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AGENDA

• Informacje ogólne o Projekcie

• Podsumowanie badań ankietowych, które dały 
szeroki obraz Państwa stanu informatyzacji.

• Przeprowadzenie konkursu dla podmiotów 
spoza sektora finansów publicznych.

• Uzyskanie dofinansowania.

• Działania związane ze współczynnikiem 
komercji.

• Działania dotyczące HIMSS EMRAM.

• Podpisanie porozumień.



INFORMACJE OGÓLNE

• Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 (POPC 2014-2020)

• Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd  (II oś 
priorytetowa) 

• Działanie Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych (2.1 POPC)

• Planowany okres realizacji

– Od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2021

• Planowany koszt realizacji

– 144 749 629,78 zł brutto

• Projekt koordynowany z projektami MON I MSWiA  w 
obszarze uwspólnienia e-usług.



ANKIETY - OMÓWIENIE

• Bardzo duże zróżnicowanie podmiotów w 
zakresie stanu infrastruktury i oprogramowania 
oraz często jego „zaawansowany” wiek.

• Bardzo różny stan e-usług.

• Ukierunkowania opisanych potrzeb na sprzęt 
(komputery i serwery) a nie na e-usługi co jest 
niedopuszczalne w tym typie projektów.

• Wskazywanie planowanych działań/potrzeb 
niepowiązanych z zakresem projektu tj. 
e-usługami.



OGRANICZENIA ZAKRESU

PROJEKTU 

• Bardzo duży nacisk podmiotów opiniujących na 
ograniczenie inwestycji sprzętowych.

• Konieczność ścisłego wykazania powiązania 
zakupów sprzętu i oprogramowania z 
eusługami.



ANKIETY – DALSZE DZIAŁANIA
• Planujemy indywidualne omówienie potrzeb wg 

ukierunkowania Projektu z poszczególnymi PL.

• Opisanie dostosowanych do projektu potrzeb 
wg wzorca efektu (samodzielnie przez PL lub z 
udziałem CSIOZ) w terminie 1 miesiąca.

• Z przyjętym aktualnie założeniem kwoty 2,388 
mln zł na PL – kwota ta jest traktowana jako 
bazowa i może ulec zmianie (obniżeniu wg 
zgłoszonych potrzeb lub podwyższeniu dla 
poszczególnych PL jeśli budżet projektu da taką 
możliwość).



ANKIETY – WZORZEC EFEKTU

Planowana do wdrożenia e-Usługa (NAZWA)

Opis Zakres planowanej e-usługi oraz jej liczba użytkowników 

(planowana)

Model wdrożenia Planowana forma 

wdrożenia (np. moduł 

lub rozbudowa 

oprogramowania)

OPIS MODELU:

SZACOWANY KOSZT:

Powiązany z 

wdrażaną e-usługą 

sprzęt i 

oprogramowanie.

OPIS I LISTA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA:

SZACOWANY KOSZT:

SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE POWIĄZANIA ZAKUPU SPRZĘTU 

I OPROGRAMOWANIA Z WDRAŻANĄ E-USŁUGĄ



KONKURS

na Partnera spoza sektora finansów publicznych do 

wspólnej realizacji projektu konkursowego, 

„Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

17 podmiotów:

 15 Instytutów

 2 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Termin: uruchomienie konkursu w tym tygodniu (czas 21 

dni)



KONKURS
Wymagania w stosunku do Partnera:  

 Podmiot posiada status podmiotu leczniczego i nie zalicza się do 

jednostek sektora finansów publicznych.

 Siedziba podmiotu znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 Podmiot deklaruje gotowość wniesienia do realizacji celu 

partnerstwa swoich zasobów ludzkich, organizacyjnych, 

technicznych i finansowych, które zostaną określone w 

późniejszym okresie realizacji Projektu.

 Podmiot posiada doświadczenie w realizacji projektów 

współfinasowanych ze środków UE lub we wdrożeniu i eksploatacji 

systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

 Podmiot jest jednostką podległą lub nadzorowaną przez 

Ministerstwo Zdrowia.



KONKURS

Kryteria formalne (1/2):  

 Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane „zgłoszeniem”) zostało 

złożone we wskazanym przez Lidera terminie.

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala 

na wykonanie zadań w projekcie (Partner przedłoży oświadczenie o 

niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Urzędu Skarbowego).

 Wraz ze zgłoszeniem złożono lub uzupełniono wszystkie wymagane 

dokumenty i oświadczenia.

 Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Partnera (lub posiadające pełnomocnictwo).



KONKURS

Kryteria formalne (2/2):  

 Podmiot jest jednostką organizacyjną podległą lub 

nadzorowaną przez Ministra Zdrowia, lub jest podmiotem 

leczniczym utworzonym, podległym lub nadzorowanym przez 

ww. jednostki organizacyjne.



KONKURS

Kryteria merytoryczne:  

 Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny 

z celami partnerstwa.

 Podmiot posiada potencjał techniczny, kadrowy 

i organizacyjny, pozwalający na realizację Projektu oraz 

utrzymanie jego trwałości.

 Podmiot posiada doświadczenie w realizacji projektów 

lub zadań o podobnym charakterze.



POROZUMIENIA

Źródła Finasowania projektu

Na całkowitą wartość projektu składają się:

1. Środki z EFRR- dofinansowanie z PO PC – 84,63%

2. Środki pochodzące z budżetu państwa- wkład własny – 15,37%



POROZUMIENIA
Podstawowe założenia Partnerskiego Porozumienia.

