
 

Regulamin konkursu w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Str. 1. 
Wersja 1.0 
Szczecin, dnia 31 sierpnia 2017  

Str. 1. 
Wersja 1.1 
Szczecin, dnia 30 października 2017 

str. 19, punkt 4.1, podpunkt 4.1.3.1 

 brak załącznika Zakres i podstawa prawna 
ochrony informacji i tajemnic zawartych we 
wniosku o dofinansowanie 

 

str. 19, punkt 4.1, podpunkt 4.1.3.1 
Usunięcie zapisu. 

str. 21, punkt 4.2, podpunkt 4.2.1, kryterium: 
Wymogi organizacyjne 

- 

str. 21, punkt 4.2, podpunkt 4.2.1, kryterium: 
Wymogi organizacyjne 

W niniejszym konkursie wnioski oceniane podczas 

I fazy oceny będą opiniowane przez ekspertów  

w dziedzinie Ochrony zdrowia. Opinie ekspertów 

zostaną przekazane oceniającym, przy czym mają 

charakter wyłącznie pomocniczy i nie są wiążące 

dla oceniających. 

str. 30, punkt 4.2.1.5 

W przypadku wycofania wniosku  

o dofinansowanie w trakcie trwania naboru, 

projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek 

albo wystąpić jako partner w innym (jednym) 

wniosku o dofinansowanie. 

str. 30, punkt 4.2.1.5 

W przypadku wycofania wniosku  

o dofinansowanie w trakcie trwania naboru, 

projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek 

albo wystąpić jako partner w innym wniosku  

o dofinansowanie. 

punkt 4.5, podpunkt 4.5.2.1, str. 51 

Pismo informujące zawiera pouczenie o 
możliwości wniesienia protestu (art. 46 ust. 5 
ustawy). 

punkt 4.5, podpunkt 4.5.2.1, str. 51 

Pismo informujące zawiera pouczenie o możliwości 
wniesienia protestu (art. 45 ust. 5 ustawy). 

punkt 4.5.3, podpunkt 4.5.3.1, str. 51 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy protest zawiera 
następujące informacje (wymogi formalne): 

a)oznaczenie instytucji właściwej do 
rozpatrzenia protestu Instytucja Pośrednicząca 
RPO WZ 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie.  

 

punkt 4.5.3, podpunkt 4.5.3.1, str. 51 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy protest zawiera: 

a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia 
protestu, tj.: Instytucja Pośrednicząca RPO WZ 
2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 

punkt 4.5.3, podpunkt 4.5.3.2, str. 52 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 ustawy w przypadku 
wniesienia protestu niespełniającego wymogów 
formalnych wymienionych w podpunktach a ‐ c 
oraz f punktu 4.5.3.1, zawierającego oczywiste 
omyłki, IP RPO wzywa wnioskodawcę do jego 
uzupełnienia lub poprawienia, w terminie  
7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod 
rygorem pozostawienia protestu bez 

punkt 4.5.3, podpunkt 4.5.3.2, str. 52 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 ustawy w przypadku 
wniesienia protestu niespełniającego wymogów 
formalnych wymienionych w podpunktach a‐c oraz 
f punktu 4.5.3.1, zawierającego oczywiste omyłki, 
IP RPO wzywa wnioskodawcę do jego 
uzupełnienia lub poprawienia, w terminie  
7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod 
rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 



 

rozpatrzenia. Wezwanie, o którym mowa 
powyżej wstrzymuje bieg terminu, o którym 
mowa w art. 56 ust. 2 i art. 57 ustawy. 

 

Wezwanie, o którym mowa powyżej wstrzymuje 
bieg terminu, o którym mowa w art. 57 ustawy. 
Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas 
uzupełnienia lub poprawienia protestu. 

punkt 4.5.3, podpunkt 4.5.3.5, str. 52 

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu 
nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub 
brak pouczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 5 
ustawy. 

punkt 4.5.3, podpunkt 4.5.3.5, str. 52 

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu 
nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak 
pouczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. 

 

punkt 4.5.4, podpunkt 4.5.4.1, str. 52 

IP RPO rozpatruje protest, weryfikując 
prawidłowość oceny projektu w zakresie 
kryteriów  
i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 

i 5
36

 w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc  

od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem 
sytuacji, o której mowa w art. 54 ust. 5 oraz art. 

57
37

.  

punkt 4.5.4, podpunkt 4.5.4.1, str. 52 

IP RPO rozpatruje protest, weryfikując 
prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów  
i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 

5
36

 w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc  

od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, 

o której mowa w art. 54 ust. 5 oraz art. 57
37

.  

 

Przypis do punktu 4.5.4.1 (37), str. 52 
 
37

art. 57 ustawy: „Właściwa instytucja, o której mowa w art. 

55, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny 
projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w 
art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, 
licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania 
protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, 
termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym 
właściwa instytucja informuje na piśmie wnioskodawcę. 
Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 
460 dni od dnia jego otrzymania”. 

