
Załącznik do Uchwały nr 14/2016 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla typu projektów: „Budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach 
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, 
doposażenie)” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Nr Nr działania/ typ 
projektu Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

Dodatkowe kryteria merytoryczne I stopnia dla Dział ania 9.1 

1. 

Działanie 9.1 nr 1 Posiadanie przez podmiot 
leczniczy akredytacji wydanej na 
podstawie ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w 
ochronie zdrowia 

1 pkt - Podmiot leczniczy posiada 
akredytację. 

0 pkt - Podmiot leczniczy nie 
posiada akredytacji. 

Waga 4 

1.Posiadanie przez podmiot leczniczy akredytacji 
wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia(dalej: 
akredytacji) lub jest w okresie przygotowawczym do 
przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej1 lub posiada 
certyfikat normy EN 15224 – Usługi Ochrony Zdrowia 
– System Zarządzania Jakością (dalej: certyfikat) 

3 pkt - Podmiot leczniczy posiada akredytację 

2 pkt – Podmiot leczniczy jest w okresie 
przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej  

1 pkt – Podmiot leczniczy posiada certyfikat  

0 pkt - Podmiot leczniczy nie posiada akredytacji ani 
certyfikatu 

Waga 2 

Doprecyzowanie w oparciu o zapisy rekomendacji dla 
kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet 
Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze 
zdrowia uchwałą nr 28/2016 z dnia 19.05.2016. Zmiana 
polega na dodaniu możliwości premiowania podmiotów 
leczniczych za posiadanie certyfikatu normy EN 15224. 
Z uwagi na dodanie pozycji punktowych, zmniejszono 
wagę dla kryterium.  

Dodatkowe kryteria formalne  

2. 

Typ projektu:  

Budowa lub remont 
całodobowych lotnisk 
lub l ądowisk dla 
śmigłowców przy 
jednostkach 
organizacyjnych 
szpitali 
wyspecjalizowanych w 

18 
Jednostka organizacyjna 
szpitala wyspecjalizowana w 
zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla 
ratownictwa medycznego 
udziela świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych w rodzaju 
leczenie szpitalne w jednym z 
następujących zakresów: 

Jednostka organizacyjna szpitala 
wyspecjalizowana w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 
ratownictwa medycznego udziela świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w 
jednym z następujących zakresów: 

1. chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej 

2. Replantacja  

Uzasadnieniem do proponowanej zmiany jest fakt, że 
oddział chirurgii jest podstawową dziedziną medycyny 
jaka jest wykorzystywana przez zespoły ratownictwa 
medycznego funkcjonujące w systemie Państwowe 
Ratownictwo Medyczne transportujące osoby będące w 
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Dodatkowo w oparciu m. in. o oddział chirurgii ogólnej 
tworzone są szpitalne oddziały ratunkowego 
funkcjonujące w systemie Państwowe Ratownictwo 

                                                           
1 Okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego przez podmiot leczniczy. 
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Nr Nr działania/ typ 
projektu Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

zakresie udzielania 
świadcze ń 
zdrowotnych 
niezbędnych dla 
ratownictwa 
medycznego 2 (roboty 
budowlane, 
doposa żenie)  

