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1. Czy do badania kolonoskopowego może zostać wykorzystany kolonoskop zakupiony 

ze środków europejskich?  

 

Tak, badania kolonoskopowe realizowane w ramach projektu mogą być wykonywane na 

posiadanym sprzęcie, który został zakupiony uprzednio ze środków europejskich.  

 

 

2. Czy we wnioskach dotyczących Programu profilaktycznego raka jelita grubego 

wnioskodawcą może być podmiot nieposiadający siedziby na terenie powiatu 

zidentyfikowanego jako „biała plama”? 

 

Kryterium odnoszące się do powiatów zidentyfikowanych jako biała plama dotyczy wsparcia 

osób pracujących, uczących się lub posiadających miejsce zamieszkania na obszarze 

gminy/powiatu wskazanych jako „biała plama”.  

Zatem siedziba Wnioskodawcy nie musi znajdować się na obszarze powiatu wskazanego jako 

„biała plama”. Należy jednak mieć na uwadze, że ocenie podlega racjonalność i efektywność 

zaplanowanych zadań w projekcie. Ze względu na specyfikę badań profilaktycznych raka jelita 

grubego miejsce wykonywania badań nie powinno znajdować się w znacznej odległości od 

miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem. Pomimo lokalizacji siedziby wnioskodawcy 

poza obszarem „białej plamy”, działania informacyjno-edukacyjne powinny być prowadzone 

na terenie białej plamy/białych plam, z której/których pochodzą uczestnicy i uczestniczki 

projektu. 

 

3. Czy we wniosku dotyczącym Programu profilaktyki raka piersi partnerem może być druga 

jednostka wykonująca badania mammograficzne i nie musi być to POZ? 

Tak, partnerem projektowym może być (druga) jednostka wykonująca badania 

mammograficzne (w ramach aktualnego kontraktu na realizację programu populacyjnego raka 

piersi z NFZ). 

W ramach niniejszego konkursu nie ma obowiązku realizacji projektu przez podmiot 

świadczący podstawową opiekę zdrowotną/ w partnerstwie z podmiotem świadczącym 

podstawową opiekę zdrowotną.  

Jeżeli natomiast Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie jest podmiot wykonujący 

działalność leczniczą udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 

zdrowotna (o ile nie jest to jedynie nocna i świąteczna opieka zdrowotna) na podstawie 

zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z publicznym płatnikiem  świadczeń 

zdrowotnych i informacja ta znajdzie się we wniosku to projekt otrzyma dodatkowe 

20 punktów w ramach kryterium premiującego.   

 



 
4. Czy wsparciem w ramach projektów dotyczących Programu profilaktycznego raka jelita 

grubego mogą być objęte wyłącznie osoby uczące się, mieszkające lub pracujące na terenie 

powiatów określonych jako „białe plamy”? Czy możliwa jest jakakolwiek interwencja, która 

mogłaby spowodować rozszerzenie wskazanego w Regulaminie obszaru białych plam? 

Obszary tzw. białych plam zostały wyznaczone i zatwierdzone uchwałą przez Komitet Sterujący 

do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia i na tej podstawie wskazane 

w Regulaminie Konkursu. W ramach niniejszego konkursu nie ulegną one zmianie.  

 

5. Czy działania informacyjno-edukacyjne mogą być prowadzone tylko przez osoby 

z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów 

kierunku zdrowie publiczne? 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze 

zdrowia na lata 2014-2020 prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest 

wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez 

absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Założenie to nie dotyczy natomiast działań stricte 

informacyjnych, np. rozdawanie broszur, udzielanie informacji o projekcie. Niemniej jednak 

sama treść materiałów edukacyjnych musi być przygotowana/ autoryzowana przez ww. osoby.  

 

6. Czy w ramach projektu kwalifikowalny będzie zakup wózka inwalidzkiego dla osób 

z niepełnosprawnościami?  

Projekt realizowany w ramach niniejszego konkursu powinien być w pełni dostępny dla osób 

w różnymi rodzajami niepełnosprawności. W przypadku planowania usługi w pierwszej 

kolejności należy dążyć do zapewnienia jej dostępności w oparciu o koncepcję uniwersalnego 

projektowania. Niemniej jednak w trakcie realizacji projektu możliwe jest zastosowanie 

mechanizmu racjonalnych usprawnień jako narzędzia zapewniającego dostępność dla 

konkretnej, zrekrutowanej osoby, ze specyficznymi potrzebami.  

