
 

 

POZ.I-0701-4/19       Kraków, 06.09.2019 r. 

Załącznik 1. 

 

Kryteria stosowane przy ocenie podmiotów POZ  
zgłoszonych w dodatkowej rekrutacji do uczestnictwa w projekcie pn.:  
„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu  

standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” 

 

I. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. ZŁOŻONE DOKUMENTY SPEŁNIENIE KRYTERIUM 

1 Kwestionariusz Rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie złożony w terminie TAK  NIE  

2 
Aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  
lub  
aktualny wypis z Rejestru praktyk zawodowych*  

TAK  NIE  

3 

Aktualny odpis KRS podmiotu leczniczego (dopuszczalny dokument 
generowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/ wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania kwestionariuszy)  
lub  
aktualny odpis CEIDG podmiotu leczniczego (dopuszczalny dokument 
generowany ze strony https://prod.ceidg.gov.pl/ wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania kwestionariuszy)* 

TAK  NIE  

* niepotrzebne skreślić 

 

II. KRYTERIA DOSTĘPU – KWALIFIKACYJNE (spełnienie łączne) 

Lp. KRYTERIUM SPEŁNIENIE KRYTERIUM 

1 

Podmiot leczniczy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej (podmiot leczniczy posiadający w swojej strukturze zakład 
leczniczy podmiotu leczniczego świadczący podstawową opiekę zdrowotną 
lub praktyka zawodowa świadcząca podstawową opiekę zdrowotną) 

TAK  NIE  

2 

Podmiot posiadający umowę na udzielanie świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia 

TAK  NIE  

3 

Podmiot leczniczy przystępujący po raz pierwszy do procesu akredytacji to 
znaczy taki, w którym nie przeprowadzono wcześniej przeglądu 
akredytacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji 
w ochronie zdrowia (Dz.U.2016.0.2135 t.j.), w oparciu o standardy 
akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone przez 
Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz.Min.Zdr.11.4.42 z dnia 
14 kwietnia 2011 r.). 

TAK  NIE  

4 

Podmiot leczniczy uzyskał wsparcie w ramach projektu „Wsparcie 
podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów 
jakości i bezpieczeństwa opieki” 

TAK  NIE  

https://ems.ms.gov.pl/krs/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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III. KRYTERIA PREFERENCYJNE 

 

Lp. KRYTERIUM 
SPEŁNIENIE 
KRYTERIUM 

i PUNKTY 

1 

Liczba miejsc (adresów), w których udzielane są świadczenia z zakresu POZ w ramach 
zgłaszanego Zakładu  

(maks. 15 pkt) 
 

• 1 adres (siedziba Zakładu)  15 pkt 

• 2 adresy, wszystkie w jednym województwie, tym samym co siedziba Zakładu 10 pkt 

• 3-4 adresy, wszystkie w jednym województwie, tym samym co siedziba Zakładu 5 pkt 

2 

Liczba zadeklarowanych pacjentów w ramach POZ zweryfikowanych przez NFZ (stan na 
01.08.2019 r.)  

(maks. 15 pkt) 
 

• do 5 000 15 pkt 

• 5 001–10 000 10 pkt 

• 10 001–15 000 5 pkt 

3 

Realizowanie opieki całościowej  
(maks. 15 pkt)  

• Realizowanie opieki całościowej zarówno nad pacjentami dorosłymi jak i nad 
dziećmi oraz osobami starszymi (zgodnie z danymi statystycznymi podanymi 
przez GUS), spełnione łącznie: 

− dzieci <19. rż. >10% zadeklarowanej populacji 

− osoby >65. rż. >10% zadeklarowanej populacji 

− dzieci <19. rż. + osoby >65 rż. stanowią <60% zadeklarowanej populacji  

15 pkt 

4 

Realizowanie opieki kompleksowej  
(maks. 15 pkt):  

• realizowanie świadczeń obejmujących łącznie:  
– świadczenia lekarza POZ,  
– świadczenia pielęgniarki POZ,  
– świadczenia położnej POZ,  
– świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej w środowisku nauczania 

i wychowania. 
Dopuszczalna jest forma usługi zewnętrznej (umowa z podmiotem 
zewnętrznym) dla świadczeń pielęgniarki i/lub położnej i/lub higienistki. 

