
Propozycja zmiany do kryteriów wyboru projektów w Priorytecie XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
 
Działanie 12.1. rozwój ratownictwa medycznego. 
 
I. Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego, finansowanych z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest właściwy wojewoda (tryb konkursowy) 
 

l.p. 
Instytucja 

zgłaszająca 
zmianę 

Nr i nazwa kryterium Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

 MZ K. form. Nr 1. Ujęcie 
zespołu ratownictwa 
medycznego w 
Wojewódzkim Planie 
Działania Systemu 

Zespół ratownictwa 
medycznego (istniejący lub 
planowany) jest ujęty 
w Wojewódzkim Planie 
Działania Systemu, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1410 z późn. zm.). 
Dodatkowo, w przypadku braku 
zespołu ratownictwa 
medycznego, złożenie przez 
zakład opieki zdrowotnej 
oświadczenia, że będzie 
posiadał zespół nie później niż 
w dniu dostawy ambulansu. 

Zespół ratownictwa medycznego, 
który będzie użytkował ambulans 
jest ujęty w Wojewódzkim Planie 
Działania Systemu, o którym mowa 
w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 
Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).  

Z uwagi na duże potrzeby ZOZ-ów w 
zakresie zakupu ambulansów, czego 
dowodem jest duża ilość wniosków o 
dofinansowanie złożonych w konkursie 
1/2008, a także mając na uwadze 
ograniczoną alokację pozostałą na ww. typ 
konkursu, zdecydowano się na zawężenie 
wsparcia do doposażenia już istniejących 
zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). 

 MZ K. form. Nr 2. Udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 

Zakład opieki zdrowotnej 
udziela świadczeń opieki 
zdrowotnej, finansowanych z 
budżetu państwa, z części, 
której dysponentem jest 
właściwy wojewoda 

Zakład opieki zdrowotnej posiada 
umowę zawartą z właściwym 
wojewódzkim oddziałem NFZ w 
zakresie świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez zespół 
ratownictwa medycznego, który 
będzie użytkował ambulans. 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano 
iż udzielanie świadczeń zdrowotnych 
następuje na podstawie kontaktu z NFZ, co 
nie zmienia znaczenia merytorycznego 
pierwotnego zapisu i ma charakter 
wyłącznie redakcyjny oraz doprecyzowano, 
iż chodzi o ZRM, który będzie użytkował 
zakupiony ambulans, co jest konsekwencją 
zmiany kryterium nr 1, tj objęcie wsparcie 
wyłącznie już istniejących ZRM) 

 MZ K. form. Nr 4. Jakość Zakupiony ambulans będzie Zakupiony ambulans będzie Zmiana polegająca na aktualizacji zapisu w 



zakupionego ambulansu. spełniał normy PN/EN 1789 U spełniał normy PN/EN 1789 oraz 
PN/EN 1865. 

związku z dodatkową normą określającą 
wyposażenie ambulansów oraz zmianą 
normy PN/EN 1789 U. 

 MZ K. form. Nr 5. 
Racjonalność zakupu 
ambulansu w kontekście 
docelowych zasobów. 

n.d. (propozycja dodatkowego 
kryterium) 

Poziom wskaźnika liczby 
posiadanych ambulansów 
(stanowiących własność zakładu 
opieki zdrowotnej/jego organu 
założycielskiego bądź zakupionych 
w ramach leasingu przez zakład 
opieki zdrowotnej/ jego organ 
założycielski) wykorzystywanych 
przez zakład opieki zdrowotnej na 
potrzeby specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego  nie 
przekroczy (po zrealizowaniu 
projektu) 1,50. 

Z uwagi na duże potrzeby ZOZ-ów w 
zakresie zakupu ambulansów, czego 
dowodem jest duża ilość wniosków o 
dofinansowanie złożonych w konkursie 
1/2008, a także mając na uwadze 
ograniczoną alokację pozostałą na ww. typ 
konkursu, zdecydowano się na jak 
największe zracjonalizowanie zakupów 
ambulansów w stosunku do posiadanych 
zasobów kadry medycznej, na potrzeby 
której kupowane są ambulanse. 

 MZ K. meryt. I. Nr 1. 
Adekwatność inwestycji 
do założonego celu 
projektu. 
 

Oceniane będzie czy 
planowane inwestycje 
(działania) w ramach projektu 
są niezbędne z punktu widzenia 
zakładanych celów projektu: 
 
Wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są niezbędne z 
punktu widzenia celów projektu 
i w sposób bezpośredni 
przyczynią się do ich 
osiągnięcia. 
 
Nie wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są niezbędne z 
punktu widzenia celów projektu. 
 
Większość lub wszystkie 
inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach 

Oceniane będzie czy planowane 
inwestycje (działania) w ramach 
projektu są uzasadnione z punktu 
widzenia zakładanych celów 
projektu:  
 
Wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu są 
uzasadnione z punktu widzenia 
celów projektu i w sposób 
bezpośredni przyczynią się do ich 
osiągnięcia. 
 
Nie wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu są 
uzasadnione z punktu widzenia 
celów projektu. 
 
Większość lub wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w ramach 
projektu nie są uzasadnione z 
punktu widzenia celów projektu. 

Zmiana doprecyzowująca (niezbędność 
wydatków z pkt widzenia celów projektu jest 
elementem weryfikacji  ich 
kwalifikowalności, na etapie oceny 
merytorycznej I stopnia analizuje się 
natomiast ich uzasadnienie z pkt widzenia 
celów projektu). 



projektu nie są niezbędne z 
punktu widzenia celów projektu. 

 MZ K. meryt. I. Nr 2. 
Racjonalność i 
kompletność 
harmonogramu działań. 

Oceniane będzie czy 
harmonogram jest kompletny i 
racjonalny: 
 
Harmonogram jest kompletny i 
spójny z terminami 
wynikającymi ze wszystkich 
dokumentów związanych z 
realizacją projektu oraz z 
obowiązujących przepisów. 
Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny, jednak posiada 
informacje, które umożliwiają 
ocenę projektu.  
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny i/lub nie pozwala na 
ocenę projektu. 
 

Harmonogram jest kompletny 
(zawiera wyszczególnienie 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych) i spójny 
z terminami wynikającymi ze 
wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia wszystkich 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych), jednak 
posiada informacje, które 
umożliwiają ocenę projektu lub nie 
jest w pełni spójny z terminami 
wynikającymi ze wszystkich 
dokumentów związanych z 
realizacją projektu oraz z 
obowiązujących przepisów.  
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia elementów 
projektu oraz kwot wydatków 
kwalifikowanych), co nie pozwala 
na pełną ocenę projektu 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
co rozumiane jest przez pojęcie 
kompletności harmonogramu oraz 
doprecyzowano i uzupełniono opisy 
kryterium w wariancie drugim i trzecim, tak 
by zachować konsekwencję w stosunku do 
wariantu pierwszego)  

 MZ K. meryt. I. Nr 3. 
Doświadczenie 
beneficjenta w 
zarządzaniu projektami 
finansowanymi przy 
udziale środków 
zagranicznych. 

Beneficjent posiada duże 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych 
(minimum 3 projekty). 
 

Beneficjent posiada duże 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych i 
nieinwestycyjnych finansowanych 
przy udziale środków zagranicznych 
(minimum 4 projekty, w tym 
minimum 2 projekty inwestycyjne). 

Zmiana mająca na celu podniesienie 
znaczenia, przy ocenie doświadczenia 
beneficjenta, realizacji projektów 
nieinwestycyjnych, co stanowi 
uwzględnienie postulatów ekspertów 
oceniających projekty jak i samych 
beneficjentów, wskazujących, iż 



 Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych (1-2 
projekty). 
 
Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów nieinwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych 
(minimum 3 projekty). 
 
Beneficjent nie posiada 
doświadczenia w realizacji 
projektów z udziałem środków 
zagranicznych. 

 
Beneficjent posiada doświadczenie 
w realizacji projektów 
inwestycyjnych finansowanych przy 
udziale środków zagranicznych 
(minimum 2 projekty). 
 
Beneficjent posiada doświadczenie 
w realizacji projektów 
inwestycyjnych lub 
nieinwestycyjnych finansowanych 
przy udziale środków zagranicznych 
(minimum 1 projekt). 
 
Beneficjent nie posiada 
doświadczenia w realizacji 
projektów z udziałem środków 
zagranicznych 

zrealizowanie projektów finansowanych ze 
środków zagranicznych jest cennym 
doświadczeniem niezależnie od tego czy 
projekty miały charakter inwestycyjny czy 
nieinwestycyjny (doświadczenie w 
sporządzaniu wniosków o płatność, 
działaniach info promo itp.). W obecnej 
wersji kryterium, największą ilość pkt 
otrzymywał beneficjent wyłącznie za 
doświadczenie w realizacji projektów 
inwestycyjnych. W związku z powyższym, 
dokonano zmiany kryterium tak, by 
zwiększyć „znaczenie” projektów 
nieinwestycyjnych. 

 MZ K. meryt. I. Nr 4. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

Oceniany będzie poziom 
zobowiązań wymagalnych 
zakładu opieki zdrowotnej (w 
stosunku do wartości  
kontraktowanych świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych, m.in.: 
NFZ, MZ): 
 
Brak zobowiązań wymagalnych 
na koniec roku 
poprzedzającego rok składania 
wniosku. 
 
Udział zobowiązań 
wymagalnych w stosunku do 
wartości  kontraktowanych 
świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków 
publicznych, na dany rok na 
poziomie do 10%. 

Oceniany będzie poziom 
zobowiązań wymagalnych zakładu 
opieki zdrowotnej w stosunku do 
przychodów netto na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku  do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok  
(wartość zobowiązań wymagalnych 
na koniec danego roku /przychody 
netto ze sprzedaży produktów w 
danym roku) wynosi 0. [2 pkt] 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok 
(wartość zobowiązań wymagalnych 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
iż chodzi o dane za rok poprzedzający 
złożenie wniosku o dofinansowanie oraz 
dokonano zmiany sposobu określania 
przedziałów z % na 0,00 z uwagi na 
wątpliwości beneficjentów i ekspertów co do 
sposobu zaokrąglania wyników obliczeń); 
przeredagowano opis kryterium tak, by 
odnosił się do wszelkich przychodów ze 
sprzedaży, a nie tylko do 
zakontraktowanych świadczeń, co m.in. 
zapewni bardziej miarodajną ocenę sytuacji 
zoz-u; zaproponowano obniżenie pkt w 
wariancie pierwszym z 3 do 2 pkt, tak by 
punktacja we wszystkich kryteriach 
dotyczących sytuacji finansowej zoz-u była 
taka sama. 



 
Udział zobowiązań 
wymagalnych w stosunku do 
wartości kontraktowanych 
świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków 
publicznych na dany rok na 
poziomie powyżej 10%. 

na koniec danego roku /przychody 
netto ze sprzedaży produktów w 
danym roku) wynosi nie więcej niż 
0,10. [1 pkt] 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok 
(wartość zobowiązań wymagalnych 
/przychody netto ze sprzedaży 
produktów w danym roku) wynosi 
powyżej 0,10. [0 pkt] 
 

 MZ K. meryt. I. Nr 4a. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

Oceniana będzie rentowność 
zakładu opieki zdrowotnej: 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk 
netto/przychody ze sprzedaży) 
wynosi powyżej 10% 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk 
netto/przychody ze sprzedaży) 
wynosi od 0- do 10% 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk 
netto/przychody ze sprzedaży) 
wynosi poniżej 0 
 

Oceniana będzie rentowność 
zakładu opieki zdrowotnej na koniec 
roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto /przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi powyżej 0,10 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi od 0 do 0,10 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi poniżej 0 

Zmiana doprecyzowująca  (doprecyzowano, 
iż chodzi o przychody netto ze sprzedaży tj. 
odniesiono się do konkretnej pozycji 
rachunku zysków i strat oraz dokonano 
zmiany sposobu określania przedziałów z % 
na 0,00 z uwagi na wątpliwości 
beneficjentów i ekspertów co do sposobu 
zaokrąglania wyników obliczeń). 

