
 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

w  projekcie  „Profilaktyka  złamań  osteoporotycznych  w  Polsce  południowo-wschodniej”

współfinansowanym  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu

Społecznego 

Projekt realizowany jest przez SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej

Woli ul. Wojska Polskiego 5, 37-450 Stalowa Wola

Projekt  współfinansowany  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 

Działanie: 5.1 Programy Profilaktyczne 

Okres realizacji projektu 01.01.2019 – 31.12.2020 

Obszar realizacji: województwo podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie  

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 Definicje 

1. Projekt - projekt „Profilaktyka złamań osteoporotycznych w Polsce południowo-wschodniej”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -

2020,  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu

Społecznego. 

2. SANUS – SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 

3. Beneficjent : 

Lider: SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 

Partner  :  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Wspierania  Poradni  Leczenia  Osteoporozy  i  Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym



4. Biuro Projektu: SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska

Polskiego 5, czynne w dni robocze: poniedziałek - piątek w godzinach od 09.00 do 17.00

5. Lekarz POZ – lekarz świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

6. Pielęgniarka POZ – pielęgniarka świadcząca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

ROZDZIAŁ II – REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ PLACÓWKI POZ 

§ 1. Informacje o projekcie 

1. Rekrutacja ma na celu wyłonienie 40 placówek POZ posiadających kontrakt z NFZ na udzielanie

świadczeń  w  rodzaju  podstawowa  opieka  zdrowotna  z  terenu  województw:  podkarpackiego,

świętokrzyskiego i małopolskiego

2.  Grupę  docelową objętą  programem profilaktycznym stanowią  pacjenci  zidentyfikowani  jako

zagrożeni osteoporozą (po spełnieniu wymaganych przesłanek) 

3. Etapy realizacji programu profilaktycznego: 

a) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej 

b) Działania medyczne na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej 

c) Świadczenia zdrowotne w SANUS 

d) Edukacja pacjentów

§ 2. Zadania do realizacji przez placówki POZ w ramach projektu 

1. Wyznaczenie minimum czterech osób, jednego lekarza i jednej pielęgniarki w ramach każdej

z  placówek,  które  zostaną  przeszkolone  z  zakresu  profilaktyki  osteoporozy  oraz  zbierania

dokumentacji projektu; 

2. Określeniu ryzyka złamań wg. FRAX. Uzyskanie wyniku na poziomie 5% i powyżej kwalifikuje

pacjenta do dalszego postępowania. 



3.  Prowadzenie  badań  przesiewowych  wśród pacjentów z  grupy docelowej  przez  przeszkolony

personel, polegające na realizacji wizyt w POZ: 

 wizyta – określenie ryzyka złamań wg. FRAX. 

4. Skierowanie pacjenta do SANUS w przypadku wyniku na poziomie 5% i powyżej

5.  Przesłanie  do  SANUS  kompletu  dokumentacji  pacjenta  objętego  wsparciem  w  terminie

pozwalającym na wyznaczenie i realizację wizyty pacjenta w SANUS nie później niż 2 tygodnie od

wizyty w placówce POZ. 

6. Każda placówka POZ zobowiązana będzie do wypełnienia jak największej ilości ankiet wśród

pacjentów spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie. 

7. Każda placówka POZ będzie zobowiązania do raportowania efektów swojej pracy raz na miesiąc

na podstawie sprawozdania z wykonanych ankiet. 

8. Za wykonane zadania Placówka POZ otrzyma wynagrodzenie zgodnie z taryfikatorem stawek

jednostkowych tj. 48 zł brutto za prawidłowe zrealizowanie wizyty w gabinecie POZ. 

9.  Wynagrodzenie będzie przyznawane proporcjonalnie do wykonanych zadań po zakończonym

kwartale  na  podstawie  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  prawidłowo  wykonaną

dokumentacją projektu. 

10. Personel medyczny, który zgłosi się do projektu będzie miał zapewnione bezpłatne szkolenie z

zakresu programu profilaktyki osteoporozy. 

§ 3. Szczegółowe zadania Personelu Medycznego 

1. Bezpośredni kontakt z pacjentem – udzielanie informacji o realizowanym projekcie i możliwości

badań profilaktycznych 

2. Rekrutacja pacjentów do projektu zgodnie z wytycznymi 

3. Aktywna współpraca i kontakt z SANUS 

4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami projektu 



5. Pomoc pacjentom w wypełnianiu dokumentacji projektowej 

6. Obowiązkowy udział w szkoleniu z zakresu programu profilaktyki osteoporozy 

ROZDZIAŁ III – REKRUTACJA PLACÓWEK POZ 

§ 1. Etapy rekrutacji 

1. Rekrutacja do projektu Placówek POZ prowadzona jest przez: SANUS Szpital Specjalistyczny

Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 

2.  Rekrutacja  trwa od 23 maja  2019 do 6  czerwca  2019.  W braku 40 placówek POZ istnieje

możliwość składania deklaracji przystąpienia po tym terminie.  

3. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów: 

 Poprawnego  wypełnienia  dokumentów  zgłoszeniowych  (dostępnych  na  stronie  internetowej

www.sanus.med.pl/osteoporoza), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

 Wysłania  kompletu  dokumentów  zgłoszeniowych  mailowo  na  adres  info@sanus.med.pl  lub

faksem pod nr +48 15 843 14 17

 Dostarczenia oryginałów dokumentów zgłoszeniowych osobiście lub pocztą/kurierem na adres

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5  

 Wyłonienia 30 placówek POZ, z którymi zostanie podpisana umowa na realizację projektu 

§ 2. Warunki i kryteria rekrutacji 

1.  Placówka  zgłaszająca  swoją  kandydaturę  do  udziału  w  projekcie  musi  spełniać  następujące

warunki: 

 Lokalizacja w województwie podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim

 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna. 

 Przeszkolenie personelu placówki – lekarzy/pielęgniarek (minimum 4 osób, w tym co najmniej 1

lekarza) z zasad programu profilaktyki osteoporozy. 

2. Przy wyborze ofert zamawiający – SANUS będzie się kierował następującymi kryteriami: 



 Posiadanie kontraktu z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

(K1): 

- placówka posiada kontrakt z NFZ – 80 pkt 

- placówka nie posiada kontraktu z NFZ – 0 pkt 

 Doświadczenie w świadczeniu przez placówkę usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

(K2): 

- placówka świadczy usługi z zakresu POZ dłużej niż 2 lata – 20 pkt 

- placówka świadczy usługi z zakresu POZ krócej niż 2 lata – 0 pkt 

W wyniku oceny końcowej (OK) placówka może zdobyć maksymalnie 100 pkt zgodnie ze wzorem:

OK = K1 + K2 

§ 3. Przebieg rekrutacji 

1. Wysłanie dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej jest nieobowiązkowe. 

2. Dostarczenie oryginałów dokumentów zgłoszeniowych do biura projektu jest obowiązkowe. 

3.  Do udziału w projekcie  zostaną  zakwalifikowane placówki,  które  spełnią  wszystkie  warunki

wymienione w par.  2 pkt. 1 niniejszego rozdziału oraz uzyskają największą liczbę punktów wg

Kryteriów wymienionych w par. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału. W przypadku uzyskania tej samej

liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. W przypadku dostarczenia przez placówkę dokumentów zarówno w formie elektronicznej jak i w

wersji  papierowej  za  termin  wpłynięcia  zgłoszenia  uznaje  się  datę  i  godzinę  wpłynięcia

dokumentacji  w  formie  elektronicznej  na  wskazany  adres  e-mail/numer  fax.  W  przypadku

dostarczenia przez placówkę dokumentów zgłoszeniowych tylko w formie papierowej za termin

wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę wpływu oryginału dokumentów do biura. 

5. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmie komisja rekrutacyjna. 

6.  Wybrane  Placówki  otrzymają  informacje  zwrotną  o  zakwalifikowaniu  się  na  listę  placówek

medycznych biorących udział w projekcie. 

7. Z wybranymi Placówkami zostanie podpisana umowa o współpracy 



8.  Zostanie  utworzona  lista  rezerwowa,  z  której  w  razie  rezygnacji  jednej  Placówki  zostanie

przyjęta następna 

ROZDZIAŁ IV – REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

§ 1. Rezygnacja z udziału w projekcie placówki POZ 

1. Po podpisaniu umowy współpracy Placówka ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie z

zachowaniem miesięcznego  terminu  wypowiedzenia  w  sytuacji  utraty  kontraktu  z  Narodowym

Funduszem Zdrowia  oraz  w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację  zadań,

które nie mogły być znane w momencie podpisywanie umowy na realizację projektu. 

2. SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy, bez zachowania

okresu wypowiedzenia oraz obowiązku wysłania wezwania do usunięcia zaniedbań, w przypadku

ciężkiego naruszenia przez placówkę zobowiązań wynikających z umowy. 

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1. Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie  informacje  w  sprawach  związanych  z  organizacją  rekrutacji  można  uzyskać  pod

numerem telefonu +48 602 773 760, wysyłając zapytanie na adres mailowy: info@sanus.med.pl lub

osobiście w biurze projektu. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 6 lutego 2019 do odwołania. 

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie.  W  sprawach

nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 