Jeżeli zatem zrekrutowana do projektu zostanie osoba, której udział w projekcie nie byłby 

możliwy bez zakupu wózka inwalidzkiego, możliwe będzie zawnioskowanie o uruchomienie 

mechanizmu racjonalnych usprawnień.  

 

7. W jaki sposób można zapewnić opiekę osoby trzeciej nad osobą wykonującą badanie 

kolonoskopowe w znieczuleniu? Jakie dokumenty są niezbędne w celu potwierdzenia jej 

wykonania? 

Ze względu na zidentyfikowane bariery związane m.in. z obawami związanymi z badaniem 

kolonoskopowym, złym samopoczuciem po badaniu, problemem z powrotem do domu, 

(dotyczy sytuacji wykonywania badania w znieczuleniu), dopuszczono możliwość 

sfinansowania opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu kolonoskopowemu 

ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania).   

Standard usług stanowiący załącznik nr 13c do Regulaminu konkursu określa, że wsparcie może 

być realizowane poprzez zwrot kosztów wynajęcia opiekuna/opiekunki na (określony) czas po 

badaniu  lub zapewnienie opieki przez beneficjenta (do obowiązków opiekuna/opiekunki 

należy pomoc w dotarciu z miejsca badania do miejsca zamieszkania osobom, które poddały 

się badaniu kolonoskopowemu ze znieczuleniem, a których stan uniemożliwia samodzielny 

powrót (w tym prowadzenie samochodu). Wsparcie tego rodzaju powinno przysługiwać 

wszystkim osobom korzystającym ze znieczulenia, a w przypadku badania bez znieczulenia - na 

podstawie zaleceń lekarza.  



 
8. Czy mogą być organizowane spotkania/szkolenia edukacyjne trwające krócej niż 4 godziny? 

Zarówno Regulamin konkursu jak i inne dokumenty precyzujące rodzaj możliwych form 

wsparcia nie określają czasu trwania spotkań/ szkoleń edukacyjnych. Jedynie w przypadku 

finansowania kosztów lunchu/ obiadu - wydatek ten uznaje się za kwalifikowalny o ile wsparcie 

dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut) 

i nie przewidziano zimnego bufetu.  

9. W jaki sposób będą rozliczane stawki jednostkowe? 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania stawek jednostkowych na badania 

kolonoskopowe oraz znieczulenie wykonywane podczas kolonoskopii zostały zawarte 

w załączniku nr 15 do Regulaminu konkursu.  

Stawki jednostkowe rozliczane są przy użyciu zdefiniowanych wskaźników oraz sposobu 

weryfikacji wykonania usługi, i tak dla: 

- stawki jednostkowej  Badanie przesiewowe raka jelita grubego (kolonoskopia) określony 

został wskaźnik: Liczba uczestników projektu objętych badaniem przesiewowym raka jelita 

grubego (kolonoskopia przesiewowa) weryfikowany na podstawie oświadczenia lekarza 

o udzieleniu świadczenia oraz oświadczenia uczestnika/uczestniczki o otrzymaniu świadczenia; 

- stawki jednostkowej  Znieczulenie wykonane podczas kolonoskopii określony został 

wskaźnik: Liczba uczestników projektu objętych znieczuleniem, weryfikowany na podstawie 

oświadczenia lekarza o udzieleniu świadczenia oraz oświadczenia uczestnika/uczestniczki 

o otrzymaniu świadczenia.  

Wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi (kolonoskopię i znieczulenie) należy umieścić 

w budżecie projektu w jednym odrębnym zadaniu. Kalkulacja wydatku to przemnożenie stawki 

jednostkowej przez ilość wykonanych usług zdrowotnych (odpowiednio: badań 

przesiewowych lub znieczuleń/sedacji). Badanie kolonoskopowe oraz znieczulenie należy 

wykazać jako osobne pozycje budżetowe (osobne wydatki). 

Rozliczenie następuje według ustalonej stawki w zależności od faktycznie wykonanej ilości 

dóbr/usług w ramach danego projektu. 

Wydatki rozliczane stawką jednostkową są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent 

nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu 

na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte stawką 

jednostkową. 

10. Jaki lekarz może podpisać ankietę w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita 

grubego? 

W trybie oportunistycznym identyfikacja kandydatów do badań odbywa się przez lekarzy 

rodzinnych i POZ, którzy oceniają czy dana osoba kwalifikuje się do badania. 

Kandydaci/kandydatki do badań są kierowani do ośrodków wykonujących badania 

przesiewowe z wypełnioną „Ankietą”. Ankieta stanowi obowiązkowy formularz kwalifikacyjny 

w projektach dofinansowanych w ramach konkursu.  