 MZ K. meryt. I. Nr 4b. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

n.d. (propozycja dodatkowego 
kryterium) 

Oceniany będzie stosunek kosztów 
do przychodów zakładu opieki 
zdrowotnej na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 

Propozycja wprowadzenia dwóch 
dodatkowych kryteriów  pozwoli na 
uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji 
finansowej danej placówki, a tym samym 
dokonanie bardziej miarodajnej oceny ww. 
sytuacji. Analiza finansowa podmiotów 



Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności operacyjnej/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi poniżej1,0 [2 pkt] 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności operacyjnej/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi od 1,0 do 1,10 [1 pkt] 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności operacyjnej/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi powyżej 1,10 [0 pkt] 
 
[Waga – 2] 

gospodarczych obejmuje wskaźniki 
finansowe obrazujące sytuację podmiotu w 
obszarach rentowności, zadłużenia, 
płynności oraz sprawności funkcjonowania 
określonej przez rotację zapasów, 
należności i zobowiązań. Przy określaniu 
sytuacji finansowej podmiotu brane są pod 
uwagę przede wszystkim pierwsze 3 grupy 
wskaźników, które dają obraz jego kondycji 
finansowej. 
W dotychczasowej ocenie wniosków brano 
pod uwagę zadłużenie, oceniając ze 
względu na specyfikę organizacyjno – 
prawną podmiotów jakimi są samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
poziom zobowiązań wymagalnych oraz 
rentowność kalkulowaną w oparciu o wynik 
finansowy netto, czyli uwzględniający 
pozostałą działalność operacyjną i 
działalność finansową. Propozycja dodania 
nowych wskaźników dotyczy wskaźnika 
koszt/przychód (kryterium  4b) oraz 
wskaźnika płynności (kryterium 4c).  
Wskaźnik koszt/przychód (kryterium  4b) 
pozwoli ocenić działalność podmiotu na 
poziomie jego działalności podstawowej 
(statutowej) polegającej na sprzedaży usług 
zdrowotnych. W analizie finansowej istotne 
jest bowiem pokazanie, czy podmiot jest w 
stanie wygenerować zysk ze swojej 
działalności podstawowej, czyli tej, do której 
został powołany, czy też wynik finansowy 
kształtuje jego działalność dodatkową. 
Podmioty wykazujące dodatni wynik ze 
sprzedaży cechuje dobra kondycja 
finansowa wynikająca z dobrego 
zarządzania i odpowiedniej struktury 
organizacyjnej, dlatego też, przy ocenie 
sytuacji finansowej podmiotu w kontekście 



możliwości osiągania zysków w przyszłości 
istotne jest zbadanie, czy koszty 
działalności operacyjnej są niższe od 
wartości przychodów ze sprzedaży, a zatem 
wskaźnika koszt/przychód. 

 MZ K. meryt. I. Nr 4c. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

n.d. (propozycja dodatkowego 
kryterium) 

Oceniana będzie bieżąca płynność 
finansowa zakładu opieki 
zdrowotnej na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi powyżej 
1,0 [2 pkt] 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi od 0,80 do 
1,0 [1 pkt] 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi poniżej 
0,80 [0 pkt] 
 
[Waga – 2] 

Propozycja wprowadzenia dwóch 
dodatkowych kryteriów pozwoli na 
uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji 
finansowej danej placówki, a tym samym 
dokonanie bardziej miarodajnej oceny ww. 
sytuacji. Analiza finansowa podmiotów 
gospodarczych obejmuje wskaźniki 
finansowe obrazujące sytuację podmiotu w 
obszarach rentowności, zadłużenia, 
płynności oraz sprawności funkcjonowania 
określonej przez rotację zapasów, 
należności i zobowiązań. Przy określaniu 
sytuacji finansowej podmiotu brane są pod 
uwagę przede wszystkim pierwsze 3 grupy 
wskaźników, które dają obraz jego kondycji 
finansowej. 
W dotychczasowej ocenie wniosków brano 
pod uwagę zadłużenie, oceniając ze 
względu na specyfikę organizacyjno – 
prawną podmiotów jakimi są samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
poziom zobowiązań wymagalnych oraz 
rentowność kalkulowaną w oparciu o wynik 
finansowy netto, czyli uwzględniający 
pozostałą działalność operacyjną i 
działalność finansową. Propozycja dodania 
nowych wskaźników dotyczy wskaźnika 
koszt/przychód (kryterium  4b) oraz 
wskaźnika płynności (kryterium 4c). 
Wskaźnik płynności finansowej (kryterium 
4c) określa zdolność zakładu do 
regulowania bieżących zobowiązań, co 
może na przykład pokazywać jakie będą 
potencjalne możliwości podmiotu do 



spłacania zobowiązań wynikających z 
realizacji projektu, w ramach którego 
beneficjent składa wniosek, a tym samym 
zapewnienia trwałości finansowej projektu. 
W analizie finansowej uwzględnia się 
badanie płynności finansowej, gdyż istnieje 
możliwość, że podmioty pomimo dobrej 
rentowności i niskiego zadłużenia mogą 
mieć problemy z bieżącym zapewnieniem 
obsługi długu i terminowym zaspokajaniem 
wierzycieli, co może prowadzić nawet do 
zawieszenia działalności. 

 MZ K. meryt. I. Nr 5. 
Efektywność wydatków 
projektu (relacja nakład – 
rezultat). 

Oceniane będzie czy kosztorys 
jest oparty na aktualnych, 
niezawyżonych cenach 
rynkowych, zapewniających 
jednocześnie odpowiednią 
jakość zaplanowanych 
inwestycji (najlepsze efekty 
przy możliwie najniższych 
cenach). 
 
Kosztorys oparty jest na 
aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach 
rynkowych. Wszystkie wydatki 
są racjonalne i niezbędne z 
punktu widzenia realizacji 
projektu. Kosztorys zapewnia 
osiągnięcie najlepszych 
efektów przy możliwie 
najniższych cenach. 
 
Kosztorys jest nie w pełni 
oparty na aktualnych, 
niezawyżonych i niezaniżonych 
cenach rynkowych lub nie 
wszystkie wydatki są w pełni 
racjonalne i niezbędne z punktu 

Oceniane będzie czy kalkulacja 
kosztów jest oparta na aktualnych, 
niezawyżonych i niezaniżonych 
cenach rynkowych, zapewniających 
jednocześnie odpowiednią jakość 
zaplanowanych inwestycji 
(najlepsze efekty przy możliwie 
najniższych cenach): 
 
Kalkulacja kosztów oparta jest na 
aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych. 
Kalkulacja kosztów zapewnia 
osiągnięcie najlepszych efektów 
przy możliwie najniższych cenach. 
 
Kalkulacja kosztów jest nie w pełni 
oparta na aktualnych, 
niezawyżonych i niezaniżonych 
cenach rynkowych. Kalkulacja 
kosztów nie w pełni zapewnia 
osiągnięcia najlepszych efektów 
przy możliwie najniższych cenach. 
 
Kalkulacja kosztów jest oparta na 
nieaktualnych, zawyżonych lub 
zaniżonych cenach. Kalkulacja 

Zmiana doprecyzowująca (zmieniono 
pojęcie „kosztorys” na „kalkulacja” ponieważ 
w przypadku projektów dotyczących zakupu 
ambulansów nie jest wymagany od 
wnioskodawców  kosztorys; w opisie 
kryterium dodano słowo „i zaniżonych” 
zgodnie z opisem wariantów kryterium – dla 
zapewnienia spójności terminologii; 
usunięto zapis dotyczący racjonalności i 
niezbędności wydatków ponieważ jest to 
przedmiotem oceny merytorycznej II 
stopnia, jako jeden z aspektów 
kwalifikowalności wydatków oraz dla 
zachowania spójności pomiędzy opisami 
wariantów a opisem samego kryterium) 



widzenia realizacji projektu. 
Kosztorys nie w pełni zapewnia 
osiągnięcia najlepszych 
efektów przy możliwie 
najniższych cenach. 
. 
 
Kosztorys jest oparty na 
nieaktualnych, zawyżonych lub 
zaniżonych cenach rynkowych 
lub większość wydatków nie 
jest racjonalna i niezbędna z 
punktu widzenia realizacji 
projektu. Kosztorys nie 
zapewnia osiągnięcia 
najlepszych efektów przy 
możliwie najniższych cenach. 

kosztów nie zapewnia osiągnięcia 
najlepszych efektów przy możliwie 
najniższych cenach. 

 MZ K. meryt. I. Nr 7. 
Efektywność 
energetyczna projektu 
 

n.d. (propozycja usunięcia 
kryterium) 
 

n.d. (propozycja usunięcia 
kryterium) 

Usuniecie kryterium wynika z faktu, iż 
efektywność energetyczna jest elementem 
oceny merytorycznej II stopnia.  

 MZ K. meryt. I. Nr 8. Średni 
wiek ambulansu/ 
ambulansów 
podlegających wymianie 
(według stanu na dzień 
ogłoszenia naboru 
wniosków w przypadku, 
kiedy ambulans zostanie 
zakupiony po złożeniu 
wniosku o 
dofinansowanie lub 
według stanu na dzień 
zakupu ambulansu w 
przypadku, kiedy 
ambulans został już 
zakupiony i beneficjent 
ubiega się o refundację 
wydatków poniesionych w 

Oceny będzie stan techniczny 
posiadanych ambulansów (na 
podstawie wieku ambulansów) 

Oceny będzie stan techniczny 
posiadanych ambulansów 
(stanowiących własność zakładu 
opieki zdrowotnej/jego organu 
założycielskiego bądź zakupionych 
w ramach leasingu przez zakład 
opieki zdrowotnej/ jego organ 
założycielski)  (na podstawie wieku 
ambulansów): 
 
Do 5 lat [0 pkt] 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano 
sposób rozumienia pojęcia „posiadanych” z 
uwagi na wiele pytań ze strony 
beneficjentów o interpretację w tym 
zakresie)oraz uwzględnienie ambulansów z 
wiekiem poniżej 5 lat (w obecnym brzmieniu 
brakowało ww. przedziału). 



związku z realizacją 
projektu)  

 MZ K. meryt. I. Nr 9. Średni 
przebieg ambulansu lub 
ambulansów 
podlegających wymianie 
(według stanu na dzień 
ogłoszenia naboru 
wniosków w przypadku, 
kiedy ambulans zostanie 
zakupiony po złożeniu 
wniosku o 
dofinansowanie lub 
według stanu na dzień 
zakupu ambulansu w 
przypadku, kiedy 
ambulans został już 
zakupiony i beneficjent 
ubiega się o refundację 
wydatków poniesionych w 
związku z realizacją 
projektu) 

Oceny będzie stan techniczny 
posiadanych ambulansów (na 
podstawie przebiegu 
ambulansów) 

Oceny będzie stan techniczny 
posiadanych ambulansów 
(stanowiących własność zakładu 
opieki zdrowotnej/jego organu 
założycielskiego bądź zakupionych 
w ramach leasingu przez zakład 
opieki zdrowotnej/ jego organ 
założycielski) (na podstawie 
przebiegu ambulansów): 
 
Do 300 000 km [0 pkt] 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano 
sposób rozumienia pojęcia „posiadanych” z 
uwagi na wiele pytań ze strony 
beneficjentów o interpretację w tym 
zakresie) oraz uwzględnienie ambulansów z 
przebiegiem poniżej 300 000 km (w 
obecnym brzmieniu brakowało ww. 
przedziału). 

 MZ K. meryt. I. Nr 10. Średni 
wiek wszystkich 
ambulansów 
wykorzystywanych na 
potrzeby 
specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego, 
które są w posiadaniu 
beneficjenta 
(według stanu na dzień 
ogłoszenia naboru 
wniosków w przypadku, 
kiedy ambulans zostanie 
zakupiony po złożeniu 
wniosku o 
dofinansowanie lub 

Oceny będzie stan techniczny 
posiadanych ambulansów (na 
podstawie wieku ambulansów) 

Oceny będzie stan techniczny 
posiadanych ambulansów 
(stanowiących własność zakładu 
opieki zdrowotnej/jego organu 
założycielskiego bądź zakupionych 
w ramach leasingu przez zakład 
opieki zdrowotnej/ jego organ 
założycielski) (na podstawie wieku 
ambulansów) 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano 
sposób rozumienia pojęcia „posiadanych” z 
uwagi na wiele pytań ze strony 
beneficjentów o interpretację w tym 
zakresie). 



według stanu na dzień 
zakupu ambulansu w 
przypadku, kiedy 
ambulans został już 
zakupiony i beneficjent 
ubiega się o refundację 
wydatków poniesionych w 
związku z realizacją 
projektu)  

 MZ K. meryt. I. Nr 11. Średni 
przebieg wszystkich 
ambulansów 
wykorzystywanych na 
potrzeby 
specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego, 
które są w posiadaniu 
beneficjenta (według 
stanu na dzień 
ogłoszenia naboru 
wniosków w przypadku, 
kiedy ambulans zostanie 
zakupiony po złożeniu 
wniosku o 
dofinansowanie lub 
według stanu na dzień 
zakupu ambulansu w 
przypadku, kiedy 
ambulans został już 
zakupiony i beneficjent 
ubiega się o refundację 
wydatków poniesionych w 
związku z realizacją 
projektu) 

Oceniany będzie stan 
techniczny posiadanych 
ambulansów (na podstawie 
przebiegu ambulansów) 

Oceniany będzie stan techniczny 
posiadanych ambulansów 
(stanowiących własność zakładu 
opieki zdrowotnej/jego organu 
założycielskiego bądź zakupionych 
w ramach leasingu przez zakład 
opieki zdrowotnej/ jego organ 
założycielski) (na podstawie 
przebiegu ambulansów) 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano 
sposób rozumienia pojęcia „posiadanych” z 
uwagi na wiele pytań ze strony 
beneficjentów o interpretację w tym 
zakresie). 

