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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. oraz 
Decyzji zmieniającej nr POWR.05.02.00-00-0152/15-01, wydanej przez Ministra Zdrowia, 
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, w dniu 07 kwietnia 2017 r. 

2. Projekt realizowany jest przez państwową jednostkę budżetową – Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków (Realizator 
Projektu).  

3. Okres realizacji Projektu: od 01.12.2015 r. do 30.06.2022 r. 

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 dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (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) Realizatorze Projektu – rozumie się przez to Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia (zwane dalej CMJ), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków; 

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

4) Beneficjencie Ostatecznym – rozumie się przez to adresata pomocy udzielanej 
w ramach Projektu, a mianowicie podmiot leczniczy lub praktykę zawodową 
(zwany dalej „podmiotem POZ”), posiadający w swojej strukturze zakład leczniczy 
udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (zwany dalej 
„jednostką POZ”) zakwalifikowany do udziału w  realizowanym Projekcie; 

5) Uczestniku Projektu – rozumie się przez to przedstawicieli kadry zarządzającej, 
personelu medycznego i inne osoby oddelegowane przez Kierownictwo 
Beneficjenta Ostatecznego (pracujące u tego Beneficjenta Ostatecznego 

w zakresie POZ w ramach zgłoszonego zakładu leczniczego bez względu na formę 
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zatrudnienia), biorące udział w warsztatach, szkoleniach i innych formach 
wsparcia organizowanych w ramach Projektu. 

3. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach 
leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną poprzez wdrożenie programu 
akredytacyjnego. 

4. Docelowo w ramach Projektu przewiduje się objąć wsparciem: 350 podmiotów POZ oraz 
ok. 1000–1200 osób uczestniczących w warsztatach szkoleniowych przygotowujących 
podmioty POZ do wdrożenia standardów akredytacyjnych i ok. 5000 osób biorących 
udział w praktycznych szkoleniach z zakresu zabiegów resuscytacyjnych, 
oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego zgodnie z § 2 ust. 2. 
pkt 5. 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 w procesie przygotowania zakładu 
leczniczego, będącego w strukturze podmiotu POZ i udzielającego świadczeń 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (zwanego dalej jednostką POZ) do 
akredytacji obejmujące:  

–  seminarium szkoleniowe (szkolenie wstępne) dla przedstawicieli jednostek 
POZ oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego, podczas 
którego zostaną omówione standardy akredytacyjne oraz proces akredytacji,  

– 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, 

– warsztaty konsultacyjne dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych 
przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego, tematyka warsztatów będzie 
odpowiadała bieżącym za potrzebowaniom zgłaszanym przez jednostki POZ, 

– szkolenie dla pracowników jednostek POZ oddelegowanych przez 
Kierownictwo Beneficjenta z zakresu zabiegów resuscytacyjnych w formie 
warsztatów praktycznych prowadzonych w siedzibie poszczególnych jednostek 
POZ.  

Wobec zaistnienia siły wyższej w postaci pandemii zakażeń koronawirusem 
(SARS-CoV-2) oraz wprowadzenia z dniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii 
(Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), w następstwie którego 
wprowadzane są daleko idące ograniczenia funkcjonowania w przestrzeni 
publicznej, w tym zalecenia unikania zbiorowisk ludzkich i bezpośredniego 
kontaktu wielu osób jednocześnie w zamkniętej przestrzeni, aby nie zwiększać 
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ryzyka zakażenia, ww. formy wsparcia mogą być, zależnie od aktualnej sytuacji 
epidemicznej, prowadzone w formie stacjonarnej albo w formie on-line w postaci 
webinariów z wykorzystaniem platformy udostępnionej przez Realizatora Projektu 
albo Wykonawców realizujących poszczególne formy wsparcia. 

2) Przegląd akredytacyjny w jednostce POZ (1–3-dniowy, zależnie od wielkości 
jednostki POZ) prowadzony przez zespół wizytatorów zgodnie z wymogami 
określonymi w ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia. 

 

§ 4 

Edycje rekrutacji  

1. Docelowo do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowane 350 podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – Beneficjentów 
Ostatecznych. 

2. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do Projektu (podmiotów POZ) jest prowadzona 
w kilku edycjach, w określonych terminach, według harmonogramu. Szczegółowy 
harmonogram aktualnie trwającej rekrutacji jest na bieżąco zamieszczany na stronie 
internetowej wraz z niezbędnymi dokumentami rekrutacyjnymi zgodnie z § 5 ust. 3 
Regulaminu. 

