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§ 1 

Informacje o Projekcie 

1. Projekt „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” (zwany dalej Projektem) jest 
projektem pozakonkursowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER); Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 
5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia 
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, na 
podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr POWR.05.02.00-00-0152/15-00, wydanej przez 
Ministra Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, w dniu 21 marca 2016 r. 

2. Projekt realizowany jest przez państwową jednostkę budżetową – Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków (Lider 
Projektu) oraz Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, ul. Muranowska 1, 
00-209 Warszawa (Partner w Projekcie).  

3. Okres realizacji Projektu: od 01.12.2015 r. do 31.12.2018 r. (zgodnie z Decyzją wydaną 
przez Ministra Zdrowia). 

4. Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę. 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (zwany dalej Regulaminem) określa zasady 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki 
zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1). Projekcie – rozumie się przez to Projekt „Wsparcie podmiotów podstawowej 
opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” zgodnie 
z postanowieniami § 1; 

2). Liderze Projektu – rozumie się przez to Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia (zwane dalej CMJ), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków; 

3). Partnerze w Projekcie – rozumie się przez to Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce (zwane dalej KLRwP), ul. Muranowska 1, 00-209 Warszawa; 

4). Biurze Projektu – rozumie się przez to biuro projektu zorganizowane w siedzibie 
CMJ w Krakowie, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków; 

5). Beneficjencie Ostatecznym – rozumie się przez to adresata pomocy udzielanej 
w ramach Projektu a mianowicie – podmiot podstawowej opieki zdrowotnej (zwany 
dalej podmiotem POZ lub jednostką POZ) zakwalifikowany do udziału w realizowanym 
Projekcie; 

6). Uczestniku Projektu – rozumie się przez to osoby – przedstawicieli kadry 
zarządzającej, personelu medycznego i pozostałego oddelegowane przez 
Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego (pracujące u tego Beneficjenta Ostatecznego 
bez względu na formę zatrudnienia), biorące udział w warsztatach, szkoleniach 
i innych formach wsparcia organizowanych w ramach Projektu. 
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3. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach 
leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną poprzez wdrożenie programu 
akredytacyjnego dla POZ. 

4. W ramach Projektu przewiduje się objąć wsparciem: 250 podmiotów POZ oraz ok. 500-
750 osób uczestniczących w warsztatach szkoleniowych przygotowujących podmioty POZ 
do wdrożenia standardów akredytacyjnych i ok. 2500 osób biorących udział 
w praktycznych kursach z zabiegów resuscytacyjnych, oddelegowanych przez 
Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego zgodnie z ust. 2. pkt 6. Regulaminu.  

5. Projekt będzie realizowany z zachowaniem zasady równości szans, w szczególności 
zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą niedyskryminacji osób 
z niepełnosprawnościami oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami 
wspólnotowymi.  

 
§ 3 

Formy wsparcia 

1. Beneficjent Ostateczny zostanie objęty następującymi formami wsparcia w ramach 
realizowanego Projektu: 

1). Wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne dla jednostek POZ w procesie przygotowania 
do akredytacji obejmujące:  

– 1-dniowe seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek POZ 
oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego,  

– indywidualną opiekę rówieśnika zawodowego polegającą na: przeprowadzeniu 
wizyty pilotażowej w jednostce POZ, dokonaniu oceny wstępnej (ex-ante), 
wskazaniu kierunków koniecznych zmian w danej jednostce POZ oraz 
udzieleniu pomocy w procesie przygotowania jednostki POZ do wdrożenia 
standardów, 

– 1-dniowe warsztaty konsultacyjne zorganizowane w poszczególnych 
województwach dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych przez 
Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego; w przypadku małej liczby jednostek 
POZ w danym województwie, warsztaty mogą zostać przeprowadzone 
w województwie sąsiednim), 

– opiekę merytoryczną i konsultacje koordynatora wojewódzkiego, 

– szkolenie dla wszystkich pracowników Beneficjenta Ostatecznego (jednostki 
POZ) z zakresu zabiegów resuscytacyjnych – będą to warsztaty praktyczne 
prowadzone w siedzibie poszczególnych jednostek POZ.  

2). Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w jednostce POZ (1-2-dniowy 
przegląd akredytacyjny prowadzony przez zespół wizytatorów. 

 
§ 4 

Warunki uczestnictwa – kryteria kwalifikacyjne 

1. Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie trzyetapowo: 

1).   Etap I – Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych (jednostek POZ); 

2). Etap II – Oddelegowanie przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego 
Uczestników Projektu – osób, które będą uczestniczyć w poszczególnych formach 



 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKREDYTACJA POZ 

Strona 4 z 6 

 

wsparcia w ramach przygotowania jednostki POZ do wdrożenia standardów 
akredytacyjnych; 

3). Etap III – Oddelegowanie przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego 
Uczestników Projektu, którzy będą brać udział w praktycznych warsztatach z zakresu 
zabiegów resuscytacyjnych. 

2. Do Projektu mogą zgłaszać się podmioty udzielające świadczeń w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej (zwane dalej jednostkami POZ), spełniające łącznie następujące 
kryteria: 

– posiadające umowę na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia (zwanym dalej NFZ), 

– przystępujące po raz pierwszy do procesu akredytacji to znaczy takie, w których nie 
przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 
6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 
i Nr 76, poz. 641), 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. MZ z dnia 14 
kwietnia 2011 r.).  