 MZ K. meryt. I. Nr 12. 
Mediana czasu dotarcia 
w skali miesiąca 
ambulansów 

[Waga – 4] [Waga – 3] Zmiana polega na obniżeniu wagi z  4 do 3 
ze względu na to, iż czas dotarcia 
ambulansu do miejsca zdarzenia nie jest 
uzależniony wyłącznie od stanu 



wykorzystywanych na 
potrzeby 
specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego 
(dane za 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
ogłoszenia naboru 
wniosków w przypadku, 
kiedy ambulans zostanie 
zakupiony po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie 
lub dane za 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
zakupu ambulansu w 
przypadku, kiedy 
ambulans został już 
zakupiony i beneficjent 
ubiega się o refundację 
wydatków poniesionych w 
związku z realizacją 
projektu) 

technicznego ambulansu, ale stanowi 
wypadkową wielu czynników (np. stan dróg, 
wielkość obszaru „zabezpieczanego” przez 
dany zespół itp.). w związku z powyższym, 
mediana czasu dotarcia nie powinna 
stanowić najważniejszego kryterium wyboru 
projektów. Niemniej jednak, uwzględniając 
m.in. zapisy PO IiŚ, w którym mediana 
stanowi jeden ze wskaźników Priorytetu XII, 
proponuje się obniżenie wagi, ale do 
poziomu który powoduje, iż możliwa do 
uzyskania liczba punktów jest nadal 
wysoka. 

 MZ K. meryt. I. Nr 13. 
Racjonalność projektu w 
zakresie docelowych 
zasobów środków 
transportu sanitarnego 
wykorzystywanych na 
potrzeby 
specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego 

Oceniane będzie racjonalność 
realizacji inwestycji objętej 
projektem w zakresie 
docelowych zasobów środków 
transportu sanitarnego, na 
podstawie wskaźnika liczby 
ambulansów do liczby 
zespołów ratownictwa 
medycznego [po zrealizowaniu 
projektu]: 
 
Wskaźnik liczby ambulansów 
wykorzystywanych na potrzeby 
specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego do 
liczby zespołów ratownictwa 

Oceniane będzie racjonalność 
realizacji inwestycji objętej 
projektem w zakresie docelowych 
zasobów środków transportu 
sanitarnego posiadanych przez 
zakład opieki zdrowotnej 
(stanowiących własność zakładu 
opieki zdrowotnej/jego organu 
założycielskiego bądź zakupionych 
w ramach leasingu przez zakład 
opieki zdrowotnej/ jego organ 
założycielski), na podstawie 
wskaźnika liczby ambulansów do 
liczby specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego [po 
zrealizowaniu projektu]: 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano 
sposób rozumienia pojęcia „posiadanych” z 
uwagi na wiele pytań ze strony 
beneficjentów o interpretację w tym 
zakresie oraz zmieniono 1,2 na 1,20 z 
uwagi na wątpliwości beneficjentów i 
ekspertów w zakresie zaokrąglania wyników 
obliczeń). 



medycznego [po zrealizowaniu 
projektu] wynosi do 1.2 
wykorzystywanych na potrzeby 
specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego 
Wskaźnik liczby ambulansów  
do liczby zespołów ratownictwa 
medycznego [po zrealizowaniu 
projektu] wynosi powyżej 1.2 

 
Wskaźnik liczby ambulansów 
wykorzystywanych na potrzeby 
specjalistycznych i podstawowych 
zespołów ratownictwa medycznego 
do liczby specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego [po  
zrealizowaniu projektu] wynosi do 
1.20 
 
Wskaźnik liczby ambulansów 
wykorzystywanych na potrzeby 
specjalistycznych i podstawowych 
zespołów ratownictwa medycznego 
Wskaźnik liczby ambulansów  do 
liczby specjalistycznych i 
podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego [po 
zrealizowaniu projektu] wynosi 
powyżej 1.20 

 
 



II. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego (szpitalne oddziały ratunkowe 
wpisane do wojewódzkich planów działania systemu) w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, zakup 
wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, w tym dostosowanie stanu 
technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów (tryb konkursowy)1 

 

l.p. 
Instytucja 

zgłaszająca 
zmianę 

Nr i nazwa kryterium Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

 MZ K. form. Nr 3. Udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych. 

Beneficjent posiada kontrakt z 
NFZ w zakresie świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielanych przez 
szpitalny oddział ratunkowy. W 
przypadku Szpitalnych Oddziałów 
Ratunkowych planowanych do 
utworzenia kryterium jest 
spełnione jeżeli zakład opieki 
zdrowotnej posiada kontrakt z 
NFZ na świadczenia opieki 
zdrowotnej wykonywane w 
ramach Izby Przyjęć. 

Zakład opieki zdrowotnej posiada 
kontrakt z właściwym 
wojewódzkim oddziałem NFZ w 
zakresie świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielanych przez 
szpitalny oddział ratunkowy. 

Z uwagi na duże potrzeby ZOZ-ów, czego 
dowodem jest duża ilość wniosków o 
dofinansowanie złożonych w konkursie 
2/2008, a także mając na uwadze 
ograniczona alokację pozostałą na ww. typ 
konkursu, zdecydowano się na zawężenie 
wsparcia do już istniejących szpitalnych 
oddziałów ratunkowych oraz zmiana 
doprecyzowująca. 

 MZ K. form. Nr 4. Ujecie 
szpitalnego oddziału 
ratunkowego w 
Wojewódzkim Planie 
Działania Systemu 

Szpitalny oddział ratunkowy jest 
ujęty w Wojewódzkim Planie 
Działania Systemu, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 
1410 z późn. zm.) – dotyczy 
istniejących i planowanych 
szpitalnych oddziałów 
ratunkowych 

Szpitalny oddział ratunkowy jest 
ujęty w Wojewódzkim Planie 
Działania Systemu, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 
1410 z późn. zm.) 

Z uwagi na duże potrzeby ZOZ-ów, czego 
dowodem jest duża ilość wniosków o 
dofinansowanie złożonych w konkursie 
2/2008, a także mając na uwadze 
ograniczona alokację pozostałą na ww. typ 
konkursu, zdecydowano się na zawężenie 
wsparcia do już istniejących szpitalnych 
oddziałów ratunkowych. 

 MZ K. form. Nr 6. Zakres 
inwestycji w zakresie 
lądowisk dla 
helikopterów. 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

Usuniecie kryterium w związku z decyzją o 
realizacji odrębnych konkursów w 
odniesieniu do stricte SOR-ów i lądowisk. 

                                                 
1 Z uwagi na duże potrzeby ZOZ-ów, czego dowodem jest duża ilość wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 2/2008, a także mając na uwadze ograniczona alokację pozostałą na ww. typ 
konkursu, zdecydowano się na zawężenie wsparcia do już istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych. Ponadto, podjęto decyzje o realizacji odrębnych konkursów dotyczących stricte SOR-ów i 
lądowisk. 



 MZ K. meryt. I. Nr 1. 
Adekwatność inwestycji 
do założonego celu 
projektu. 
 

Oceniane będzie czy planowane 
inwestycje (działania) w ramach 
projektu są niezbędne z punktu 
widzenia zakładanych celów 
projektu: 
 
Wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
są niezbędne z punktu widzenia 
celów projektu i w sposób 
bezpośredni przyczynią się do ich 
osiągnięcia. 
 
Nie wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są niezbędne z 
punktu widzenia celów projektu. 
 
Większość lub wszystkie 
inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
nie są niezbędne z punktu 
widzenia celów projektu. 

Oceniane będzie czy planowane 
inwestycje (działania) w ramach 
projektu są uzasadnione z punktu 
widzenia zakładanych celów 
projektu.  
 
Wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
są uzasadnione z punktu 
widzenia celów projektu i w 
sposób bezpośredni przyczynią 
się do ich osiągnięcia. 
 
Nie wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są uzasadnione 
z punktu widzenia celów projektu. 
 
Większość lub wszystkie 
inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
nie są uzasadnione z punktu 
widzenia celów projektu. 

Zmiana doprecyzowująca (niezbędność 
wydatków z pkt widzenia celów projektu jest 
elementem weryfikacji  ich 
kwalifikowalności, na etapie oceny 
merytorycznej I stopnia analizuje się 
natomiast ich uzasadnienie z pkt widzenia 
celów projektu). 

 MZ K. meryt. I. Nr 2. 
Racjonalność i 
kompletność 
harmonogramu działań. 

Harmonogram jest kompletny i 
spójny z terminami wynikającymi 
ze wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 
 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny, jednak posiada 
informacje, które umożliwiają 
ocenę projektu.  
 
 
Harmonogram nie jest w pełni 

Harmonogram jest kompletny 
(zawiera wyszczególnienie 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych) i 
spójny z terminami wynikającymi 
ze wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia wszystkich 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych), 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
co rozumiane jest przez pojęcie 
kompletności harmonogramu oraz 
doprecyzowano i uzupełniono opisy 
kryterium w wariancie drugim i trzecim, tak 
by zachować konsekwencję w stosunku do 
wariantu pierwszego) 



kompletny i/lub nie pozwala na 
ocenę projektu. 

jednak posiada informacje, które 
umożliwiają ocenę projektu lub 
nie jest w pełni spójny z 
terminami wynikającymi ze 
wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia elementów 
projektu oraz kwot wydatków 
kwalifikowanych), co nie pozwala 
na pełną ocenę projektu 

 MZ K. meryt. I. Nr 3. 
Doświadczenie 
beneficjenta w 
zarządzaniu projektami 
finansowanymi przy 
udziale środków 
zagranicznych. 
 

Beneficjent posiada duże 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych (minimum 
3 projekty). 
 
Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych (1-2 
projekty). 
 
Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów nieinwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych (minimum 
3 projekty). 
 
Beneficjent nie posiada 
doświadczenia w realizacji 
projektów z udziałem środków 
zagranicznych. 

Beneficjent posiada duże 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych i 
nieinwestycyjnych finansowanych 
przy udziale środków 
zagranicznych (minimum 4 
projekty, w tym minimum 2 
projekty inwestycyjne). 
 
Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych (minimum 
2 projekty). 
 
Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych lub 
nieinwestycyjnych finansowanych 
przy udziale środków 
zagranicznych (minimum 1 
projekt). 
 
Beneficjent nie posiada 

Zmiana mająca na celu podniesienie 
znaczenia, przy ocenie doświadczenia 
beneficjenta, realizacji projektów 
nieinwestycyjnych, co stanowi 
uwzględnienie postulatów ekspertów 
oceniających projekty jak i samych 
beneficjentów, wskazujących, iż 
zrealizowanie projektów finansowanych ze 
środków zagranicznych jest cennym 
doświadczeniem niezależnie od tego czy 
projekty miały charakter inwestycyjny czy 
nieinwestycyjny (doświadczenie w 
sporządzaniu wniosków o płatność, 
działaniach info promo itp.). W obecnej 
wersji kryterium, największą ilość pkt 
otrzymywał beneficjent wyłącznie za 
doświadczenie w realizacji projektów 
inwestycyjnych. W związku z powyższym, 
dokonano zmiany kryterium tak, by 
zwiększyć „znaczenie” projektów 
nieinwestycyjnych. 



doświadczenia w realizacji 
projektów z udziałem środków 
zagranicznych 

 MZ K. meryt. I. Nr 4. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

Oceniany będzie poziom 
zobowiązań wymagalnych 
zakładu opieki zdrowotnej (w 
stosunku do wartości  
kontraktowanych świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych, m.in.: NFZ, 
MZ: 
 
Brak zobowiązań wymagalnych 
na koniec roku poprzedzającego 
rok składania wniosku. 
 
Udział zobowiązań wymagalnych 
w stosunku do wartości 
kontraktowanych świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych na dany rok 
na poziomie do 10%. 
 
Udział zobowiązań wymagalnych 
w stosunku do wartości 
kontraktowanych świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych,na dany rok 
na poziomie powyżej 10%. 
 