3. W ramach aktualnie prowadzonej rekrutacji dodatkowej (VI edycja) do udziału 
w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 30 podmiotów leczniczych udzielających 
świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – Beneficjentów Ostatecznych 

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa podmiotów leczniczych w Projekcie.  
Kryteria kwalifikacyjne  

1. Do Projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące 
kryteria: 

1) udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne 
świadczenia lekarza POZ); 

2) posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zwanym dalej NFZ) na 
udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne 
świadczenia lekarza POZ); 

3) przystępowanie po raz pierwszy do procesu akredytacji − podmioty, w których nie 

przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą 
o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016. 2135 t.j.), 
w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone 
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz.MZ.11.4.42 

z dnia 14 kwietnia 2011 r.).  

2. W przypadku, gdy w strukturze podmiotu jest więcej niż jeden zakład leczniczy 
udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (jednostki POZ), 
podmiot może zgłosić jeden zakład leczniczy.  

3. Podmioty lecznicze zgłaszające się do udziału w Projekcie zobowiązane są do 
przedłożenia następujących dokumentów rekrutacyjnych:  
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1) Kwestionariusz Rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie wypełniony w wersji 
elektronicznej;  

2) Aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (rejestr 
wojewody) lub aktualny wypis z Rejestru Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów (rejestr Okręgowej Izby Lekarskiej); 

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

4. W procedurze rekrutacyjnej ocenianymi kryteriami będą:  

1) lokalizacja (rozproszenie) jednostki POZ – liczba adresów, w których udzielane są 
świadczenia z zakresu POZ; 

2) wielkość podmiotu i jednostki POZ (liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza 
POZ); 

3) realizowanie opieki zarówno nad pacjentami dorosłymi jak i nad dziećmi oraz 
osobami starszymi (zgodnie z danymi statystycznymi podanymi przez GUS); 

4) realizowanie opieki kompleksowej tj. realizowanie świadczeń obejmujących 
łącznie: świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia 
położnej POZ;  

5) liczba lekarzy POZ przyjmujących deklaracje wyboru; 

6) prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej w formie 
elektronicznej; integralność dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarzy 
POZ, pielęgniarki POZ i położne POZ;  

7) realizowanie programu szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych;  

8) gabinet zabiegowy w każdym miejscu (adresie) świadczenia usług w zakresie POZ 
z możliwością pobierania materiału do badań laboratoryjnych; 

9) możliwość dokonania rejestracji na wizytę telefonicznie i elektronicznie; 

10) dostępność jednostki POZ dla osób z niepełnosprawnościami. 

UWAGA: W VI edycji rekrutacji do udziału w projekcie w pierwszej kolejności 
kwalifikowane będą jednostki POZ, w których dokumentacja medyczna, jest 
prowadzona w postaci elektronicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). 

5. Kryteria preferencyjne będą poddawane ocenie punktowej.  

6. Po weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym Komisja Rekrutacyjna sporządza listę 
podmiotów spełniających wymogi formalne.  

7. W kolejnym etapie Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę zgłoszeń pod względem 
spełniania kryteriów preferencyjnych i sporządza listę rankingową podmiotów. Jeżeli na 
liście rankingowej liczba podmiotów przekroczy liczbę miejsc przewidzianą w dodatkowej 
edycji rekrutacji, a podmioty będą posiadały tę samą liczbę punktów, wówczas 

https://ems.ms.gov.pl/krs/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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o zakwalifikowaniu do Projektu zadecyduje deklarowana gotowość podmiotu POZ do 
wcześniejszego przystąpienia do przeglądu akredytacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.  

8. Lista podmiotów (i zakładów leczniczych) zakwalifikowanych do udziału w Projekcie 
zamieszczona będzie na stronie internetowej www.cmj.org.pl po zakończeniu rekrutacji. 

9. Podmiot POZ może tylko jeden raz uzyskać wsparcie w ramach realizowanego projektu 
„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości 
i bezpieczeństwa opieki”. 

 

§ 6 

Zasady aktualnie prowadzonej rekrutacji podmiotów leczniczych do Projektu 
(VI edycja) 

1. Wypełnianie i podpisywanie Kwestionariusza Rekrutacyjnego uczestnictwa w projekcie. 

1) Kwestionariusz Rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie należy wypełnić 
w wersji elektronicznej. Po wypełnieniu i sprawdzeniu całego kwestionariusza 
należy go zapisać na dysku swojego komputera (jeśli to możliwe w wersji .pdf).  