3. Podmioty zgłaszające się do udziału w Projekcie – zobowiązane są do przedłożenia 
następujących dokumentów:  

– Kwestionariusz Rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie,  

– Aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub odpis 
aktualny KRS podmiotu leczniczego (albo kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem) lub aktualny wypis z Rejestru Praktyk Zawodowych. 

4. W procedurze rekrutacyjnej dotyczącej jednostek POZ kryteriami preferencyjnymi będą: 
dostępność jednostki POZ dla osób z niepełnosprawnościami, realizowanie opieki 
kompleksowej, realizowanie programu szczepień ochronnych, prowadzenie dokumentacji 
medycznej w formie elektronicznej oraz możliwość dokonania rejestracji na wizytę 
telefonicznie lub elektronicznie. W kolejnych edycjach procedury rekrutacyjnej 
dodatkowym kryterium preferencyjnym będzie lokalizacja jednostki POZ 
w województwach o najmniejszej liczbie jednostek POZ uczestniczących w Projekcie 
(jeżeli wystąpią duże dysproporcje).  

5. Po weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym zostanie sporządzona lista rankingowa 
podmiotów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych, 
a następnie zostanie ustalona lista podmiotów zakwalifikowanych do Projektu.  

6. Jeżeli na liście rankingowej liczba podmiotów przekroczy liczbę miejsc przewidzianą 
w określonej edycji rekrutacji, a podmioty będą posiadały tą samą liczbę punktów, 
wówczas o zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Uczestnicy Projektu, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6., będą zobowiązani do 
przedłożenia przed poszczególnymi etapami wsparcia następujących dokumentów 
(zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020): 

– Formularz Zgłoszenia, zawierający dane osobowe, 

– Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, 

– Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące danych osobowych. 
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8. Jednostka POZ może tylko jeden raz uzyskać wsparcie w ramach realizowanego projektu 
„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości 
i bezpieczeństwa opieki”. 

 
§ 5 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do Projektu będzie prowadzona w kilku edycjach, 
w określonych terminach, według harmonogramu. Szczegółowy harmonogram rekrutacji 
zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z niezbędnymi dokumentami 
rekrutacyjnymi zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu. 

2. Podmioty ubiegające się o uczestnictwo w Projekcie składają dokumenty, o których 
mowa w § 4 ust. 3 w Sekretariacie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
w Krakowie (pokój nr 217, II piętro, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków), osobiście lub za 
pośrednictwem poczty. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. 

3. O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

4. Listy jednostek POZ zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zamieszczane będą na 
stronie internetowej po zakończeniu każdej edycji rekrutacji. 

 
§ 6 

Zasady finansowania uczestnictwa w projekcie 

1. Beneficjenci Ostateczni udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ 
finansowanych ze środków publicznych są zwolnieni z kosztów udziału w niniejszym 
Projekcie w 100% z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego w trakcie trwania Projektu i nie 
przystąpienia jednostki POZ do przeglądu akredytacyjnego Beneficjent Ostateczny jest 
zobowiązany do zwrotu rzeczywistych kosztów wsparcia, jakie otrzymał w ramach 
Projektu do momentu zgłoszenia rezygnacji. 

3. W przypadku nie osiągnięcia przez Beneficjenta Ostatecznego poziomu spełnienia 
wszystkich adekwatnych standardów co najmniej w 75% i braku pozytywnej 
rekomendacji Rady Akredytacyjnej, Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do zwrotu 
kosztu procedury oceniającej w wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury 
oceniającej, o której mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 
2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie 
(Dz.U. Nr 150, poz. 1216). 

 
§ 7 

Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 

1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 

– zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty, 

– otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dotyczącej Projektu. 

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do: 

– zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania, 

– złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie z § 4 ust. 3), 
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– podpisania porozumienia o udziale w Projekcie, 

– wskazania osoby do kontaktu w zakresie akredytacji i udziału w Projekcie, 

– przestrzegania ustalonych terminów realizacji Projektu, 

– oddelegowania wskazanych przedstawicieli (Uczestników Projektu) na szkolenia / 
seminaria / warsztaty (śr. ok. 2-3 osoby z jednostki POZ),  

– oddelegowania wskazanych osób (Uczestników Projektu) na szkolenie z zakresu 
zabiegów resuscytacyjnych (śr. ok. 10 osób z jednostki POZ),  

– zapewnienia odpowiedniego miejsca w siedzibie jednostki na przeprowadzenie 
praktycznego szkolenia z zakresu zabiegów resuscytacyjnych, 

– informowania pracowników Projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących 
mieć wpływ i mających wpływ na jego uczestnictwo w Projekcie,  

– uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych dotyczących realizowanego Projektu. 
 

§ 8 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Udział w Projekcie dla Uczestnika Projektu jest bezpłatny. 

2. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 

– zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty, 

– otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dotyczącej Projektu. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

– zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania, 

– przestrzegania ustalonych terminów realizacji Projektu, 

– złożenia wszystkich wymaganych dokumentów (zgodnie z § 4 ust. 7), 

– podpisywania list obecności, 

– informowania pracowników Projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących 
wpływać i mających wpływ na jego uczestnictwo w Projekcie, 

– uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych dotyczących realizowanego Projektu. 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Lider Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 
dodatkowych jego postanowień. 

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Lider Projektu. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Lidera Projektu 
w oparciu o dokumenty dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 

 

 

Kraków, 04.05.2016 r. 