Oceniany będzie poziom 
zobowiązań wymagalnych 
zakładu opieki zdrowotnej w 
stosunku do przychodów netto na 
koniec roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie: 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku  do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok  
(wartość zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku /przychody netto ze 
sprzedaży produktów w danym 
roku) wynosi 0. [2 pkt] 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok 
(wartość zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku /przychody netto ze 
sprzedaży produktów w danym 
roku) wynosi nie więcej niż 0,10. 
[1 pkt] 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok 
(wartość zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku /przychody netto ze 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
iż chodzi o dane za rok poprzedzający 
złożenie wniosku o dofinansowanie oraz 
dokonano zmiany sposobu określania 
przedziałów z % na 0,00 z uwagi na 
wątpliwości beneficjentów i ekspertów co do 
sposobu zaokrąglania wyników obliczeń); 
przeredagowano opis kryterium tak, by 
odnosił się do wszelkich przychodów ze 
sprzedaży, a nie tylko do 
zakontraktowanych świadczeń, co m.in. 
zapewni bardziej miarodajną ocenę sytuacji 
zoz-u; zaproponowano obniżenie pkt w 
wariancie pierwszym z 3 do 2 pkt, tak by 
punktacja we wszystkich kryteriach 
dotyczących sytuacji finansowej zoz-u była 
taka sama. 



sprzedaży produktów w danym 
roku) wynosi powyżej 0,10. [0 pkt] 

 MZ K. meryt. I. Nr 4a. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

Oceniana będzie rentowność 
zakładu opieki zdrowotnej: 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
ze sprzedaży) wynosi powyżej 
10% 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
ze sprzedaży) wynosi od 0 – do 
10 % 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
ze sprzedaży) wynosi poniżej 0 

Oceniana będzie rentowność 
zakładu opieki zdrowotnej na 
koniec roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi powyżej 0,10 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi od 0 do 0,10 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi poniżej 0 

Zmiana doprecyzowująca  (doprecyzowano, 
iż chodzi o przychody netto ze sprzedaży tj. 
odniesiono się do konkretnej pozycji 
rachunku zysków i strat oraz dokonano 
zmiany sposobu określania przedziałów z % 
na 0,00 z uwagi na wątpliwości 
beneficjentów i ekspertów co do sposobu 
zaokrąglania wyników obliczeń). 

 MZ K. meryt. I. Nr 4b. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

n.d. (propozycja dodatkowego 
kryterium) 

Oceniany będzie stosunek 
kosztów do przychodów zakładu 
opieki zdrowotnej na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności 
operacyjnej/przychody netto ze 
sprzedaży produktów) wynosi 
poniżej1,0 [2 pkt] 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności 
operacyjnej/przychody netto ze 
sprzedaży produktów) wynosi od 
1,0 do 1,10 [1 pkt] 

Propozycja wprowadzenia dwóch 
dodatkowych kryteriów  pozwoli na 
uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji 
finansowej danej placówki, a tym samym 
dokonanie bardziej miarodajnej oceny ww. 
sytuacji. Analiza finansowa podmiotów 
gospodarczych obejmuje wskaźniki 
finansowe obrazujące sytuację podmiotu w 
obszarach rentowności, zadłużenia, 
płynności oraz sprawności funkcjonowania 
określonej przez rotację zapasów, 
należności i zobowiązań. Przy określaniu 
sytuacji finansowej podmiotu brane są pod 
uwagę przede wszystkim pierwsze 3 grupy 
wskaźników, które dają obraz jego kondycji 
finansowej. 
W dotychczasowej ocenie wniosków brano 



 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności 
operacyjnej/przychody netto ze 
sprzedaży produktów) wynosi 
powyżej 1,10 [0 pkt] 
 
[Waga – 2] 

pod uwagę zadłużenie, oceniając ze 
względu na specyfikę organizacyjno – 
prawną podmiotów jakimi są samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
poziom zobowiązań wymagalnych oraz 
rentowność kalkulowaną w oparciu o wynik 
finansowy netto, czyli uwzględniający 
pozostałą działalność operacyjną i 
działalność finansową. Propozycja dodania 
nowych wskaźników dotyczy wskaźnika 
koszt/przychód (kryterium  4b) oraz 
wskaźnika płynności (kryterium 4c).  
Wskaźnik koszt/przychód (kryterium  4b) 
pozwoli ocenić działalność podmiotu na 
poziomie jego działalności podstawowej 
(statutowej) polegającej na sprzedaży usług 
zdrowotnych. W analizie finansowej istotne 
jest bowiem pokazanie, czy podmiot jest w 
stanie wygenerować zysk ze swojej 
działalności podstawowej, czyli tej, do której 
został powołany, czy też wynik finansowy 
kształtuje jego działalność dodatkową. 
Podmioty wykazujące dodatni wynik ze 
sprzedaży cechuje dobra kondycja 
finansowa wynikająca z dobrego 
zarządzania i odpowiedniej struktury 
organizacyjnej, dlatego też, przy ocenie 
sytuacji finansowej podmiotu w kontekście 
możliwości osiągania zysków w przyszłości 
istotne jest zbadanie, czy koszty 
działalności operacyjnej są niższe od 
wartości przychodów ze sprzedaży, a zatem 
wskaźnika koszt/przychód. 

 MZ K. meryt. I. Nr 4c. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

n.d. (propozycja dodatkowego 
kryterium) 

Oceniana będzie bieżąca 
płynność finansowa zakładu 
opieki zdrowotnej na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 

Propozycja wprowadzenia dwóch 
dodatkowych kryteriów pozwoli na 
uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji 
finansowej danej placówki, a tym samym 
dokonanie bardziej miarodajnej oceny ww. 
sytuacji. Analiza finansowa podmiotów 



Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi powyżej 
1,0 [2 pkt] 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi od 0,80 
do 1,0 [1 pkt] 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi poniżej 
0,80 [0 pkt] 
 
[Waga – 2] 

gospodarczych obejmuje wskaźniki 
finansowe obrazujące sytuację podmiotu w 
obszarach rentowności, zadłużenia, 
płynności oraz sprawności funkcjonowania 
określonej przez rotację zapasów, 
należności i zobowiązań. Przy określaniu 
sytuacji finansowej podmiotu brane są pod 
uwagę przede wszystkim pierwsze 3 grupy 
wskaźników, które dają obraz jego kondycji 
finansowej. 
W dotychczasowej ocenie wniosków brano 
pod uwagę zadłużenie, oceniając ze 
względu na specyfikę organizacyjno – 
prawną podmiotów jakimi są samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
poziom zobowiązań wymagalnych oraz 
rentowność kalkulowaną w oparciu o wynik 
finansowy netto, czyli uwzględniający 
pozostałą działalność operacyjną i 
działalność finansową. Propozycja dodania 
nowych wskaźników dotyczy wskaźnika 
koszt/przychód (kryterium  4b) oraz 
wskaźnika płynności (kryterium 4c). 
Wskaźnik płynności finansowej (kryterium 
4c) określa zdolność zakładu do 
regulowania bieżących zobowiązań, co 
może na przykład pokazywać jakie będą 
potencjalne możliwości podmiotu do 
spłacania zobowiązań wynikających z 
realizacji projektu, w ramach którego 
beneficjent składa wniosek, a tym samym 
zapewnienia trwałości finansowej projektu. 
W analizie finansowej uwzględnia się 
badanie płynności finansowej, gdyż istnieje 
możliwość, że podmioty pomimo dobrej 
rentowności i niskiego zadłużenia mogą 
mieć problemy z bieżącym zapewnieniem 
obsługi długu i terminowym zaspokajaniem 
wierzycieli, co może prowadzić nawet do 



zawieszenia działalności. 
 MZ K. meryt. I. Nr 5. 

Efektywność wydatków 
projektu (relacja nakład – 
rezultat). 

Oceniane będzie czy kosztorys 
jest oparty na aktualnych, 
niezawyżonych cenach 
rynkowych, zapewniających 
jednocześnie odpowiednią jakość 
zaplanowanych inwestycji 
(najlepsze efekty przy możliwie 
niższych cenach): 
 
Kosztorys oparty jest na 
aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych, 
kosztorys jest kompletny, 
wszystkie wydatki są racjonalne i 
niezbędne z punktu widzenia 
realizacji projektu. Kosztorys 
zapewnia osiągnięcie najlepszych 
efektów przy możliwie niższych 
cenach. 
 
Kosztorys jest nie w pełni oparty 
na aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych 
lub nie wszystkie wydatki są w 
pełni racjonalne i niezbędne z 
punktu widzenia realizacji 
projektu. Kosztorys nie w pełni 
zapewnia osiągnięcie najlepszych 
efektów przy możliwie niższych 
cenach. 
 
Kosztorys jest oparty na 
nieaktualnych, zawyżonych lub 
zaniżonych cenach rynkowych lub 
większość wydatków nie jest 
racjonalna i niezbędna z punktu 
widzenia realizacji projektu. 
Kosztorys nie zapewnia 

Oceniane będzie czy kosztorys 
lub kalkulacja kosztów jest oparta 
na aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych, 
zapewniających jednocześnie 
odpowiednią jakość 
zaplanowanych inwestycji 
(najlepsze efekty przy możliwie 
najniższych cenach): 
 
Kosztorys lub kalkulacja kosztów 
oparta jest na aktualnych, 
niezawyżonych i niezaniżonych 
cenach rynkowych. Kosztorys lub 
kalkulacja kosztów zapewnia 
osiągnięcie najlepszych efektów 
przy możliwie najniższych 
cenach. 
 
Kosztorys lub kalkulacja kosztów 
jest nie w pełni oparta na 
aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych. 
Kosztorys lub kalkulacja kosztów 
nie w pełni zapewnia osiągnięcia 
najlepszych efektów przy 
możliwie najniższych cenach. 
 
Kosztorys lub kalkulacja kosztów 
jest oparta na nieaktualnych, 
zawyżonych lub zaniżonych 
cenach. Kosztorys lub kalkulacja 
kosztów nie zapewnia osiągnięcia 
najlepszych efektów przy 
możliwie najniższych cenach. 

Zmiana ma na celu umożliwienie 
aplikowania o środki przez wnioskodawców, 
którzy nie posiadają pełnej dokumentacji 
technicznej. Ponadto, dokonano zmiany 
doprecyzowującej (w opisie kryterium 
dodano słowo „i zaniżonych” zgodnie z 
opisem wariantów kryterium – dla 
zapewnienia spójności terminologii; 
usunięto zapis dotyczący racjonalności i 
niezbędności wydatków ponieważ jest to 
przedmiotem oceny merytorycznej II 
stopnia, jako jeden z aspektów 
kwalifikowalności wydatków oraz dla 
zachowania spójności pomiędzy opisami 
wariantów a opisem samego kryterium) 



osiągnięcia najlepszych efektów 
przy możliwie niższych cenach. 

 MZ K. meryt. I Nr 7. 
Kompleksowość projektu. 

Oceniana będzie kompleksowość 
projektu w ujęciu zaspokojenia 
uzasadnionych potrzeb 
beneficjenta: 
 
Projekt zapewnia zrównoważoną 
jakość poszczególnych 
elementów infrastruktury, w celu 
osiągnięcia jej pełnej 
funkcjonalności 
 
Projekt nie zapewnia pełnej 
zrównoważonej jakości 
poszczególnych elementów 
infrastruktury, w celu osiągnięcia 
jej pełnej funkcjonalności 

Oceniana będzie kompleksowość 
projektu w ujęciu zaspokojenia 
uzasadnionych potrzeb 
dotyczących szpitalnego oddziału 
ratunkowego: 
 
Projekt zapewnia zrównoważoną 
jakość poszczególnych 
elementów infrastruktury 
szpitalnego oddziału 
ratunkowego, w celu osiągnięcia 
jej pełnej funkcjonalności 
 
Projekt nie zapewnia pełnej 
zrównoważonej jakości 
poszczególnych elementów 
infrastruktury szpitalnego oddziału 
ratunkowego, w celu osiągnięcia 
jej pełnej funkcjonalności 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
iż kompleksowość projektu jest analizowana 
poprzez odniesienie do potrzeb SOR-u, 
skoro projekt może dotyczyć tylko ww. 
oddziału szpitalnego, to przy ocenie można 
odnosić się również tylko do potrzeb ww. 
oddziału, a nie np. całego beneficjenta, co 
jednak nie wynika wprost z 
dotychczasowego opisu kryterium) 

 MZ K. meryt. I Nr 9 i 9a. 
Struktura ZOZ 
 

Zakład, w którym znajduje się 
szpitalny oddział ratunkowy 
posiada w swej strukturze oddział 
anestezjologii i intensywnej terapii 
 
Zakład, w którym znajduje się 
szpitalny oddział ratunkowy nie 
posiada w swej strukturze 
oddziału anestezjologii i 
intensywnej terapii 
 
9a. Zakład, w którym znajduje się 
szpitalny oddział ratunkowy 
posiada w swej strukturze oddział 
lub ośrodek referencyjny: 
1. ośrodek leczenia udarów 
2. ośrodek leczenia ostrych 
zespołów wieńcowych 

Zakład opieki zdrowotnej, w 
którym znajduje się szpitalny 
oddział ratunkowy posiada w swej 
strukturze oddział lub ośrodek 
referencyjny w zakresie: 
- leczenia udarów 
- leczenia ostrych zespołów 
wieńcowych 
- chirurgii urazowo – 
ortopedycznej 
- oparzeń 
- chirurgii ręki 
- toksykologii 
[1pkt  (za każdy oddział/ 
ośrodek)] 
 
 
Zakład opieki zdrowotnej, w 

Zmiana ma na celu aktualizację w zakresie 
priorytetowych i/lub deficytowych obszarów 
medycznej działalności ZOZ-ów 



3. oddział chirurgii urazowo-
ortopedycznej 
4. oddział oparzeń 
5. oddział chirurgii ręki 
6. oddział toksykologiczny 

którym znajduje się szpitalny 
oddział ratunkowy nie posiada w 
swej strukturze żadnego z ww. 
oddziałów/ ośrodków 
[0 pkt] 
 
[Waga – 1] 

 MZ K. meryt. I Nr 14a. 
Lokalizacja szpitalnego 
oddziału ratunkowego 
względem przebiegu tras 
A 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

Zmian wynika z nieprecyzyjności kryterium i 
wynikających z tego trudności ekspertów w 
ocenie projektu w ramach ww. kryterium. 