15 pkt 

• realizowanie świadczeń obejmujących łącznie:  
– świadczenia lekarskie,  
– świadczenia pielęgniarki POZ,  
– świadczenia położnej POZ. 
Dopuszczalna jest forma usługi zewnętrznej (umowa z podmiotem 
zewnętrznym) dla świadczeń pielęgniarki i/lub położnej. 

10 pkt 

5 

Liczba lekarzy POZ przyjmujących deklaracje wyboru 
(maks. 15 pkt)  

• Na lekarza POZ przyjmującego deklaracje przypada ≤2500 zadeklarowanych 
pacjentów  15 pkt 

• Na lekarza POZ przyjmującego deklaracje przypada 2501−3000 
zadeklarowanych pacjentów 10 pkt 
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6 

Dokumentacja medyczna  
(łącznie maks. 20 pkt)  

• Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej lekarskiej w formie 
elektronicznej przez wszystkich lekarzy i we wszystkich lokalizacjach (adresach) 
świadczenia POZ w podmiocie (dopuszczone wyłączenie formy elektronicznej w 
trakcie wizyt domowych, pod warunkiem uzupełniania danych z wizyty w 
formie elektronicznej w kolejnym dniu pracy) 

5 pkt 

• Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pielęgniarki POZ w formie 
elektronicznej (dopuszczone wyłączenie formy elektronicznej w trakcie wizyt 
domowych, pod warunkiem uzupełniania danych z wizyty w formie 
elektronicznej w kolejnym dniu pracy) 

2,5 pkt 

• Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej położnej POZ w formie 
elektronicznej (dopuszczone wyłączenie formy elektronicznej w trakcie wizyt 
domowych, pod warunkiem uzupełniania danych z wizyty w formie 
elektronicznej w kolejnym dniu pracy) 

2,5 pkt 

• Prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej lekarskiej w formie 
elektronicznej we wszystkich miejscach świadczenia POZ 5 pkt 

• Prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej pielęgniarki POZ w formie 
elektronicznej we wszystkich miejscach świadczenia POZ 2,5 pkt 

• Prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej położnej POZ w formie 
elektronicznej we wszystkich miejscach świadczenia POZ 2,5 pkt 

7 

Realizowanie programu szczepień ochronnych  
(łącznie maks. 10 pkt)  

• Realizowanie programu szczepień ochronnych u dzieci 5 pkt 

• Realizowanie programu szczepień ochronnych u dorosłych 5 pkt 

8 

Gabinet zabiegowy 
(maks. 10 pkt)  

• Posiadanie gabinetu zabiegowego z możliwością pobierania materiału do badań 
laboratoryjnych w każdym miejscu (adresie) świadczenia usług w zakresie POZ  10 pkt 

9 

Rejestracja 
(łącznie maks. 10 pkt)  

• Możliwość dokonania rejestracji na wizytę telefonicznie  5pkt 

• Możliwość dokonania rejestracji na wizytę elektronicznie (on-line) 5 pkt 

10 

Dostępność jednostki POZ dla osób z niepełnosprawnościami 
(maks. 10 pkt)  

• Dostępność wszystkich miejsc we wszystkich lokalizacjach (adresach) 
świadczenia POZ w podmiocie dla osób z niepełnosprawnościami 10 pkt 

11 

Szkolenia z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ 
(maks. 5 pkt)  

• Udział co najmniej 1 osoby pracującej aktualnie w jednostce POZ w szkoleniach 
z zakresu standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej  5 pkt 

12 

Wielkość podmiotu 
(maks. 10 pkt)  

• Podmiot posiada tylko 1 zakład leczniczy (ten zgłaszany do projektu)  10 pkt 

SUMA PUNKTÓW UZYSKANYCH ZA KRYTERIA PREFERENCYJNE * 
*  Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 150 pkt  

 