Wypełnioną ankietę podpisuje lekarz kierujący na badanie czyli lekarz rodzinny lub lekarz POZ.  

W przypadku pacjentów, którzy zgłoszą się samodzielnie (a tryb oportunistyczny przewiduje 

też taką możliwość) poprzez np. przesłanie wypełnionej ankiety, na takiej ankiecie podpis  



 
może złożyć lekarz reprezentujący beneficjenta (złożenie podpisu nie wymaga obecności osoby 

zgłaszającej). 

 

11. Czym różni się wskaźnik Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS od 

wskaźnika Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 

(informacyjny)? Jakie działania informacyjne powinny zostać wliczone do drugiego 

z powyższych wskaźników? 

Wskaźnik Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS jest wskaźnikiem 

obligatoryjnym, co oznacza, że jego wartość musi zostać zaplanowana w każdym wniosku 

złożonym w odpowiedzi na konkurs. We wskaźniku należy uwzględnić wszystkie osoby, które 

otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w ramach programu zdrowotnego/ programu 

polityki zdrowotnej. W celu wykazania we wskaźniku osób objętych wsparciem informacyjno-

edukacyjnym, beneficjent musi pozyskać od nich wszystkie dane niezbędne do ich 

wprowadzenia do systemu SL2014.  

Natomiast wskaźnik Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie ma 

charakter informacyjny, co oznacza że powinien być zaplanowany w każdym projekcie ale nie 

ma obowiązku określenia jego wartości docelowej na etapie wnioskowania (może wynosić 

„0”). W trakcie realizacji musi być jednak monitorowany. Wskaźnik obejmuje osoby w wieku 

50 lat i więcej, objęte programem zdrowotnym/ programem polityki zdrowotnej. Do wskaźnika 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie należy zaliczyć te osoby, 

wcześniej zaliczone do wskaźnika Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS, 

które są w wieku 50 lat i więcej. 

 

12. Czym różni się wskaźnik Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS od 

wskaźnika Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne i jak 

zaplanować ich wartości w projekcie? 

Do wskaźnika Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne, 

należy zaliczyć te osoby, które w ramach projektu skorzystały z przesiewowej kolonoskopii (ze 

znieczuleniem lub bez). Do wskaźnika Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 

należy zaliczyć wszystkie osoby, które zasilą docelowo wskaźnik Liczba osób, które dzięki 

interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne. Dodatkowo można do niego zaliczyć 

osoby, które będą w projekcie objęte wsparciem informacyjno-edukacyjnym, a nie skorzystają 

z badania przesiewowego – aby móc to zrobić, beneficjent musi pozyskać od tych osób 

wszystkie dane niezbędne do wprowadzenia ich jako uczestników/uczestniczki do systemu 

SL2014.  

Wartość wskaźnika Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS może być na 

poziomie wartości wskaźnika Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania 

profilaktyczne. Wnioskodawca może zwiększyć wartość wskaźnika Liczba osób objętych 

programem zdrowotnym dzięki EFS o liczbę osób, które wzięły udział we wsparciu 

informacyjno-edukacyjnym (i nie skorzystały z badania przesiewowego) pod warunkiem, że 

zamierza pozyskać od tych osób wszystkie dane niezbędne do wprowadzenia ich jako 

uczestników/uczestniczki projektu w systemie SL2014. 

 



 
13. W jaki sposób będzie stosowana reguła proporcjonalności w przypadku badań 

kolonoskopowych, jeżeli ogólna liczba wykonanych będzie zgodna z wartością określoną we 

wskaźniku a różnice będą dotyczyły liczby kobiet i mężczyzn? Czy w takim przypadku nie 

zostanie zapłacona kwota za część z wykonanych badań? 

 

Zgodnie z założeniami niniejszego konkursu koszty ponoszone na wykonanie badań 

kolonoskopowych oraz znieczulenia rozliczane są w oparciu o stawki jednostkowe, co oznacza, 

że rozliczenie następuje według ustalonej stawki w zależności od faktycznie wykonanej ilości 

badań w ramach danego projektu (maksymalnie do liczby badań określonych we wniosku). 

W związku z tym reguła proporcjonalności w stosunku do wskaźników rozliczających stawki 

jednostkowe nie będzie miała zastosowania.  