 MZ K. meryt. I Nr 14 b. 
Lokalizacja lądowiska 
względem szpitalnego 
oddziału ratunkowego 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

Zmiana wynikająca z decyzji o 
zastosowaniu odrębnej procedury 
konkursowej w zakresie lądowisk. 

 MZ K. meryt. I Nr 15. 
Działalność dydaktyczna 
zakładu opieki zdrowotnej 
w zakresie kształcenia 
specjalizacyjnego lekarzy 
 

Oceniana będzie działalność 
dydaktyczna beneficjenta w 
zakresie specjalizacji lekarskiej w 
dziedzinie ratownictwa 
medycznego: 
 
Beneficjent prowadzi kształcenie 
specjalizacyjne dla lekarzy w 
dziedzinie ratownictwa 
medycznego 
 
 
Beneficjent nie prowadzi 
kształcenia specjalizacyjnego dla 
lekarzy w dziedzinie ratownictwa 
medycznego 

Oceniana będzie działalność 
dydaktyczna zakładu opieki 
zdrowotnej w zakresie 
specjalizacji lekarskiej w 
dziedzinie ratownictwa 
medycznego: 
 
Zakład opieki zdrowotnej 
prowadzi kształcenie 
specjalizacyjne dla lekarzy w 
dziedzinie ratownictwa 
medycznego 
 
Zakład opieki zdrowotnej nie 
prowadzi kształcenia 
specjalizacyjnego dla lekarzy w 
dziedzinie ratownictwa 
medycznego 

Zmiana doprecyzowująca (zmieniono 
pojęcie „beneficjent” na „zoz”, ponieważ 
wniosek o dofinansowanie może być 
składany także przez organ założycielski 
szpitala, a więc np. JST, a oczywistym jest, 
że ocenie podlega działalność dydaktyczna 
szpitala) 

 MZ K. meryt. I Nr 16. 
Działalność dydaktyczna 
zakładu opieki zdrowotnej 
w zakresie kształcenia w 
dziedzinie ratownictwa 

Oceniana będzie działalność 
dydaktyczna beneficjenta w 
zakresie kształcenia ratowników 
medycznych i pielęgniarek w 
dziedzinie ratownictwa 

Oceniana będzie działalność 
dydaktyczna zakładu opieki 
zdrowotnej w zakresie kształcenia 
ratowników medycznych i 
pielęgniarek w dziedzinie 

Zmiana doprecyzowująca (zmieniono 
pojęcie „beneficjent” na „zoz”, ponieważ 
wniosek o dofinansowanie może być 
składany także przez organ założycielski 
szpitala, a więc np. JST, a oczywistym jest, 



medycznego 
 

medycznego: 
 
Beneficjent prowadzi kształcenie 
ratowników medycznych i 
pielęgniarek w dziedzinie 
ratownictwa medycznego 
 
Beneficjent prowadzi kształcenie 
tylko dla jednej z ww. grup 
zawodowych  
 
Beneficjent nie prowadzi 
kształcenia w żadnym z ww. 
zawodów medycznych 

ratownictwa medycznego: 
 
Zakład opieki zdrowotnej 
prowadzi kształcenie ratowników 
medycznych i pielęgniarek w 
dziedzinie ratownictwa 
medycznego 
 
Zakład opieki zdrowotnej 
prowadzi kształcenie tylko dla 
jednej z ww. grup zawodowych  
Zakład opieki zdrowotnej nie 
prowadzi kształcenia w żadnym z 
ww. zawodów medycznych 

że ocenie podlega działalność dydaktyczna 
szpitala) 

 MZ K. meryt. I Nr 18. 
Działalność badawczo-
naukowa zakładu opieki 
zdrowotnej, wynikająca z 
jego statutu  

Działalność badawczo-naukowa 
beneficjenta: 
 
Beneficjent prowadzi prace 
badawczo-naukowe i rozwojowe 
 
Beneficjent nie prowadzi prac 
badawczo-naukowych i 
rozwojowych 

Oceniane będzie działalność 
badawczo-naukowa zakładu 
opieki zdrowotnej wynikająca z 
jego statutu: 
 
Zakład opieki zdrowotnej  
prowadzi prace badawczo-
naukowe i rozwojowe 
 
Zakład opieki zdrowotnej  nie 
prowadzi prac badawczo-
naukowych i rozwojowych 

Zmiana doprecyzowująca (zmieniono 
pojęcie „beneficjent” na „zoz”, ponieważ 
wniosek o dofinansowanie może być 
składany także przez organ założycielski 
szpitala, a więc np. JST, a oczywistym jest, 
że ocenie podlega działalność dydaktyczna 
szpitala; ponadto doprecyzowano, z uwagi 
na wątpliwości beneficjentów, iż chodzi 
wyłącznie o działalność statutową) 

 MZ K. meryt. I Nr 21. Zakres 
robót budowlanych w 
zakresie lądowisk 
(dotyczy projektów 
przewidujących roboty 
budowlane w zakresie 
lądowisk dla 
helikopterów) 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

Zmiana wynikająca z decyzji o odrębnej 
procedurze konkursowej w zakresie 
lądowisk. 
 

 MZ K. meryt. I Nr 22. 
Lokalizacja lądowiska  
 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

n.d. (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

Zmiana wynikająca z decyzji o odrębnej 
procedurze konkursowej w zakresie 
lądowisk. 
 

 MZ K. meryt. I Nr Stopień n.d. (propozycja dodania nowego Oceniany będzie poziom Zmiana wynika z decyzji o umożliwieniu 



gotowości projektu do 
realizacji 

kryterium) zaawansowania przygotowań do 
realizacji projektu: 
 
Beneficjent dysponuje projektem 
budowlanym lub remontowym, 
kosztorysem inwestorskim oraz 
pozwoleniem na budowę lub 
projekt nie przewiduje robót 
budowlanych (na dzień składania 
wniosku o dofinansowanie) [4 pkt] 
 
Beneficjent dysponuje projektem 
budowlanym lub remontowym 
oraz kosztorysem inwestorskim, 
nie posiada natomiast pozwolenia 
na budowę (na dzień składania 
wniosku o dofinansowanie) [2 pkt] 
 
Beneficjent nie dysponuje 
żadnym z ww. dokumentów (na 
dzień składania wniosku o 
dofinansowanie) [0 pkt] 
 
[waga – 3] 

zgłaszania projektów, w stosunku do 
których beneficjent nie posiada jeszcze 
pełnej wymaganej dokumentacji 
technicznej, przy jednoczesnym 
promowaniu projektów gotowych do 
realizacji. 

 
III. Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (projekt indywidualny) 

 
l.p. Instytucja 

zgłaszająca 
zmianę 

Nr i nazwa kryterium Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

 MZ K. form. Nr 1. Zgodność 
projektu z 
obowiązującymi 
przepisami i 
dokumentami o 
znaczeniu strategicznym. 

Projekt jest zgodny z: 
- ustawą z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. 
U. Nr 191, poz. 1410 z późn. 
zm.) 
- rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 17 

Projekt jest zgodny z: 
- ustawą z dnia 8 września 2006 
r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 
1410 z późn. zm.) 
- rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2009 
r. w sprawie organizacji i 

Propozycja zmiany brzmienia kryterium 
jest wynikiem nowelizacji przepisów 
regulujących zasady organizacji i 
funkcjonowania centrów powiadamiania 
ratunkowego w Polsce 



września 2007 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji 
centrów powiadamiania 
ratunkowego (Dz. U. Nr 178, 
poz. 1263)  

- dokumentem „Koncepcja 
systemu 112”  zatwierdzonym 
przez Radę Ministrów w dniu 16 
października 2007 r. 

funkcjonowania centrów 
powiadamiania ratunkowego i 
wojewódzkich centrów 
powiadamiania ratunkowego (Dz. 
U. Nr 130, poz.1073 
- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 
roku o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. 
zm.) 

 MZ K. meryt. I. Nr 1. 
Efektywność wydatków 
projektu (relacja nakład – 
rezultat). 

Oceniane będzie czy kosztorys 
jest oparty na aktualnych, 
niezawyżonych cenach 
rynkowych, zapewniających 
jednocześnie odpowiednią jakość 
zaplanowanych inwestycji 
(najlepsze efekty przy możliwie 
niższych cenach): 
 
 
Kosztorys oparty jest na 
aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych, 
kosztorys jest kompletny, 
wszystkie wydatki są racjonalne i 
niezbędne z punktu widzenia 
realizacji projektu. Kosztorys 
zapewnia osiągnięcie najlepszych 
efektów przy możliwie niższych 
cenach. 
 
Kosztorys jest nie w pełni oparty 
na aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych 
lub nie wszystkie wydatki są w 
pełni racjonalne i niezbędne z 
punktu widzenia realizacji 
projektu. Kosztorys nie w pełni 
zapewnia osiągnięcie najlepszych 
efektów przy możliwie niższych 

Oceniane będzie czy kosztorys 
jest oparty na aktualnych, 
niezawyżonych i niezaniżonych 
cenach rynkowych, 
zapewniających jednocześnie 
odpowiednią jakość 
zaplanowanych inwestycji 
(najlepsze efekty przy możliwie 
niższych cenach): 
 
Kosztorys oparty jest na 
aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych, 
kosztorys jest kompletny. 
Kosztorys zapewnia osiągnięcie 
najlepszych efektów przy 
możliwie niższych cenach. 
 
Kosztorys jest nie w pełni oparty 
na aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych. 
Kosztorys nie w pełni zapewnia 
osiągnięcie najlepszych efektów 
przy możliwie niższych cenach. 
 
Kosztorys jest oparty na 
nieaktualnych, zawyżonych lub 
zaniżonych cenach rynkowych. 
Kosztorys nie zapewnia 
osiągnięcia najlepszych efektów 

Zmiana doprecyzowująca (w opisie 
kryterium dodano słowo „i zaniżonych” 
zgodnie z opisem wariantów kryterium – 
dla zapewnienia spójności terminologii; 
usunięto zapis dotyczący racjonalności i 
niezbędności wydatków ponieważ jest 
to przedmiotem oceny merytorycznej II 
stopnia, jako jeden z aspektów 
kwalifikowalności wydatków oraz dla 
zachowania spójności pomiędzy 
opisami wariantów a opisem samego 
kryterium) 



cenach. 
 
Kosztorys jest oparty na 
nieaktualnych, zawyżonych lub 
zaniżonych cenach rynkowych lub 
większość wydatków nie jest 
racjonalna i niezbędna z punktu 
widzenia realizacji projektu. 
Kosztorys nie zapewnia 
osiągnięcia najlepszych efektów 
przy możliwie niższych cenach. 

przy możliwie niższych cenach. 

 MZ K. meryt. I. Nr 2. 
Adekwatność inwestycji 
do założonego celu 
projektu. 
 

Oceniane będzie czy planowane 
inwestycje (działania) w ramach 
projektu są niezbędne z punktu 
widzenia zakładanych celów 
projektu: 
 
Wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
są niezbędne z punktu widzenia 
celów projektu i w sposób 
bezpośredni przyczynią się do ich 
osiągnięcia 
 
Nie wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są niezbędne z 
punktu widzenia celów projektu 
 
Większość lub wszystkie 
inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
nie są niezbędne z punktu 
widzenia celów projektu 

Oceniane będzie czy planowane 
inwestycje (działania) w ramach 
projektu są uzasadnione z punktu 
widzenia zakładanych celów 
projektu.  
 
Wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
są uzasadnione z punktu 
widzenia celów projektu i w 
sposób bezpośredni przyczynią 
się do ich osiągnięcia. 
 
Nie wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są uzasadnione 
z punktu widzenia celów projektu. 
 
Większość lub wszystkie 
inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
nie są uzasadnione z punktu 
widzenia celów projektu. 

Zmiana doprecyzowująca (niezbędność 
wydatków z pkt widzenia celów projektu 
jest elementem weryfikacji  ich 
kwalifikowalności, na etapie oceny 
merytorycznej I stopnia analizuje się 
natomiast ich uzasadnienie z pkt 
widzenia celów projektu). 

 MZ K. meryt. I. Nr 3. 
Racjonalność i 
kompletność 
harmonogramu działań. 

Harmonogram jest kompletny i 
spójny z terminami wynikającymi 
ze wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 

Harmonogram jest kompletny 
(zawiera wyszczególnienie 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych) i 
spójny z terminami wynikającymi 

Zmiana doprecyzowująca 
(doprecyzowano, co rozumiane jest 
przez pojęcie kompletności 
harmonogramu oraz doprecyzowano i 
uzupełniono opisy kryterium w 



Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 
 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny, jednak posiada 
informacje, które umożliwiają 
ocenę projektu.  
 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny i/lub nie pozwala na 
ocenę projektu. 

ze wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia wszystkich 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych), 
jednak posiada informacje, które 
umożliwiają ocenę projektu lub 
nie jest w pełni spójny z 
terminami wynikającymi ze 
wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia elementów 
projektu oraz kwot wydatków 
kwalifikowanych), co nie pozwala 
na pełną ocenę projektu 

wariancie drugim i trzecim, tak by 
zachować konsekwencję w stosunku do 
wariantu pierwszego) 

 MZ K. meryt. I. Nr 4. 
Możliwość dokonywania 
zgłoszeń o zdarzeniach w 
językach obcych 
 
 

Ocenie poddana zostanie 
możliwość zgłaszania informacji o 
zdarzeniach nagłych w obcych 
językach 
 

Nd (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

Propozycja wykreślenia kryterium, 
ponieważ obsługa zgłoszeń 
obcojęzycznych jest wymogiem 
formalny określonym dla WCPR (par. 
15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w 
sprawie organizacji i funkcjonowania 
centrów powiadamiania ratunkowego i 
wojewódzkich centrów powiadamiania 
ratunkowego) 

 MZ K. meryt. I. Nr 8. 
Efektywność 
energetyczna projektu 

Oceniane będzie uwzględnienie 
w projekcie energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i/lub 
technologicznych 
 

Nd (propozycja wykreślenia 
kryterium) 

Propozycja wykreślenia kryterium ze 
względu na fakt, iż efektywność 
energetyczna projektu jest elementem 
oceny merytorycznej II stopnia 



IV. Budowa i remont baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (projekt indywidualny) 
 

l.p. 
Instytucja 

zgłaszająca 
zmianę 

Nr i nazwa kryterium Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

 MZ K. meryt. I. Nr 1. 
Adekwatność inwestycji 
do założonego celu 
projektu. 
 

Oceniane będzie czy planowane 
inwestycje (działania) w ramach 
projektu są niezbędne z punktu 
widzenia zakładanych celów 
projektu: 
 
Wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
są niezbędne z punktu widzenia 
celów projektu i w sposób 
bezpośredni przyczynią się do ich 
osiągnięcia 
 
Nie wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są niezbędne z 
punktu widzenia celów projektu 
 
Większość lub wszystkie 
inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
nie są niezbędne z punktu 
widzenia celów projektu 

Oceniane będzie czy planowane 
inwestycje (działania) w ramach 
projektu są uzasadnione z punktu 
widzenia zakładanych celów 
projektu.  
 
Wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
są uzasadnione z punktu 
widzenia celów projektu i w 
sposób bezpośredni przyczynią 
się do ich osiągnięcia. 
 
Nie wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są uzasadnione 
z punktu widzenia celów projektu. 
 
Większość lub wszystkie 
inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
nie są uzasadnione z punktu 
widzenia celów projektu. 

Zmiana doprecyzowująca (niezbędność 
wydatków z pkt widzenia celów projektu jest 
elementem weryfikacji  ich 
kwalifikowalności, na etapie oceny 
merytorycznej I stopnia analizuje się 
natomiast ich uzasadnienie z pkt widzenia 
celów projektu). 

 MZ K. meryt. I. Nr 2. 
Racjonalność i 
kompletność 
harmonogramu działań. 

Harmonogram jest kompletny i 
spójny z terminami wynikającymi 
ze wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny, jednak posiada 
informacje, które umożliwiają 

Harmonogram jest kompletny 
(zawiera wyszczególnienie 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych) i 
spójny z terminami wynikającymi 
ze wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 
 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
co rozumiane jest przez pojęcie 
kompletności harmonogramu oraz 
doprecyzowano i uzupełniono opisy 
kryterium w wariancie drugim i trzecim, tak 
by zachować konsekwencję w stosunku do 
wariantu pierwszego) 



ocenę projektu.  
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny i/lub nie pozwala na 
ocenę projektu. 

Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia wszystkich 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych), 
jednak posiada informacje, które 
umożliwiają ocenę projektu lub 
nie jest w pełni spójny z 
terminami wynikającymi ze 
wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia elementów 
projektu oraz kwot wydatków 
kwalifikowanych), co nie pozwala 
na pełną ocenę projektu 

 MZ K. meryt. I. Nr 3. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

Oceniany będzie poziom 
zobowiązań wymagalnych 
beneficjenta: 
 
Brak zobowiązań wymagalnych 
na koniec roku poprzedzającego 
rok składania wniosku. 
 
Udział zobowiązań wymagalnych 
w stosunku do środków 
zaplanowanych w budżecie 
państwa w części 46-Zdrowie na 
dany rok na poziomie do 10%. 
 
Udział zobowiązań wymagalnych 
w stosunku do środków 
zaplanowanych w budżecie 
państwa w części 46-Zdrowie na 
dany rok na poziomie powyżej 
10%. 

Oceniany będzie poziom 
zobowiązań wymagalnych 
zakładu opieki zdrowotnej w 
stosunku do przychodów netto na 
koniec roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie: 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku  do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok  
(wartość zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku /przychody netto ze 
sprzedaży produktów w danym 
roku) wynosi 0. [2 pkt] 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
iż chodzi o dane za rok poprzedzający 
złożenie wniosku o dofinansowanie oraz 
dokonano zmiany sposobu określania 
przedziałów z % na 0,00 z uwagi na 
wątpliwości beneficjentów i ekspertów co do 
sposobu zaokrąglania wyników obliczeń); 
przeredagowano opis kryterium tak, by 
odnosił się do wszelkich przychodów ze 
sprzedaży, a nie tylko do 
zakontraktowanych świadczeń, co m.in. 
zapewni bardziej miarodajną ocenę sytuacji 
zoz-u; zaproponowano obniżenie pkt w 
wariancie pierwszym z 3 do 2 pkt, tak by 
punktacja we wszystkich kryteriach 
dotyczących sytuacji finansowej zoz-u była 
taka sama. 



roku do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok 
(wartość zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku /przychody netto ze 
sprzedaży produktów w danym 
roku) wynosi nie więcej niż 0,10. 
[1 pkt] 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok 
(wartość zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku /przychody netto ze 
sprzedaży produktów w danym 
roku) wynosi powyżej 0,10. [0 pkt] 
 

 MZ K. meryt. I. Nr 3a. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

Oceniana będzie rentowność 
beneficjenta: 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
ze sprzedaży wynosi powyżej 
10% 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
ze sprzedaży wynosi od 0  - do 
10% 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
ze sprzedaży wynosi poniżej 0 

Oceniana będzie rentowność 
zakładu opieki zdrowotnej na 
koniec roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi powyżej 0,10. 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi od 0 do 0,10. 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi poniżej 0. 

Zmiana doprecyzowująca  (doprecyzowano, 
iż chodzi o przychody netto ze sprzedaży tj. 
odniesiono się do konkretnej pozycji 
rachunku zysków i strat oraz dokonano 
zmiany sposobu określania przedziałów z % 
na 0,00 z uwagi na wątpliwości 
beneficjentów i ekspertów co do sposobu 
zaokrąglania wyników obliczeń). 



 MZ K. meryt. I. Nr 3b. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

n.d. (propozycja dodatkowego 
kryterium) 

Oceniany będzie stosunek 
kosztów do przychodów zakładu 
opieki zdrowotnej na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności 
operacyjnej/przychody netto ze 
sprzedaży produktów) wynosi 
poniżej1,0 [2 pkt] 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności 
operacyjnej/przychody netto ze 
sprzedaży produktów) wynosi od 
1,0 do 1,10 [1 pkt] 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności 
operacyjnej/przychody netto ze 
sprzedaży produktów) wynosi 
powyżej 1,10 [0 pkt] 
 
[Waga – 2] 

Propozycja wprowadzenia dwóch 
dodatkowych kryteriów  pozwoli na 
uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji 
finansowej danej placówki, a tym samym 
dokonanie bardziej miarodajnej oceny ww. 
sytuacji. Analiza finansowa podmiotów 
gospodarczych obejmuje wskaźniki 
finansowe obrazujące sytuację podmiotu w 
obszarach rentowności, zadłużenia, 
płynności oraz sprawności funkcjonowania 
określonej przez rotację zapasów, 
należności i zobowiązań. Przy określaniu 
sytuacji finansowej podmiotu brane są pod 
uwagę przede wszystkim pierwsze 3 grupy 
wskaźników, które dają obraz jego kondycji 
finansowej. 
W dotychczasowej ocenie wniosków brano 
pod uwagę zadłużenie, oceniając ze 
względu na specyfikę organizacyjno – 
prawną podmiotów jakimi są samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
poziom zobowiązań wymagalnych oraz 
rentowność kalkulowaną w oparciu o wynik 
finansowy netto, czyli uwzględniający 
pozostałą działalność operacyjną i 
działalność finansową. Propozycja dodania 
nowych wskaźników dotyczy wskaźnika 
koszt/przychód (kryterium  3b) oraz 
wskaźnika płynności (kryterium 3c).  
Wskaźnik koszt/przychód (kryterium  3b) 
pozwoli ocenić działalność podmiotu na 
poziomie jego działalności podstawowej 
(statutowej) polegającej na sprzedaży usług 
zdrowotnych. W analizie finansowej istotne 
jest bowiem pokazanie, czy podmiot jest w 
stanie wygenerować zysk ze swojej 
działalności podstawowej, czyli tej, do której 
został powołany, czy też wynik finansowy 
kształtuje jego działalność dodatkową. 



Podmioty wykazujące dodatni wynik ze 
sprzedaży cechuje dobra kondycja 
finansowa wynikająca z dobrego 
zarządzania i odpowiedniej struktury 
organizacyjnej, dlatego też, przy ocenie 
sytuacji finansowej podmiotu w kontekście 
możliwości osiągania zysków w przyszłości 
istotne jest zbadanie, czy koszty 
działalności operacyjnej są niższe od 
wartości przychodów ze sprzedaży, a zatem 
wskaźnika koszt/przychód. 

 MZ K. meryt. I. Nr 3c. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

n.d. (propozycja dodatkowego 
kryterium) 

Oceniana będzie bieżąca 
płynność finansowa zakładu 
opieki zdrowotnej na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi powyżej 
1,0 [2 pkt] 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi od 0,80 
do 1,0 [1 pkt] 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi poniżej 
0,80 [0 pkt] 
 
[Waga – 2] 

Propozycja wprowadzenia dwóch 
dodatkowych kryteriów pozwoli na 
uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji 
finansowej danej placówki, a tym samym 
dokonanie bardziej miarodajnej oceny ww. 
sytuacji. Analiza finansowa podmiotów 
gospodarczych obejmuje wskaźniki 
finansowe obrazujące sytuację podmiotu w 
obszarach rentowności, zadłużenia, 
płynności oraz sprawności funkcjonowania 
określonej przez rotację zapasów, 
należności i zobowiązań. Przy określaniu 
sytuacji finansowej podmiotu brane są pod 
uwagę przede wszystkim pierwsze 3 grupy 
wskaźników, które dają obraz jego kondycji 
finansowej. 
W dotychczasowej ocenie wniosków brano 
pod uwagę zadłużenie, oceniając ze 
względu na specyfikę organizacyjno – 
prawną podmiotów jakimi są samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
poziom zobowiązań wymagalnych oraz 
rentowność kalkulowaną w oparciu o wynik 
finansowy netto, czyli uwzględniający 
pozostałą działalność operacyjną i 
działalność finansową. Propozycja dodania 
nowych wskaźników dotyczy wskaźnika 
koszt/przychód (kryterium  3b) oraz 



wskaźnika płynności (kryterium 3c). 
Wskaźnik płynności finansowej (kryterium 
3c) określa zdolność zakładu do 
regulowania bieżących zobowiązań, co 
może na przykład pokazywać jakie będą 
potencjalne możliwości podmiotu do 
spłacania zobowiązań wynikających z 
realizacji projektu, w ramach którego 
beneficjent składa wniosek, a tym samym 
zapewnienia trwałości finansowej projektu. 
W analizie finansowej uwzględnia się 
badanie płynności finansowej, gdyż istnieje 
możliwość, że podmioty pomimo dobrej 
rentowności i niskiego zadłużenia mogą 
mieć problemy z bieżącym zapewnieniem 
obsługi długu i terminowym zaspokajaniem 
wierzycieli, co może prowadzić nawet do 
zawieszenia działalności. 