2) Następnie kwestionariusz muszą podpisać elektronicznie (poprzez profil 
zaufany lub podpisem kwalifikowanym) wszystkie osoby wskazane 
w kwestionariuszu - zarówno osoby reprezentujące podmiot (osoby upoważnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych), jak i osoba wskazana do kontaktu (jeżeli jest to inna osoba).  

UWAGA: W przypadku łączenia dwóch różnych form podpisu (podpis 
kwalifikowany, profil zaufany), w pierwszej kolejności kwestionariusz podpisują 
osoby używające profilu zaufanego, a dopiero po nich osoba (osoby) stosująca 
podpis kwalifikowany. 

UWAGA: Aby podpisać wniosek za pośrednictwem profilu zaufanego 
rekomendujemy skorzystanie z możliwości, które daje Serwis Rzeczypospolitej 

Polskiej . Korzystając z powyższego serwisu można: podpisywać dokumenty – 

również te, które podpisał ktoś inny, sprawdzić, czy inne osoby złożyły 
prawidłowy podpis, zobaczyć podpisane dokumenty. 

2. Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia. 

1) Wypełniony i podpisany (elektronicznie) Kwestionariusz Rekrutacyjny 
wraz z załącznikami należy przesłać do Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia za pośrednictwem platformy ePUAP (ścieżka: Katalog 
spraw/sprawy ogólne/pisma do urzędu /pismo ogólne do podmiotu 
publicznego/załatw sprawę).  

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia (ePUAP):  /CMJ/SkrytkaESP 

Obowiązkowe załączniki (wskazane w § 5 ust. 3 pkt 2 i 3) nie muszą być 
podpisane. 

Załączniki dodatkowe (jeśli dotyczy) np. pełnomocnictwa muszą być podpisane 
elektronicznie.  

W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rekrutacja POZ do projektu–VI edycja”. 

 

http://www.cmj.org.pl/
https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
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3. Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych. 

1)  Dokumenty rekrutacyjne (wskazane w § 5 ust 3) należy przesłać do Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za pośrednictwem platformy ePUAP 
do dnia: 09.04.2021 r. 

4. Akceptowane będą jedynie kwestionariusze wypełnione, podpisane i przesłane 
elektronicznie.  

5. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. 

6. O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów na skrzynkę 
podawczą Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (ePUAP). 

7. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie pod 
numerem telefonu 12-427-81-70 lub pocztą mailową: e-mail: sekretariat@cmj.org.pl . 

 

§ 7 

Zasady zgłaszania Uczestników Projektu do poszczególnych form wsparcia 

1. Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego jest zobowiązane do oddelegowania 
Uczestników Projektu, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, tj. osób, które będą 
uczestniczyć w poszczególnych formach wsparcia w ramach przygotowania jednostki POZ 
do wdrożenia standardów akredytacyjnych, oraz osób które będą brały udział 
w praktycznych warsztatach z zakresu zabiegów resuscytacyjnych. 

2. Uczestnicy Projektu, będą zobowiązani do przedłożenia przed poszczególnymi etapami 
wsparcia następujących dokumentów (zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020): 

1) Formularz zgłoszenia, zawierający dane osobowe wraz z deklaracją uczestnictwa 
w Projekcie;  

2) Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące danych osobowych. 

 

§ 8 

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 § 8 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. W przypadku rozpoczęcia konsultacji w 
ramach indywidualnej opieki Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do zwrotu kosztów 
za całość indywidualnej opieki. 

3. W przypadku nieosiągnięcia 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 

mailto:sekretariat@cmj.org.pl
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zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie 
z późniejszymi zmianami (Dz.U.2009 nr 150, poz. 1216; Dz.U.2019 poz. 2068). 

 

§ 9 

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 § 5 ust. 3), 
– podpisania porozumienia o udziale w Projekcie, 
– wskazania osoby do kontaktu w zakresie akredytacji i udziału w projekcie, 
– 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 na przeprowadzenie praktycznego szkolenia 

z zakresu zabiegów resuscytacyjnych, 
– informowania na bieżąco pracowników Projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach 

mogących mieć wpływ i mających wpływ na jego uczestnictwo w Projekcie,  
– uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych dotyczących realizowanego Projektu. 

 

§ 10 

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, 
– złożenia wszystkich wymaganych dokumentów (zgodnie z § 7 ust. 2), 
– 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. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

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

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Realizator 
Projektu. 
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3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Realizatora 
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, 22.03.2021 r. 