1. Leczenie oparzeń (J22, J23, 
J25, J26) 3 w ramach chirurgii 
ogólnej lub chirurgii dziecięcej 

2. Replantacja  

3. Leczenie hipotermii. 

4. Oksygenacja hiperbaryczna  

5. Torakochirurgia 

6. Toksykologia 

7. Leczenie udarów mózgu (A48, 
A51) 4 w ramach neurologii. 

3. Leczenie hipotermii. 

4. Oksygenacja hiperbaryczna  

5. Torakochirurgia 

6. Toksykologia 

7. Leczenie udarów mózgu (A48, A51) 5 w ramach 
neurologii. 

Medyczne. 
Nie bez znaczenia jest również fakt, że wskazany w 
obecnym załącznik do Uchwały nr 38/2015 Komitetu 
Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko 2014‐2020 zakres świadczeń jakie 
powinna udzielać ubiegająca się o dofinansowanie 
jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego jest bardzo 
wąski i wysoko specjalistyczny. Wobec tego bardzo 
mała liczba podmiotów w skali kraju udziela tego typu 
świadczeń, tak bardzo istotnych dla pacjentów w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Brak zmiany 
kryterium spowoduje brak możliwości budowy lub 
remontu  całodobowych lotnisk lub lądowisk dla 
śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali 
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 
i tym samym nie przyczyni się do poprawy w dostępie 
do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
pacjentów będących w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego transportowanych przez zespoły 
ratownictwa medycznego. 

Dodatkowe kryteria merytoryczne I stopnia  

3. 
Typ projektu:  

Budowa lub remont 
całodobowych lotnisk 

nr 1 Zakres świadczeń udzielanych w 
jednostce organizacyjnej szpitala 
wyspecjalizowanej w zakresie 

Zakres świadczeń udzielanych w jednostce 
organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 

Analogiczna zmiana jak w pkt 2. 

                                                           
2 Istniejące jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego wpisane do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne. 
4 Nr kodu grupy (jgp) określonej w Załączniku nr 1a do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. 
4 Nr kodu grupy (jgp) określonej w Załączniku nr 1a do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. 
5 Nr kodu grupy (jgp) określonej w Załączniku nr 1a do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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Nr Nr działania/ typ 
projektu Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

lub l ądowisk dla 
śmigłowców przy 
jednostkach 
organizacyjnych 
szpitali 
wyspecjalizowanych w 
zakresie udzielania 
świadcze ń 
zdrowotnych 
niezbędnych dla 
ratownictwa 
medycznego 6 (roboty 
budowlane, 
doposa żenie)  

udzielania świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa 
medycznego 

Jednostka organizacyjna szpitala 
wyspecjalizowana w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa 
medycznego udziela świadczenia 
opieki zdrowotnej  

finansowane ze środków 
publicznych w rodzaju leczenie 
szpitalne w jednym z 
następujących zakresów 
(przyznane punkty sumują się – 
max 7 pkt): 

1. 1 pkt –. Leczenie oparzeń (J22, 
J23, J25, J26) 7 chirurgii ogólnej 
lub chirurgii dziecięcej 

2. 1 pkt – Replantacja  

3. 1 pkt – Leczenie hipotermii. 

4. 1 pkt – Oksygenacja 
hiperbaryczna  

5. 1 pkt – Torakochirurgia 

6. 1 pkt – Toksykologia 

7. 1 pkt – Leczenie udarów mózgu 
(A48, A51)   w ramach neurologii. 

0 pkt – Jednostka organizacyjna 
szpitala wyspecjalizowana w 
zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego 

Jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego udziela 
świadczenia opieki zdrowotnej  

finansowane ze środków publicznych w rodzaju 
leczenie szpitalne w jednym z następujących 
zakresów (przyznane punkty sumują się – max 7 
pkt): 

1. 1 pkt –chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej 

2. 1 pkt – Replantacja  

3. 1 pkt – Leczenie hipotermii. 

4. 1 pkt – Oksygenacja hiperbaryczna  

5. 1 pkt – Torakochirurgia 

6. 1 pkt – Toksykologia 

7. 1 pkt – Leczenie udarów mózgu (A48, A51)   w 
ramach neurologii. 

0 pkt – Jednostka organizacyjna szpitala 
wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 
medycznego nie udziela żadnych z ww. zakresów 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
Waga 2 

                                                           
6 Istniejące jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego wpisane do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne. 
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Nr Nr działania/ typ 
projektu Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

ratownictwa medycznego nie 
udziela żadnych z ww. zakresów 
świadczeń opieki zdrowotnej. 

Waga 2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