 MZ K. meryt. I. Nr 4. 
Efektywność wydatków 
projektu (relacja nakład – 
rezultat). 
 

Oceniane będzie czy kosztorys 
jest oparty na aktualnych, 
niezawyżonych cenach 
rynkowych, zapewniających 
jednocześnie odpowiednią jakość 
zaplanowanych inwestycji 
(najlepsze efekty przy możliwie 
najniższych cenach). 

Oceniane będzie czy kosztorys 
jest oparty na aktualnych, 
niezawyżonych i niezaniżonych 
cenach rynkowych, 
zapewniających jednocześnie 
odpowiednią jakość 
zaplanowanych inwestycji 
(najlepsze efekty przy możliwie 
najniższych cenach). 

Zmiana doprecyzowująca (w opisie 
kryterium dodano słowo „i zaniżonych” 
zgodnie z opisem wariantów kryterium – dla 
zapewnienia spójności terminologii; 
usunięto zapis dotyczący racjonalności i 
niezbędności wydatków ponieważ jest to 
przedmiotem oceny merytorycznej II 
stopnia, jako jeden z aspektów 
kwalifikowalności wydatków oraz dla 
zachowania spójności pomiędzy opisami 
wariantów a opisem samego kryterium) 

 



Działanie 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym 
 

l.p. 
Instytucja 

zgłaszająca 
zmianę 

Nr i nazwa kryterium Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

 MZ K. meryt. I. Nr 1. 
Adekwatność inwestycji 
do założonego celu 
projektu. 
 

 
Oceniane będzie czy planowane 
inwestycje (działania) w ramach 
projektu są niezbędne z punktu 
widzenia zakładanych celów 
projektu: 
 
Wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
są niezbędne z punktu widzenia 
celów projektu i w sposób 
bezpośredni przyczynią się do ich 
osiągnięcia 
 
Nie wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są niezbędne z 
punktu widzenia celów projektu 
 
Większość lub wszystkie 
inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
nie są niezbędne z punktu 
widzenia celów projektu 

Oceniane będzie czy planowane 
inwestycje (działania) w ramach 
projektu są uzasadnione z punktu 
widzenia zakładanych celów 
projektu.  
 
Wszystkie inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
są uzasadnione z punktu 
widzenia celów projektu i w 
sposób bezpośredni przyczynią 
się do ich osiągnięcia. 
 
Nie wszystkie inwestycje 
(działania) zaplanowane w 
ramach projektu są uzasadnione 
z punktu widzenia celów projektu. 
 
Większość lub wszystkie 
inwestycje (działania) 
zaplanowane w ramach projektu 
nie są uzasadnione z punktu 
widzenia celów projektu. 

Zmiana doprecyzowująca (niezbędność 
wydatków z pkt widzenia celów projektu 
jest elementem weryfikacji  ich 
kwalifikowalności, na etapie oceny 
merytorycznej I stopnia analizuje się 
natomiast ich uzasadnienie z pkt widzenia 
celów projektu). 

 MZ K. meryt. I. Nr 2. 
Racjonalność i 
kompletność 
harmonogramu działań. 

Harmonogram jest kompletny i 
spójny z terminami wynikającymi 
ze wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny, jednak posiada 

Harmonogram jest kompletny 
(zawiera wyszczególnienie 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych) i 
spójny z terminami wynikającymi 
ze wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
Harmonogram jest racjonalny 
(możliwy do wykonania). 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
co rozumiane jest przez pojęcie 
kompletności harmonogramu oraz 
doprecyzowano i uzupełniono opisy 
kryterium w wariancie drugim i trzecim, tak 
by zachować konsekwencję w stosunku do 
wariantu pierwszego) 



informacje, które umożliwiają 
ocenę projektu.  
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny i/lub nie pozwala na 
ocenę projektu. 

 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia wszystkich 
elementów projektu oraz kwot 
wydatków kwalifikowanych), 
jednak posiada informacje, które 
umożliwiają ocenę projektu lub 
nie jest w pełni spójny z 
terminami wynikającymi ze 
wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją projektu 
oraz z obowiązujących przepisów. 
 
Harmonogram nie jest w pełni 
kompletny (nie zawiera 
wyszczególnienia elementów 
projektu oraz kwot wydatków 
kwalifikowanych), co nie pozwala 
na pełną ocenę projektu 

 MZ K. meryt. I. Nr 3. 
Doświadczenie 
beneficjenta w 
zarządzaniu projektami 
finansowanymi przy 
udziale środków 
zagranicznych. 
 

Beneficjent posiada duże 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych (minimum 
3 projekty). 
 
Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych (1-2 
projekty). 
 
 
Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów nieinwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 

Beneficjent posiada duże 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych i 
nieinwestycyjnych finansowanych 
przy udziale środków 
zagranicznych (minimum 4 
projekty, w tym minimum 2 
projekty inwestycyjne). 
 
Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych 
finansowanych przy udziale 
środków zagranicznych (minimum 
2 projekty). 
 
Beneficjent posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów inwestycyjnych lub 

Zmiana mająca na celu podniesienie 
znaczenia, przy ocenie doświadczenia 
beneficjenta, realizacji projektów 
nieinwestycyjnych, co stanowi 
uwzględnienie postulatów ekspertów 
oceniających projekty jak i samych 
beneficjentów, wskazujących, iż 
zrealizowanie projektów finansowanych ze 
środków zagranicznych jest cennym 
doświadczeniem niezależnie od tego czy 
projekty miały charakter inwestycyjny czy 
nieinwestycyjny (doświadczenie w 
sporządzaniu wniosków o płatność, 
działaniach info promo itp.). W obecnej 
wersji kryterium, największą ilość pkt 
otrzymywał beneficjent wyłącznie za 
doświadczenie w realizacji projektów 
inwestycyjnych. W związku z powyższym, 
dokonano zmiany kryterium tak, by 



środków zagranicznych (minimum 
3 projekty).  
 
Beneficjent nie posiada 
doświadczenia w realizacji 
projektów z udziałem środków 
zagranicznych. 

nieinwestycyjnych finansowanych 
przy udziale środków 
zagranicznych (minimum 1 
projekt). 
 
Beneficjent nie posiada 
doświadczenia w realizacji 
projektów z udziałem środków 
zagranicznych 

zwiększyć „znaczenie” projektów 
nieinwestycyjnych. 

 MZ K. meryt. I. Nr 4. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

Oceniany będzie poziom 
zobowiązań wymagalnych 
zakładu opieki zdrowotnej(w 
stosunku do wartości 
kontraktowanych świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych, m.in.: NFZ, 
MZ): 
 
Brak zobowiązań wymagalnych 
na koniec roku poprzedzającego 
rok składania wniosku. 
 
Udział zobowiązań wymagalnych 
w stosunku do wartości 
kontraktowanych świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych na dany rok 
na poziomie do 10%. 
 
Udział zobowiązań wymagalnych 
w stosunku do wartości 
kontraktowanych świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych na dany rok 
na poziomie powyżej 10%. 

Oceniany będzie poziom 
zobowiązań wymagalnych 
zakładu opieki zdrowotnej w 
stosunku do przychodów netto na 
koniec roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie: 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku  do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok  
(wartość zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku /przychody netto ze 
sprzedaży produktów w danym 
roku) wynosi 0 [2 pkt]. 
 
Stosunek zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok 
(wartość zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku /przychody netto ze 
sprzedaży produktów w danym 
roku) wynosi nie więcej niż 0,10 
[1 pkt]. 
 
Stosunek zobowiązań 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
iż chodzi o dane za rok poprzedzający 
złożenie wniosku o dofinansowanie oraz 
dokonano zmiany sposobu określania 
przedziałów z % na 0,00 z uwagi na 
wątpliwości beneficjentów i ekspertów co 
do sposobu zaokrąglania wyników 
obliczeń); przeredagowano opis kryterium 
tak, by odnosił się do wszelkich 
przychodów ze sprzedaży, a nie tylko do 
zakontraktowanych świadczeń, co m.in. 
zapewni bardziej miarodajną ocenę sytuacji 
zoz-u; zaproponowano obniżenie pkt w 
wariancie pierwszym z 3 do 2 pkt, tak by 
punktacja we wszystkich kryteriach 
dotyczących sytuacji finansowej zoz-u była 
taka sama. 



wymagalnych na koniec danego 
roku do przychodów netto ze 
sprzedaży produktów na dany rok 
(wartość zobowiązań 
wymagalnych na koniec danego 
roku /przychody netto ze 
sprzedaży produktów w danym 
roku) wynosi powyżej 0,10 [0 pkt]. 

 MZ K. meryt. I. Nr 4a. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

Oceniana będzie rentowność 
zakładu opieki zdrowotnej: 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
ze sprzedaży) wynosi powyżej 
10% 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
ze sprzedaży) wynosi od 0 – do 
10% 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
ze sprzedaży) wynosi poniżej 0 

Oceniana będzie rentowność 
zakładu opieki zdrowotnej na 
koniec roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie: 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi powyżej 0,10 [2 pkt]. 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi od 0 do 0,10 [1 pkt]. 
 
Wskaźnik rentowności (netto) 
sprzedaży (zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży produktów) 
wynosi poniżej 0 [0 pkt] 
 

Zmiana doprecyzowująca  
(doprecyzowano, iż chodzi o przychody 
netto ze sprzedaży tj. odniesiono się do 
konkretnej pozycji rachunku zysków i strat 
oraz dokonano zmiany sposobu określania 
przedziałów z % na 0,00 z uwagi na 
wątpliwości beneficjentów i ekspertów co 
do sposobu zaokrąglania wyników 
obliczeń). 

 MZ K. meryt. I. Nr 4b. 
Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

n.d. (propozycja dodatkowego 
kryterium) 

Oceniany będzie stosunek 
kosztów do przychodów zakładu 
opieki zdrowotnej na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności 
operacyjnej/przychody netto ze 
sprzedaży produktów) wynosi 

Propozycja wprowadzenia dwóch 
dodatkowych kryteriów  pozwoli na 
uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji 
finansowej danej placówki, a tym samym 
dokonanie bardziej miarodajnej oceny ww. 
sytuacji. Analiza finansowa podmiotów 
gospodarczych obejmuje wskaźniki 
finansowe obrazujące sytuację podmiotu w 
obszarach rentowności, zadłużenia, 
płynności oraz sprawności funkcjonowania 



poniżej1,0 [2 pkt] 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności 
operacyjnej/przychody netto ze 
sprzedaży produktów) wynosi od 
1,0 do 1,10 [1 pkt] 
 
Wskaźnik koszt/przychód (koszty 
działalności 
operacyjnej/przychody netto ze 
sprzedaży produktów) wynosi 
powyżej 1,10 [0 pkt] 
 
[Waga – 2] 

określonej przez rotację zapasów, 
należności i zobowiązań. Przy określaniu 
sytuacji finansowej podmiotu brane są pod 
uwagę przede wszystkim pierwsze 3 grupy 
wskaźników, które dają obraz jego kondycji 
finansowej. 
W dotychczasowej ocenie wniosków brano 
pod uwagę zadłużenie, oceniając ze 
względu na specyfikę organizacyjno – 
prawną podmiotów jakimi są samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
poziom zobowiązań wymagalnych oraz 
rentowność kalkulowaną w oparciu o wynik 
finansowy netto, czyli uwzględniający 
pozostałą działalność operacyjną i 
działalność finansową. Propozycja dodania 
nowych wskaźników dotyczy wskaźnika 
koszt/przychód (kryterium  4b) oraz 
wskaźnika płynności (kryterium 4c).  
Wskaźnik koszt/przychód (kryterium  4b) 
pozwoli ocenić działalność podmiotu na 
poziomie jego działalności podstawowej 
(statutowej) polegającej na sprzedaży 
usług zdrowotnych. W analizie finansowej 
istotne jest bowiem pokazanie, czy podmiot 
jest w stanie wygenerować zysk ze swojej 
działalności podstawowej, czyli tej, do 
której został powołany, czy też wynik 
finansowy kształtuje jego działalność 
dodatkową. Podmioty wykazujące dodatni 
wynik ze sprzedaży cechuje dobra 
kondycja finansowa wynikająca z dobrego 
zarządzania i odpowiedniej struktury 
organizacyjnej, dlatego też, przy ocenie 
sytuacji finansowej podmiotu w kontekście 
możliwości osiągania zysków w przyszłości 
istotne jest zbadanie, czy koszty 
działalności operacyjnej są niższe od 
wartości przychodów ze sprzedaży, a 



zatem wskaźnika koszt/przychód. 
 MZ K. meryt. I. Nr 4c. 

