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§1 

Informacje o Projekcie 

1. Projekt pod nazwą „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez 

wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry 

zarządzającej podmiotami leczniczymi” jest projektem realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) Priorytet 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 dofinansowanie nr: POWR.05.02.00-

00-0004/19. 

2. Projekt realizowany jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

w Krakowie (Partner Projektu) oraz Departament Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia 

(Lider Projektu).  

3. Partner Projektu jest odpowiedzialny za realizację zadania w Projekcie polegającego na 

opracowaniu standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej 

i prowadzenie oceny spełniania standardów akredytacyjnych w zakładach patomorfologii 

lub pracowni. 

4. Okres realizacji Projektu: 1 października 2020 r. - 30 września 2022 r. 

5. Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę. 

6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 

 

§2 

Definicje 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1.1. Projekcie – oznacza to projekt pn.: „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii 

poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry 

zarządzającej podmiotami leczniczymi”, zgodnie z postanowieniami § 1; 

1.2. Realizatorze Projektu – rozumie się przez to Partnera Projektu: Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia (ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków); 

1.3. Jednostce diagnostyki patomorfologicznej (JDP), rozumie się przez to zakład 

patomorfologii lub pracownię, która zapewnia zlecającemu w miejscu kompleksową 

diagnostykę patomorfologiczną, niezbędną dla postawienia rozpoznania 

patomorfologicznego. Oznacza to, że w celu postawienia rozpoznania 

patomorfologicznego jednostki takie wykonują łącznie badania: cytologiczne, 

histopatologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne oraz badania 

śródoperacyjne. 

1.4. Beneficjencie Ostatecznym – rozumie się przez to adresata pomocy udzielanej 

w ramach Projektu a mianowicie jednostkę diagnostyki patomorfologicznej, 

zakwalifikowaną do udziału w realizowanym Projekcie. 
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1.5. Uczestniku Projektu – rozumie się przez to osobę fizyczną bezpośrednio korzystającą ze  

wsparcia w ramach Projektu; są to m.in. przedstawiciela kadry zarządzającej podmiotów 

realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu patomorfologii.  

 

§3 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

2. Głównym celem Projektu jest podnoszenie jakości badań patomorfologicznych 

w podmiotach leczniczych w zakresie patomorfologii poprzez zwiększenie wiedzy 

i umiejętności kadry zarządzającej związanej z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem 

pacjenta oraz wdrożenie dobrych praktyk organizacyjnych (standardów akredytacyjnych 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek 

diagnostyki patomorfologicznej) z uwzględnieniem działań przeciwepidemicznych, 

a zwłaszcza niwelujących negatywne skutki COVID-19.  

3. Realizator Projektu przewiduje m.in. objęcie wsparciem 50 jednostek diagnostyki 

patomorfologicznej oraz 300 osób biorących udział w szkoleniach dotyczących 

standardów akredytacyjnych. 

4. Projekt będzie realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, 

a także równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami 

i zasadami wspólnotowymi. 

 

§4 

Działania w ramach Projektu 

1. Beneficjent Ostateczny zostanie objęty następującymi działaniami w ramach 

 realizowanego Projektu: 

1.1 Szkolenie jednodniowe, stacjonarne, organizowane poza jednostką diagnostyki 

patomorfologicznej, na terenie kraju. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje 

omówienie wymogów standardów akredytacyjnych, przygotowanie do wizyty, 

uprawnienia wizytatora, przebieg wizyty akredytacyjnej w JDP, omówienie 

procedury akredytacyjnej. Realizator Projektu zastrzega możliwość zmiany formuły 

szkolenia w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. 

1.2 W ramach przygotowań do wdrożenia standardów akredytacyjnych Beneficjenci 

Ostateczni otrzymają materiały pomocnicze w formie podręcznika wdrożeniowego 

zawierającego wskazówki i zalecenia ułatwiające wdrożenie standardów 

akredytacyjnych oraz zestaw standardów akredytacyjnych. 

1.3 Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w jednostkach diagnostyki 

patomorfologicznej (przegląd 2 dniowy, prowadzony przez zespół wizytatorów) 

w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 

6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.) i ocenę na podstawie standardów 

akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 

jednostek diagnostyki patomorfologicznej, opublikowanych w Dzienniku 
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Urzędowym Ministra Zdrowia poz.75 z dnia 24 września 2021 r. 

(Dz.Urz.Min.Zdr.2021.75). 

 

 

 

§5 

Warunki uczestnictwa – kryteria  

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

kryteria: 

1.1. posiada w swojej strukturze zakład / pracownię patomorfologii, która zapewnia 

zlecającemu w miejscu kompleksową diagnostykę patomorfologiczną, niezbędną dla 

postawienia rozpoznania patomorfologicznego; jednostki takie wykonują łącznie 

badania cytologiczne, histopatologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne 

oraz badania śródoperacyjne; 

1.2. zakład / pracownia patomorfologii funkcjonuje zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych 

opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz.U.2017.2435); 

1.3. zakład / pracownia patomorfologii podlega ocenie w oparciu o zestaw standardów 

akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 

jednostek diagnostyki patomorfologicznej, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Zdrowia poz.75 z dnia 24 września 2021 r. (Dz.Urz.Min.Zdr.2021.75). 