Należy pamiętać, że określenie wartości wskaźników w podziale na płeć powinno wynikać 

z opisu grupy docelowej, analizy sytuacji kobiet i mężczyzn, w tym barier równościowych 

w dostępnie do badań kolonoskopowych. Określony we wniosku podział wskaźnika na płeć 

będzie monitorowany na etapie realizacji. Wszelkie odstępstwa od założeń projektu będą 

wymagały wyjaśnień ze strony Beneficjenta.  

 

14. Czy w przypadku kryterium Zwiększenie dostępności wsparcia dla uczestników dla uzyskania 

dodatkowych kryteriów premiujących wystarczające jest zapewnienie dostępności działań 

informacyjno-edukacyjnych? Czy też w celu zdobycia punktów premiujących ma zostać 

zapewniona dostępność wykonywanych badań?  

 

Głównym celem programów profilaktyki nowotworowej jest zwiększenie zgłaszalności na 

badania. Zatem zwiększenie dostępności, o którym mowa w przedmiotowym kryterium, 

powinno odnosić się do możliwości przeprowadzenia badań profilaktycznych.  

W przypadku profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, kryterium zostanie spełnione, jeśli 

badania profilaktyczne (mammografia, cytologia) będą się odbywały co najmniej dwa dni 

w tygodniu do godz. 18 oraz co najmniej w jedną sobotę w miesiącu przez 6 godzin.   

W przypadku profilaktyki raka jelita grubego kryterium zostanie spełnione, jeśli badania 

profilaktyczne (kolonoskopia) będą się odbywały w co najmniej jedną sobotę w miesiącu przez 

6 godzin. Ze względu na specyfikę badania przesiewowego oraz konieczność przygotowania się 

do niego odpowiednio wcześniej, co powoduje czasową niezdolność do pracy, brak 

uzasadnienia dla premiowania organizacji badań profilaktycznych w godzinach 

popołudniowych w tygodniu. 

 

15. Czy w przypadku gdy wnioskodawcą będzie szpital posiadający w swoich strukturach POZ 

kryterium premiujące Realizacja projektu przez podmiot udzielający świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (o ile nie jest to jedynie nocna 

i świąteczna opieka zdrowotna) posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z publicznym płatnikiem świadczeń zdrowotnych zostanie uznane za spełnione? 

 

Tak, pod warunkiem, że nie jest to jedynie nocna i świąteczna opieka zdrowotna. By uzyskać 

punkty premiujące w ramach przedmiotowego kryterium nie wystarczy zawrzeć we wniosku 

o dofinansowanie informacji o posiadaniu w swojej strukturze POZ. Konieczne jest wskazanie, 

że projekt realizowany będzie przez POZ.   

 



 
16. Czy w przypadku kryterium Rozszerzenie badań okresowych badania kolonoskopowe musi 

wykonać 100% pracowników kierowanych na badania profilaktyczne, czy też istotne jest 

stworzenie możliwości wykonania takiego badania w ramach badań okresowych (ich 

wykonanie będzie uwarunkowane spełnieniem kryteriów włączenia przez danego 

pracownika/daną pracowniczkę oraz chęcią/zgodą danej osoby na wykonanie badania)? 

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli projekt przewiduje działania służące realizacji 

badań mammograficznych/cytologicznych/kolonoskopowych podczas okresowych badań 

lekarskich pracowników. Możliwość wykonania dodatkowego badania (przesiewowej 

mammografii, cytologii, kolonoskopii) powinna być przedstawiona wszystkim 

pracownikom/pracowniczkom. Tylko część z nich będzie spełniała warunki udziału 

w programie profilaktycznym. Wszystkie osoby spełniające warunki udziału w danym 

programie profilaktycznym mogą wziąć udział w badaniu przesiewowym, jeśli tylko wyrażą na 

takie badanie zgodę. 

Aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, Wnioskodawca powinien opisać, w jaki 

sposób będzie włączał badania przesiewowe do okresowych badań lekarskich 

pracowników/pracowniczek. 

Zatem najistotniejsze dla spełnienia kryterium jest zaplanowanie skutecznych działań, które 

pozwolą włączyć badania kolonoskopowe, w przypadku osób spełniających warunki udziału 

w programie, do badań okresowych.   

 

17. Czy badania kolonoskopowe finansowane przez MOW NFZ mogą stanowić wkład własny 

w ramach projektu? 

Nie, badania kolonoskopowe finansowane przez MOW NFZ nie mogą stanowić wkładu 

własnego w projekcie. Badania kolonoskopowe finansowane przez MOW NFZ są badaniami 

diagnostycznymi, nie mają przesiewowego charakteru.  


