
UCHWAŁA Nr 123/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pt. „Zdrowie i kondycja - dobra 

inwestycja” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 511), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z załącznikiem nr 1 do 

Uchwały Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych, uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja” 

planowanego do realizacji przez Powiat Toruński w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. 

Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 

Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, stanowiącą załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

                   Marek Olszewski 
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Koncepcja tworzenia i realizacji projektu „Zdrowie i kondycja-dobra inwestycja” w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 

Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region 

Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców 

 

 

Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

1 Nazwa projektu    

 Zdrowie i kondycja-dobra inwestycja 

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Staro-

stwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzialny 

za realizację projektu) 

  

 Wydział Promocji i Rozwoju + Wydział Finansowy 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finanso-

wany lub współfinansowany 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 

Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region 

Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców 

 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Celem projektu jest zmniejszenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez wdrożenie programu 

zdrowotnego ukierunkowanego na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy, minimalizowanie negatywnych 

czynników narażających pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu na utratę zdrowia, oraz objęcie ich 

dodatkowym pakietem badań lekarskich. 
5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania pracowników 

Starostwa. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

1. Zajęcia aktywizacji sportowej - zakup imiennej karty sportowej dla 118 pracowników na okres 15 miesięcy 

(stawka wg cennika benefit classic) 118 os. x 151 zł/mc x 15 m-cy = 267 270,00 zł  

2. Spotkania indywidualne z dietetykiem dla 70 pracowników (na pracownika przypada 1 wizyta w miesiącu) 70 

os. x 85 zł/wizyta w m-cu x 12 m-cy = 71 400,00 zł 

3. Spotkania indywidualne z fizjoterapeutą:  

a. Konsultacja z fizjoterapeutą dla 118 os. (jedna wizyta) 118 os. x 100 zł/konsultacje = 11 600,00 zł 

b. Pakiet 10 masaży klasycznych bądź leczniczych dla 65 os. (na jedną osobę przypada 10 masaży- intensywność 

terapii ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju schorzeń) 65 os. x 100 zł/masaż x 10 wizyt = 65 000,00 

zł 
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Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

4. Indywidualne spotkania z psychologiem dla 30 os. (na pracownika przypada 1 wizyta w miesiącu) 30 os. x 100 

zł/wizyta x 10 konsultacji = 30 000,00 zł 

5. Szkolenie dla pracowników z radzenia sobie ze stresem (nowe rozwiązanie organizacyjne dotychczas nie sto-

sowane w ramach działań związanych z bhp) 3 szkolenia grupowe po 50 os. – koszt organizacji szkolenia na 

grupę zaplanowano w wysokości 4000,00 zł. Koszt obejmuje wynagrodzenie trenera, wynajem sali, przerwy 

kawowe, przygotowanie materiałów szkoleniowych)   

Łączny koszt wynosi 12 000,00 zł 

6. Opracowanie zestawu ćwiczeń relaksacyjnych dla pracowników (nowe rozwiązanie organizacyjne dotychczas 

nie stosowane w ramach działań związanych z bhp) 4500,00 zł 

7. zakup profesjonalnych podpórek pod plecy dla 65 os. jako elementów znacząco poprawiających ergonomię 

miejsca pracy (fotela biurowego) i redukującego napięcia w dolnych odcinkach kręgosłupa.  

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 
Wskaźniki K M O 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] 18 9 27 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 

zatrudnienie [osoby] 

80 38 118 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie (C) (specyficzny) 

80 38 118 

Liczba osób, które uczestniczyły w aktywizacji ruchowej w obiektach 

sportowych i rekreacyjnych 

80 38 118 

Liczba osób, które uczestniczyły w indywidualnych spotkaniach z dietetykiem 48 22 70 

Liczba osób, które uczestniczyły w indywidualnych konsultacjach z 

fizjoterapeutą 

80 38  118 

Liczba osób, które korzystały z masaży fizjoterapeutycznych (klasyczny, 

leczniczy) 

45 20  65 

Liczba osób, które uczestniczyły w indywidualnych konsultacjach z 

psychologiem 

21  9  30 

Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniu 80 38 118 

Liczba osób, którym wyposażono stanowisko pracy 45 20 65 

Liczba opracowanych zestawów ćwiczeń 0 0 1 
 

7  Miejsce realizacji projektu Powiat toruński i Miasto Toruń 

8  Adresaci projektu Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu 

9 Planowana ilość uczestników projektu 118                                                                                                                                          
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Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba osób/pod-

miotów kwalifikujących się do objęcia wspar-

ciem) 

  

 W Starostwie Powiatowym w Toruniu zatrudnione są 143 osoby 

11 Czas realizacji projektu (od – do) 01.01.2020 – 30.06.2021 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  19.08.2019 r.  

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinan-

sowanie projektu ( różne oświadczenia , za-

świadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku: 

- podpisy 2 osób reprezentujących Powiat Toruński wraz z kontrasygnatą p. Skarbnik 

Dokumenty potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie: 

 oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

 oświadczenie o zobowiązaniu do stosowania ustawy Pzp 

 oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz 

Pracy, PFRON lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami 

 oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa  

 harmonogram płatności wraz z kontrasygnatą głównego księgowego  

 dokument potwierdzający wybór starosty/wicestarosty, dokument potwierdzający powołanie skarbnika 

 uchwała rady powiatu o przyjęciu wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji 

 zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  

 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 formularz informacyjny dotyczący personelu projektu – Dane personelu  

 oświadczenie dotyczące wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu  

 zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu. 

14 Wartość całkowita projektu  714 975,00 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

  

Montaż źródeł dofinansowania 

UE 501 202,50 0,8500000000000000 

BP 58 965,00 0,1000000000000000 

WŁ 29 482,50 0,0500000000000000 
 

16  Wymagany wkład własny  Dla projektu – 29 482,50 zł 
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Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług:  

 Zajęcia aktywizacji sportowej - zakup imiennej karty sportowej 237 787,50,00 zł  

 Spotkania indywidualne z dietetykiem 71 400,00 zł 

 Konsultacja z fizjoterapeutą 11 600,00 zł  

 Pakiet 10 masaży klasycznych bądź leczniczych dla 65 os. 65 000,00 zł 

 Indywidualne spotkania z psychologiem 30 000,00 zł 

 3 szkolenia grupowe 12 000,00 zł 

 

1. Planowane zakupy towarów: Zakup profesjonalnych podpórek pod plecy 9 7500,00 zł 

 

Planowane zakupy robót budowlanych: nie dotyczy 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za-

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miej-

sce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnie-

nia, w przypadku dodatku specjalnego-wyso-

kość dodatku w % od wysokości zasadniczej, za 

co przyznano dodatek i na jaki okres)¹  

Zarządzanie na poziomie powiatu toruńskiego:  

1) koordynator projektu-  dodatek specjalny przez okres realizacji projektu 

2) koordynator finansowo-księgowy – dodatek specjalny przez okres realizacji projektu 

3) sekretarz projektu – dodatek specjalny przez okres realizacji projektu 

 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

- zakup imiennej karty sportowej  

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 

- dietetyk  

- fizjoterapeuta 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

- psycholog 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Koordynator projektu 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

 Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku przeprowadzenia zewnętrznego audytu.  

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad prze-

kazaniem dokumentów) 

  

 Archiwizacja dokumentacji po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność - koordynator projektu 

 

¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
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Toruń, 12.08.2019 r.              Opracowała: Dorota Semenowicz 
 
 

 

 
 

 

 