2. Podmioty zgłaszające się do udziału w Projekcie zobowiązane są do przedłożenia 

kwestionariusza rekrutacyjnego uczestnictwa w Projekcie, statutu podmiotu leczniczego 

i regulaminu organizacyjnego. Kwestionariusz rekrutacyjny winien być podpisany przez 

osobę upoważnioną. 

3. Uczestnikami Projektu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 5, są przedstawiciele Beneficjenta 

Ostatecznego zakwalifikowanego do udziału w Projekcie. 

4. Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów, 

zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 

(PO WER): 

 deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

 kwestionariusz rekrutacyjny, zawierający dane osobowe, 

 oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych. 

5. Beneficjent Ostateczny może tylko jeden raz uzyskać wsparcie w ramach realizowanego 

Projektu. 

 

§6 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do udziału w Projekcie prowadzona będzie 

etapowo zgodnie z harmonogramem: 

1.1. Etap I – nabór prowadzony w okresie listopad – grudzień 2021 – zakwalifikowanych 

zostanie 20 jednostek; 
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1.2. Etap II – nabór realizowany w styczniu 2022. 

1.3. Informacja o naborze do Projektu oraz terminy nadsyłania zgłoszeń opublikowane 

zostaną na stronie internetowej www.cmj.org.pl. 

1.4. Podmiot posiadający kilka zakładów / pracowni patomorfologii, zlokalizowanych w 

różnych lokalizacjach, może zgłosić maksymalnie 3 zakłady / pracownie 

patomorfologii. Każda zakwalifikowana jednostka diagnostyki patomorfologicznej 

będzie podlegać odrębnemu przeglądowi akredytacyjnemu, a po uzyskaniu 

pozytywnej oceny otrzyma odrębny certyfikat. 

1.5. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kwalifikowanych 

jednostek w zależności od dostępnych miejsc.  

2. W procedurze rekrutacyjnej Beneficjentów Ostatecznych będą brane pod uwagę kryteria 

preferencyjne tj.: 

, 

2.1.  zakład / pracownia patomorfologii posiada licencję Polskiego Towarzystwa 

Patologów, 

2.2. zakład / pracownia patomorfologii zlokalizowana w województwie łódzkim, 

podkarpackim lub zachodniopomorskim. 

3. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń i zakończeniu weryfikacji pod względem 

formalnym, sporządzona zostanie lista rankingowa jednostek spełniających wymogi 

formalne z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych. Jednostki z największą liczbą 

punktów zostaną zakwalifikowane do Projektu. 

4. Jeżeli na liście rankingowej liczba podmiotów przekroczy liczbę miejsc przewidzianą 

w określonej edycji rekrutacji, a podmioty będą posiadały tą samą punktację, wówczas 

o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Jednostki ubiegające się o uczestnictwo w Projekcie składają dokumenty, o których 

mowa w §5 ust. 2 za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na platformie ePUAP, elektronicznie na 

adres mailowy sekretariat@cmj.org.pl, za pośrednictwem poczty, lub osobiście w 

siedzibie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Zgłoszenia niekompletne 

nie będą rozpatrywane. 

6. O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia. 

7. Lista Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w Projekcie 

zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.cmj.org.pl. 

 

 

§7 

Zasady finansowania uczestnictwa w projekcie 

1. Beneficjenci Ostateczni są zwolnieni z kosztów udziału w Projekcie.  

 

 
§8 

http://www.cmj.org.pl/
mailto:sekretariat@cmj.org.pl
http://www.cmj.org.pl/
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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, 

 podpisania porozumienia o udziale w Projekcie, 

 wskazania osoby do kontaktu w zakresie udziału w Projekcie, 

 informowania pracowników Projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mających 

wpływ na jego uczestnictwo w Projekcie, 

 uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych dotyczących realizowanego Projektu, 

 przestrzegania ustalonych terminów realizacji Projektu. 

 

§9 

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 wyczerpującej informacji dotyczącej Projektu. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

 zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania, 

 złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, 

 podpisywania list obecności, 

 informowania pracowników Projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mających 

wpływ na jego uczestnictwo w Projekcie, 

 uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych dotyczących realizowanego Projektu, 

 przestrzegania ustalonych terminów realizacji Projektu. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzenie dodatkowych jego postanowień.  

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Realizator 

Projektu.  

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Realizatora 

Projektu w oparciu o dokumenty dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER).  

4. Zmiana treści regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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


