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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

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

Str. 1. 
Wersja 1.2 
Szczecin, dnia 10 listopada 2017 

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, 

c) W przypadku uwzględnienia protestu IP RPO 
może skierować projekt do właściwego etapu 
oceny albo umieścić go na liście projektów 
wybranych do dofinansowania w wyniku 
przeprowadzenia procedury odwoławczej, 
informując o tym wnioskodawcę. 

punkt 4.5.4, podpunkt 4.5.4.3, str. 52 

 

4.5.1.1 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. 

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

 

punkt 4.5.7, podpunkt 4.5.7.1, str. 54 

Skarga, o której mowa w ww. pkt. 4.5.6.10 
Skarga do sądu administracyjnego, jest 
rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej 
wniesienia. 

punkt 4.5.7, podpunkt 4.5.7.1, str. 54 

Skarga, o której mowa w ww. pkt. 4.5.6.9 Skarga 
do sądu administracyjnego, jest rozpatrywana w 
terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. 

 

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: 

a) środki finansowe określone dla danego 
Działania w konkursie bądź rezerwy na 
odwołania (jeżeli została określona) 
muszą być wystarczające dla 
zapewnienia finansowania projektu; 

b) w przypadku, gdy w wyniku pierwotnego 
rozstrzygnięcia konkursu, kwota 
przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie nie była 
wystarczająca na objęcie 

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: 

a) środki finansowe określone dla danego 
Działania w konkursie bądź rezerwy na 
odwołania (jeżeli została określona) muszą 
być wystarczające dla zapewnienia 
finansowania projektu; 

b) w przypadku, gdy w wyniku pierwotnego 
rozstrzygnięcia konkursu, kwota 
przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w konkursie nie była wystarczająca na 
objęcie dofinansowaniem wszystkich 
projektów, to projekt w wyniku pozytywnego 



 

dofinansowaniem wszystkich projektów, 
to projekt w wyniku pozytywnego 
rozpatrzenia środka odwoławczego musi 
uzyskać co najmniej taką liczbę punktów, 
ile uzyskał ostatni projekt wybrany do 
dofinansowania wyróżniony na liście o 
której mowa w art. 46 ust. 4. 

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). 

rozpatrzenia środka odwoławczego musi 
uzyskać co najmniej taką liczbę punktów, ile 
uzyskał ostatni projekt wybrany do 
dofinansowania wyróżniony na liście o 
której mowa w art. 46 ust. 3. 

punkt 5.3, podpunkt 5.3.1, str. 70 

 
Uczestnik projektu może przestawić komplet 
biletów przejazdowych (tam i z powrotem) 
za 1 dzień danej formy wsparcia. 

punkt 5.3, podpunkt 5.3.1, str. 70 

 
Uczestnik projektu może przedstawić komplet 
biletów przejazdowych (tam i z powrotem) 
za 1 dzień danej formy wsparcia.  

punkt 5.3, podpunkt 5.3.1, str. 71 

 

 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; 

punkt 5.3, podpunkt 5.3.1, str. 71 

 

 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. 
Informacje na temat wymogów stawianych 
w konkursie ofert dostępne są na stronie: 
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-
profilaktyka/programy-
zdrowotne/konkursy/narodowy-program-
zwalczania-chorob-
nowotworowych/konkurs-ofert-na-wybor-
realizatorow-zadania-pn-program-badan-
przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-
zakresie-wykonywania-badan-
kolonoskopowych-w-systemie-
zapraszanym-na-lata-2016-201/ oraz 
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-
profilaktyka/programy-
zdrowotne/konkursy/narodowy-program-
zwalczania-chorob-
nowotworowych/konkurs-ofert-na-wybor-
realizatorow-zadania-pn-program-badan-
przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-
zakresie-wykonywania-badan-
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kolonoskopowych-w-systemie-
oportunistycznym-na-lata-2016-2018/; 

punkt 5.3, podpunkt 5.3.1, str. 71 

 

 Koszt badania kolonoskopowego nie 
może przekroczyć 420 PLN brutto. W 
skład przedmiotowego, maksymalnego 
jednostkowego kosztu badania 
sugerujemy brać pod uwagę przede 
wszystkim następujące elementy: 

1. Koszty osobowe zespołu osobowego 
endoskopowego 

2. Koszty histopatologii 

3. Koszty materiałów i preparatów 
używanych do endoskopii i 
histopatologii oraz służących 

przeprowadzeniu badania 
kolonoskopowego 

4. Amortyzacja sprzętu 

punkt 5.3, podpunkt 5.3.1, str. 71 

 Koszt badania kolonoskopowego nie może 
przekroczyć 420 PLN brutto. W skład 
przedmiotowego, maksymalnego 
jednostkowego kosztu badania sugerujemy 
brać pod uwagę przede wszystkim 
następujące elementy: 

1. Koszty osobowe zespołu osobowego 
endoskopowego 

2. Koszty histopatologii      

3. Koszty obsługi administracyjnej 

4. Koszty materiałów i preparatów 
używanych do endoskopii i 
histopatologii oraz służących 
przeprowadzeniu badania 
kolonoskopowego 

5. Amortyzacja sprzętu 

punkt 5.3, podpunkt 5.3.1, str. 69 

Projekty realizowane w ramach niniejszego 
konkursu dotyczące profilaktyki raka szyjki 
macicy muszą wpisywać się w zakres programu 
profilaktyki raka szyjki macicy, którego warunki 
finansowe są określone w załączniku nr 3 do 
Zarządzenia nr 67/2016/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 
czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju programy 
zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne 
programy zdrowotne. Program profilaktyki raka 
szyjki macicy zakłada zakres świadczeń na 
etapie podstawowym, które polegają na 
pobraniu materiału z szyjki macicy do 
przesiewowego badania cytologicznego. 

punkt 5.3, podpunkt 5.3.1, str. 69 

Projekty realizowane w ramach niniejszego 
konkursu dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i 
raka piersi muszą wpisywać się w zakres 
programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka 
piersi, których warunki finansowania są określone 
w załącznikach nr 3 i 4 do Zarządzenia nr 
67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania  
i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – 
w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne. 
Program profilaktyki raka szyjki macicy zakłada 
zakres świadczeń na etapie podstawowym  
i diagnostycznym, które polegają na pobraniu 
materiału z szyjki macicy do przesiewowego 
badania cytologicznego oraz badaniu 
mikroskopowym materiału z szyjki macicy – wynik 
badania cytologicznego wymazu z szyjki macicy 
jest sformułowany według Systemu Bethesda 
2001. Program profilaktyki raka piersi zakłada 
zakres świadczeń na etapie podstawowym – 
mammografię skryningową obu piersi (każdej piersi 
w dwóch projekcjach).  
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