Sytuacja finansowa 
zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 

n.d. (propozycja dodatkowego 
kryterium) 

Oceniana będzie bieżąca 
płynność finansowa zakładu 
opieki zdrowotnej na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie: 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi powyżej 
1,0 [2 pkt] 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi od 0,80 
do 1,0 [1 pkt] 
 
Wskaźnik bieżącej płynności 
finansowej (aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe) wynosi poniżej 
0,80 [0 pkt] 
 
[Waga – 2] 

Propozycja wprowadzenia dwóch 
dodatkowych kryteriów pozwoli na 
uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji 
finansowej danej placówki, a tym samym 
dokonanie bardziej miarodajnej oceny ww. 
sytuacji. Analiza finansowa podmiotów 
gospodarczych obejmuje wskaźniki 
finansowe obrazujące sytuację podmiotu w 
obszarach rentowności, zadłużenia, 
płynności oraz sprawności funkcjonowania 
określonej przez rotację zapasów, 
należności i zobowiązań. Przy określaniu 
sytuacji finansowej podmiotu brane są pod 
uwagę przede wszystkim pierwsze 3 grupy 
wskaźników, które dają obraz jego kondycji 
finansowej. 
W dotychczasowej ocenie wniosków brano 
pod uwagę zadłużenie, oceniając ze 
względu na specyfikę organizacyjno – 
prawną podmiotów jakimi są samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
poziom zobowiązań wymagalnych oraz 
rentowność kalkulowaną w oparciu o wynik 
finansowy netto, czyli uwzględniający 
pozostałą działalność operacyjną i 
działalność finansową. Propozycja dodania 
nowych wskaźników dotyczy wskaźnika 
koszt/przychód (kryterium  4b) oraz 
wskaźnika płynności (kryterium 4c). 
Wskaźnik płynności finansowej (kryterium 
4c) określa zdolność zakładu do 
regulowania bieżących zobowiązań, co 
może na przykład pokazywać jakie będą 
potencjalne możliwości podmiotu do 
spłacania zobowiązań wynikających z 
realizacji projektu, w ramach którego 
beneficjent składa wniosek, a tym samym 
zapewnienia trwałości finansowej projektu. 



W analizie finansowej uwzględnia się 
badanie płynności finansowej, gdyż istnieje 
możliwość, że podmioty pomimo dobrej 
rentowności i niskiego zadłużenia mogą 
mieć problemy z bieżącym zapewnieniem 
obsługi długu i terminowym zaspokajaniem 
wierzycieli, co może prowadzić nawet do 
zawieszenia działalności. 

 MZ  K. meryt. I. Nr 5. 
Efektywność wydatków 
projektu (relacja nakład – 
rezultat). 

Oceniane będzie czy kosztorys 
jest oparty na aktualnych, 
niezawyżonych cenach 
rynkowych, zapewniających 
jednocześnie odpowiednią jakość 
zaplanowanych inwestycji 
(najlepsze efekty przy możliwie 
najniższych cenach): 
 
Kosztorys oparty jest na 
aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych, 
kosztorys jest kompletny, 
wszystkie wydatki są racjonalne i 
niezbędne z punktu widzenia 
realizacji projektu. Kosztorys 
zapewnia osiągnięcie najlepszych 
efektów przy możliwie 
najniższych cenach. 
 
Kosztorys jest nie w pełni oparty 
na aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych 
lub nie wszystkie wydatki są 
racjonalne i niezbędne z punktu 
widzenia realizacji projektu. 
Kosztorys nie w pełni zapewnia 
osiągnięcie najlepszych efektów 
przy możliwie najniższych 
cenach. 
 

Oceniane będzie czy kosztorys 
lub kalkulacja kosztów jest oparta 
na aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych, 
zapewniających jednocześnie 
odpowiednią jakość 
zaplanowanych inwestycji 
(najlepsze efekty przy możliwie 
najniższych cenach): 
 
Kosztorys lub kalkulacja kosztów 
oparta jest na aktualnych, 
niezawyżonych i niezaniżonych 
cenach rynkowych. Kosztorys lub 
kalkulacja kosztów zapewnia 
osiągnięcie najlepszych efektów 
przy możliwie najniższych 
cenach. 
 
Kosztorys lub kalkulacja kosztów 
jest nie w pełni oparta na 
aktualnych, niezawyżonych i 
niezaniżonych cenach rynkowych. 
Kosztorys lub kalkulacja kosztów 
nie w pełni zapewnia osiągnięcia 
najlepszych efektów przy 
możliwie najniższych cenach. 
 
Kosztorys lub kalkulacja kosztów 
jest oparta na nieaktualnych, 
zawyżonych lub zaniżonych 

Zmiana ma na celu umożliwienie 
aplikowania o środki przez 
wnioskodawców, którzy nie posiadają 
pełnej dokumentacji technicznej. Ponadto, 
dokonano zmiany doprecyzowującej (w 
opisie kryterium dodano słowo „i 
zaniżonych” zgodnie z opisem wariantów 
kryterium – dla zapewnienia spójności 
terminologii; usunięto zapis dotyczący 
racjonalności i niezbędności wydatków 
ponieważ jest to przedmiotem oceny 
merytorycznej II stopnia, jako jeden z 
aspektów kwalifikowalności wydatków oraz 
dla zachowania spójności pomiędzy 
opisami wariantów a opisem samego 
kryterium) 



Kosztorys jest oparty na 
nieaktualnych, zawyżonych lub 
zaniżonych cenach rynkowych lub 
większość wydatków nie jest 
racjonalna i niezbędna z punktu 
widzenia realizacji projektu. 
Kosztorys nie zapewnia 
osiągnięcia najlepszych efektów 
przy możliwie najniższych cenach 

cenach. Kosztorys lub kalkulacja 
kosztów nie zapewnia osiągnięcia 
najlepszych efektów przy 
możliwie najniższych cenach. 

 MZ  K. meryt. I Nr 7. 
Kompleksowość projektu. 

Projekt zapewnia zrównoważoną 
jakość poszczególnych 
elementów infrastruktury, w celu 
osiągnięcia jej pełnej 
funkcjonalności 
 
Projekt nie zapewnia pełnej 
zrównoważonej jakości 
poszczególnych elementów 
infrastruktury, w celu osiągnięcia 
jej pełnej funkcjonalności 

Oceniana będzie kompleksowość 
projektu w ujęciu zaspokojenia 
uzasadnionych potrzeb 
dotyczących zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 
Projekt zapewnia zrównoważoną 
jakość poszczególnych 
elementów infrastruktury zakładu 
opieki zdrowotnej, w celu 
osiągnięcia jej pełnej 
funkcjonalności 
 
Projekt nie zapewnia pełnej 
zrównoważonej jakości 
poszczególnych elementów 
infrastruktury zakładu opieki 
zdrowotnej, w celu osiągnięcia jej 
pełnej funkcjonalności 

Zmiana doprecyzowująca (zmieniono 
pojęcie „beneficjent” na „zoz”, ponieważ 
wniosek o dofinansowanie może być 
składany także przez organ założycielski 
szpitala, a więc np. JST, a oczywistym jest, 
że ocenie podlega infrastruktura szpitala) 

 MZ K. meryt. I Nr 9. 
Efektywność 
energetyczna projektu. 
 

Projekt przewiduje nowoczesne 
rozwiązania techniczne i/lub 
technologiczne (np.: pozwalające 
na szybszą i bardziej precyzyjną 
diagnostykę, technologię cyfrową) 
 
Projekt nie przewiduje 
nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych. 

Projekt przewiduje 
energooszczędne rozwiązania 
techniczne i/lub technologiczne  
 
Projekt nie przewiduje 
energooszczędnych rozwiązań 
technicznych i/lub 
technologicznych 

Zmiana doprecyzowująca (w celu 
zapewnienia spójności definicji i opisu 
kryterium oraz wariantów) 

 MZ K. meryt. I Nr 10. Zasoby 
kadrowe zakładu opieki 

Oceniane będą zasoby kadrowe 
beneficjenta w zakresie 

Oceniane będą zasoby kadrowe 
zakładu opieki zdrowotnej w 

Zmiana doprecyzowująca (zmieniono 
pojęcie „beneficjent” na „zoz”, ponieważ 



zdrowotnej  pracowników posiadających 
stopień lub tytuł naukowy w 
określonej dziedzinie medycyny 

zakresie pracowników 
posiadających stopień lub tytuł 
naukowy w określonej dziedzinie 
medycyny 

wniosek o dofinansowanie może być 
składany także przez organ założycielski 
szpitala, a więc np. JST, a oczywistym jest, 
że ocenie podlegają zasoby kadrowe 
szpitala) 

Zmiana 
doprecyzo
wująca 

MZ K. meryt. I Nr 12. 
Działalność badawczo-
naukowa zakładu opieki 
zdrowotnej wynikająca z 
jego statutu 

Oceniane będzie działalność 
badawczo-naukowa zakładu 
opieki zdrowotnej 
 

Oceniane będzie działalność 
badawczo-naukowa zakładu 
opieki zdrowotnej wynikająca z 
jego statutu 
 

Zmiana doprecyzowująca (doprecyzowano, 
ze chodzi o działalność statutową) 

 MZ K. meryt. I Nr 13. 
Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w 
określonych dziedzinach 
medycyny 
 

Oceniany będzie zakres 
udzielanych przez zakład opieki 
zdrowotnej świadczeń opieki 
zdrowotnej w następujących 
dziedzinach medycyny: 
onkologia, neurologia (leczenia 
udarów), ortopedia urazowa i 
traumatologia, kardiologia 
inwazyjna 
 

Oceniany będzie zakres 
udzielanych przez zakład opieki 
zdrowotnej świadczeń opieki 
zdrowotnej w następujących 
dziedzinach medycyny:  
 
- kardiologia inwazyjna, 
- kardiochirurgia, 
- chirurgia naczyniowa, 
- chirurgia plastyczna, 
- chirurgia szczękowo – 
twarzowa, 
- transplantologia, 
- chirurgia klatki piersiowej: 
 
Minimum 3 z ww. dziedzin 
medycyny 
 
2 z ww. dziedzin medycyny 
 
1 z ww. dziedzin medycyny 
 
żadna z ww. dziedzin medycyny 

Zmiana ma na celu aktualizację w zakresie 
deficytowych obszarów medycznej 
działalności ZOZ-ów w zakresie świadczeń 
wysokospecjalistycznych 

 MZ K. meryt. I Nr 18.Stopień 
gotowości projektu do 
realizacji 

n.d. (propozycja dodania nowego 
kryterium) 

Oceniany będzie poziom 
zaawansowania przygotowań do 
realizacji projektu: 
 
Beneficjent dysponuje projektem 
budowlanym lub remontowym, 

Zmiana wynika z decyzji o umożliwieniu 
zgłaszania projektów, w stosunku do 
których beneficjent nie posiada jeszcze 
pełnej wymaganej dokumentacji, przy 
jednoczesnym promowaniu projektów 
gotowych do realizacji. 



kosztorysem inwestorskim oraz 
pozwoleniem na budowę lub 
projekt nie przewiduje robót 
budowlanych (na dzień składania 
wniosku o dofinansowanie) [4 pkt] 
 
Beneficjent dysponuje projektem 
budowlanym lub remontowym 
oraz kosztorysem inwestorskim, 
nie posiada natomiast pozwolenia 
na budowę (na dzień składania 
wniosku o dofinansowanie) [2 pkt] 
 
Beneficjent nie dysponuje 
żadnym z ww. dokumentów (na 
dzień składania wniosku o 
dofinansowanie) [0 pkt] 
 
[waga – 3] 

 