Przypis do punktu 4.5.4.1 (37), str. 52 

 
37

art. 57 ustawy: „Właściwa instytucja, o której mowa w art. 55, 

rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu  
w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 
pkt 4 i 5, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego 
otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności 
gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest 
skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu 
może być przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje na 
piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może 
przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania”. 

punkt 4.5.4, podpunkt 4.5.4.2, str. 52 

W uzasadnionych przypadkach, w 
szczególności gdy w trakcie rozpatrywania 
protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy 
ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może 
być przedłużony, o czym IP RPO informuje na 
piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia 
protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od 
dnia jego wpływu do IP RPO (art. 57 ustawy), 

 

punkt 4.5.4, podpunkt 4.5.4.2, str. 52 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności 
gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne 
jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin 
rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o 
czym IP RPO informuje na piśmie wnioskodawcę. 
Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć 
łącznie 45 dni od dnia jego wpływu do IP RPO (art. 
57 ustawy), 

 

punkt 4.5.4, podpunkt 4.5.4.2, 4.5.4.3, str. 52 

 

4.5.4.3 IP RPO informuje wnioskodawcę na 
piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. 
Informacja  
ta zawiera w szczególności: 

a) treść rozstrzygnięcia polegającego na 
uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu 
protestu, wraz  
z uzasadnieniem, 

b) w przypadku nieuwzględnienia protestu 
– pouczenie o możliwości wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego na 

punkt 4.5.4, podpunkt 4.5.4.3, str. 52 

 

4.5.4.3 IP RPO informuje wnioskodawcę na piśmie 
o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja  
ta zawiera w szczególności: 

a) treść rozstrzygnięcia polegającego na 
uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, 
wraz  
z uzasadnieniem, 

b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – 
pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu 
administracyjnego na zasadach określonych w art. 
61 ustawy, 



 

zasadach określonych w art. 61 ustawy. 

4.5.4.4 W przypadku uwzględnienia protestu IP 
RPO może: 

a) skierować projekt do właściwego etapu 
oceny albo umieścić go na liście 
projektów wybranych do 
dofinansowania w wyniku 
przeprowadzenia procedury 
odwoławczej, informując o tym 
wnioskodawcę. 

c) W przypadku uwzględnienia protestu IP RPO 
może skierować projekt do właściwego etapu 
oceny albo dokonać aktualizacji listy, o której 
mowa w art. 46 ust. 3, informując o tym 
Wnioskodawcę. 

 

punkt 4.5.5, podpunkt 4.5.5.1, str. 52 

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli 
mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa 
w art. 46 ust. 5 ustawy, został wniesiony: 

 

punkt 4.5.5, podpunkt 4.5.5.1, str. 52 

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli 
mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w 
art. 45 ust. 5 ustawy, został wniesiony: 

 

punkt 4.5.6, podpunkt 4.5.6.2, str. 53 

Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę, o 
której mowa powyżej w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania informacji w opisanych przypadkach 
z punktu 4.5.6.1 wraz z kompletną 
dokumentacją  
w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego. Skarga podlega 
wpisowi stałemu. 

 

punkt 4.5.6, podpunkt 4.5.6.2, str. 53 

Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę, o której 
mowa powyżej w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania informacji w opisanych przypadkach z 
punktu 4.5.6.1, a w przypadku, o którym mowa w 
art. 54 ust. 3 - w terminie 14 dni od dnia upływu 
terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie 
w nim oczywistych omyłek, wraz z kompletną 
dokumentacją w sprawie bezpośrednio do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga 
podlega wpisowi stałemu. 

 

punkt 4.5.6, podpunkt 4.5.6.3, str. 53 

b) informację o wynikach oceny projektu, o 
której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy 

punkt 4.5.6, podpunkt 4.5.6.3, str. 53 

b) informację o wynikach oceny projektu, o której 
mowa w art. 45 ust. 4 ustawy 

punkt 4.5.6, podpunkt 4.5.6.9, str. 53 

IP RPO w terminie 30 dni od daty wpływu 
informacji o uwzględnieniu skargi przez sąd 
administracyjny przeprowadza proces 
ponownego rozpatrzenia sprawy i informuje 
wnioskodawcę o jego wynikach. 

 

punkt 4.5.6, podpunkt 4.5.6.9, str. 53 

 

Usunięcie zapisu.  

punkt 4.5.8, podpunkt 4.5.8.1, str. 54 

W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie 
postępowania w zakresie procedury 
odwoławczej wyczerpana zostanie kwota 
przeznaczona na dofinansowanie projektów w 
ramach działania: 

punkt 4.5.8, podpunkt 4.5.8.1, str. 54 

W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie 
postępowania w zakresie procedury odwoławczej 
zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów w ramach działania: 

 

punkt 4.5.8, podpunkt 4.5.8.3, str. 54 

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi 
do sądu administracyjnego nie wpływa 
negatywnie błędne pouczenie lub brak 
pouczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 5, art. 
58 ust. 1 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 ust. 2 
albo art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy. 

punkt 4.5.8, podpunkt 4.5.8.3, str. 54 

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do 
sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie 
błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym 
mowa w art. 45 ust. 5, art. 58 ust. 1 pkt 2 albo ust. 
4 pkt 2, art. 59 ust. 2 albo art. 66 ust. 2 pkt 1 
ustawy. 