1. Projekt Partnerski – CSIOZ – Lider, jednostka lecznicza – partner projektu

2. Lider w imieniu partnerów składa wniosek o dofinasowanie

3. Beneficjentem są wszyscy partnerzy Projektu

4. Otrzymamy dofinasowanie to  wszystkich Partnerów projektu będzie wiązało Porozumienie o 
dofinasowanie Projektu

5. Zamówienia przeprowadza Lider w imieniu i na rzecz partnerów

6. Obiory przeprowadza Partner u siebie

7. Wnioski o płatność składa Lider

8. Właścicielem oprogramowania i sprzętu zamówionego w ramach projektu jest Partner



WSPÓŁCZYNNIK

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało
„Metodologię szacowania wysokości dofinansowania” – w wersji 4.0

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Metodologia_04.09.2017.docx

Wynika z niej, że usługi świadczone przez publiczny podmiot 
leczniczy poza publicznym systemem ochrony zdrowia, tj.: 
świadczone na zasadach komercyjnych, finansowane przez pacjentów 
lub ubezpieczycieli - stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu 
unijnym.

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Metodologia_04.09.2017.docx


WSPÓŁCZYNNIK
Jednakże taka działalność gospodarcza może spełnić kryteria 
działalności pomocniczej:
– jest to bowiem przedmiotowo ta sama działalność (świadczenie 

usług medycznych), co działalność niegospodarcza. 
– jedyne, co rozróżnia te działalności to źródła i sposób/podstawy jej  

finansowania. 
Stąd należy uznać, iż działalność gospodarcza w tym obszarze, 
realizowana przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem 
tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna) będzie 
kwalifikowała się jako pomocnicza w sytuacji spełnienia kryterium 
ilościowego (gdy nie przekroczy 20% wydajności infrastruktury w 
ciągu danego roku) W metodologii podano sposoby wyliczenia 
wydajności infrastruktury, które CSIOZ zaadaptuje na potrzeby 
niniejszego projektu.



HIMSS

Obecnie CSIOZ uruchamia usługę zew. obejmującą
sporządzenie specjalistycznego opracowania określającego
stopień zaawansowania elektronicznej dokumentacji
medycznej i środowiska informatycznego w szpitalach
podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia zgodnie
z modelem EMRAM℠

Podpisanie umowy jest planowane w tym lub przyszłym tygodniu.
Zakres: Zbadanie grupy 40 szpitali podległych i nadzorowanych przez 
Ministrowa Zdrowia.
Dane będą gromadzone przy użyciu ankiety online przy wsparciu ze 
strony Wykonawcy dla zapewniania odpowiedniego poziomu jakości 
gromadzonych danych.
W połowie września 2017r.  planowane jest dwudniowe szkolenie dla 
pracowników szpitali posiadających wiedzę z zakresu IT (sprzęt i 
oprogramowanie). 



HIMSS

Opracowanie będzie zawierać m. in.:

a. EMRAM℠ score – ocena poziomu wg modelu EMRAM℠dla

każdego szpitala,

b. Gap overview raport – analiza luk na podstawie

przeprowadzonych badań ankietowych dla każdego szpitala,

c. Summary raport - raport podsumowujący zawierający

kluczowe ustalenia, konkluzję i zalecenia dla szpitali.



HIMSS

Wyniki badania zostaną zawarte opracowaniu końcowym.

w oparciu o uznany model EMRAM℠ (Electronic Medical Record

Adoption Model), dedykowany do stosowania w sektorze

zdrowotnym, opracowany przez organizację HIMSS (Healthcare

Information and Management Systems Society). Ponadto, w

wyniku przeprowadzonej oceny zostaną sformułowane zalecenia,

które pozwolą na zaplanowanie inwestycji w zakresie technologii

ICT dla badanych placówek medycznych. Skala stosowana w

EMRAM przyrostowo pokazuje wymagania dla poszczególnych

poziomów – od braku systemów informatycznych po całkowicie

zintegrowana dokumentacja elektroniczna ze wspomaganiem

analityką danych. Poziomy EMRAM określone są jako:



HIMSS EMRAM 

“Paperless” patient record environment 
for highest quality of care,data
continuity & full HIE 
↑ Full electronic clinical decision 

support, and highest medication 
safety

↑ Completely electronic diagnostic 
image

management
↑ Electronic order entry with decision 

support and result reporting

↑ Clinical ordering and documentation 
– especially nursing care

↑ A patient-centered electronic data 
repository

↑ Electronic diagnostic and pharmacy 
department information



PODSUMOWANIE

• Dotychczasowe działania dały nam obraz stanu 

informatyzacji w Państwa placówkach.

• Wraz z Państwem podjęliśmy działania formalne zmierzające

do rozwiązania zagadnień z tego zakresu tj. kwestii pomocy

publicznej i modelu udziału podmiotów spoza sektora

finansów publicznych.

• CSIOZ przeprowadził działania konsultacyjne dotyczące m.in.

uzgodnienia możliwego zakresu projektu oraz uwspólnienia

jego założeń z projektami MON i MSWiA. Ponadto

kontynuujemy działania zmierzające do uznania projektu

z projekt pozakonkursowy.



PLANOWANE DZIAŁANIA

• Uzgodnienie z Państwem zakresu projektu dla każdego z PL 
- w modelu wzorca efektu z uwzględnieniem ograniczeń 
i ukierunkowania wydatków na e-usługi.

• Potwierdzenie liczby podmiotów biorących udział w projekcie.

• Przeprowadzenie konkursu dla podmiotów spoza JSFP.

• Podpisanie porozumień.

• Prace nad SW.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

KONTAKT: IPOZ@CSIOZ.GOV.PL