 

  

punkt 4.5.8, podpunkt 4.5.8.9, str. 54 

Aby projekt mógł otrzymać dofinasowanie na 
realizację projektu w wyniku pozytywnego 
rozpatrzenia procedury odwoławczej bądź w 
wyniku ponownej oceny dokonanej przez KOP 
(pod warunkiem, że jest ona pozytywna i wiąże 
się z rekomendacją projektu do 
dofinansowania), muszą zostać spełnione 
następujące warunki: 

 

punkt 4.5.8, podpunkt 4.5.8.9, str. 54 

Aby projekt mógł otrzymać dofinasowanie na 
realizację projektu w wyniku pozytywnego 
rozpatrzenia procedury odwoławczej (pod 
warunkiem, że jest ona pozytywna i wiąże się 
z rekomendacją projektu do dofinansowania), 
muszą zostać spełnione następujące warunki: 

 

 4.5.8.10 Zgodnie z art. 54a ustawy, Wnioskodawca 
może wycofać protest do czasu zakończenia 
rozpatrywania protestu przez WUP w Szczecinie. 

4.5.8.11 Wycofanie protestu następuje przez 
złożenie do WUP w Szczecinie pisemnego 
oświadczenia o wycofaniu protestu. 

4.5.8.12 W przypadku wycofania protestu przez 
wnioskodawcę WUP w Szczecinie pozostawia 
protest bez rozpatrzenia, informując o tym 
wnioskodawcę w formie pisemnej. 

4.5.8.13 W przypadku wycofania protestu ponowne 

jego wniesienie jest niedopuszczalne. 

4.5.8.14 W przypadku wycofania protestu 

wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu 

administracyjnego. 

UWAGA!  Jeżeli w wyniku procedury odwoławczej, 

do dofinansowania rekomendowana jest większa 

liczba wniosków niż jeden, to decyzja o 

dofinansowaniu podejmowana jest w oparciu o 

liczbę uzyskanych przez dany projekt punktów 

(zaczynając od projektu, który uzyskał największą 

liczbę punktów), przy uwzględnieniu wysokości 

wolnych środków finansowych określonych dla 

danego Działania w konkursie bądź rezerwy na 

odwołania (jeżeli została określona). 

 

str. 70, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

- 

str. 70, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

 Realizacja projektu musi być zgodna z 
wymogami stawianymi w konkursie ofert 
na wybór realizatorów zadania pn.: 
”Program badań przesiewowych raka jelita 
grubego” w zakresie wykonywania badań 
kolonoskopowych w systemie 
zapraszanym / oportunistycznym na lata 
2016-2018, w szczególności z wymogami 
w zakresie zatrudnionego personelu oraz 
posiadanego zaplecza technicznego; 

 



 

str. 70, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

- 

str. 70, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

W przypadku programów profilaktyki raka piersi  
Wnioskodawca/Partner musi posiadać dostęp  
i obsługiwać System Informatyczny Monitorowania 
Profilaktyki. 

str. 70, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

- 

str. 70, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

W przypadku programów profilaktyki raka szyjki 
macicy Wnioskodawca/Partner musi posiadać 
dostęp i obsługiwać System Informatyczny 
Monitorowania Profilaktyki. 

 

str. 71, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

- 

str. 71, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

W przypadku programów profilaktyki raka jelita 
grubego Wnioskodawca/Partner musi posiadać 
dostęp i obsługiwać System Informatyczny 
Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP). 

str. 71, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

4.2.1 - 

str. 71, punkt 5.3, podpunkt 5.3.1 

 

Oprócz kosztu badania w ramach usługi 
zdrowotnej możliwe jest ujęcie w projekcie kosztu 
znieczulenia. 

Załącznik 7.1.2 Usunięto załącznik 

Załącznik 7.14 Standard i wysokość 
dopuszczalnych stawek wybranych wydatków  
i usług dla konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-
32-K31/17 

Zamieszczono załącznik. 

 

 

 

Załącznik 7.16 Wykaz powiatów o najniższym 
poziomie zgłaszalności na badania 
profilaktyczne raka piersi na terenie 
województwa zachodniopomorskiego tzw. 
„białych plam”. 

Zmiana techniczna. 

Załącznik 7.17 Wykaz powiatów o najniższym 
poziomie zgłaszalności na badania 
profilaktyczne raka szyjki macicy na terenie 
województwa zachodniopomorskiego tzw. 
„białych plam”. 

 

Zmiana techniczna. 

 


