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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 lipca 2018 r.
Poz. 1348
R O Z P O R Z Ą D Z E N IE
M IN IS T R A Z D R O W IA 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie form ularza Instrumentu Oceny W niosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia
dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 95h ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia wraz ze
wskazaniem kryteriów oceny inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów;

2)

sposób obliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny celowości, o której mowa
w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w tym sposób obliczania tego wyniku przez każdy z podmiotów określonych
w art. 95f ust. 9 ustawy;

3)

minimalną liczbę punktów wymaganą do uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy.

§ 2. Wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia wraz
ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów okreś
la załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Całkowity wynik punktowy jest obliczany według wzoru:
C = D1 * W1 + ... + Dn * Wn
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
C

- całkowity wynik punktowy przyznawany w wyniku oceny kryteriów oceny inwestycji,

D1

- całkowity wynik punktowy dla pierwszej dziedziny,

Dn - całkowity wynik punktowy dla n-tej dziedziny,
W1 - waga pierwszej dziedziny = (wartość inwestycji w pierwszej dziedzinie/wartości całości inwestycji),
Wn - waga n-tej dziedziny = (wartość inwestycji w n-tej dziedzinie/wartości całości inwestycji),

^
2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r.
poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.
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przy czym:
D = G1 * G2 * G3 * G4/ 1,06 (P17/12)
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
D

- całkowity wynik punktowy dla danej dziedziny,

G1 - średnią z iloczynów punktów przyznanych za kryteria oceny inwestycji o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23 oraz
przypisanych im wag,
G2 - średnią z iloczynów punktów przyznanych za kryteria oceny inwestycji o numerach: 7, 8, 24, 25, 26 oraz przypisa
nych im wag,
G3 - średnią z iloczynów punktów przyznanych za kryteria oceny inwestycji o numerach: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
27, 28, 29 oraz przypisanych im wag,
G4 - średnią z iloczynów punktów przyznanych za kryteria oceny inwestycji o numerach 19 i 20 oraz przypisanych im
wag,
P17 - przewidywany przez podmiot wnioskujący czas na realizację inwestycji podany w miesiącach.
§ 4. Minimalna liczba punktów (całkowity wynik punktowy) wymagana do uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa
w art. 95d ust. 1 ustawy, wynosi 950.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.
Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

WZÓR

INSTRUMENT OCENY WNIOSKOW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) WRAZ ZE WSKAZANIEM KRYTERIÓW
OCENY INWESTYCJI POZOSTAJĄCYCH BEZ WPŁYWU NA ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PRZYPISANIEM IM WAGI ORAZ OKREŚLENIEM SKALI PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH
KRYTERIÓW
1.

INFORMACJE O INWESTYCJI
Podm iot w nioskujący

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj podm iotu w nioskującego
Imię i nazwisko lub nazwa podm iotu w nioskującego
Adres e-m ail podm iotu wnioskującego
Num er KRS podm iotu wnioskującego
Num er NIP podm iotu wnioskującego
Jednostka sektora finansów publicznych
Organ w ydający opinię o celowości inwestycji

2.

Siedziba albo adres zam ieszkania podm iotu wnioskującego

3.

Typ inwestycji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

W ojewództwo
Powiat
Gm ina
M iejscowość
Ulica
Num er budynku
Num er lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Utworzenie nowego podm iotu leczniczego
Utworzenie nowych jednostek zakładu leczniczego podm iotu leczniczego
Utworzenie nowych kom órek organizacyjnych zakładu leczniczego podm iotu
leczniczego
Inna inwestycja
Tytuł inwestycji

1.
2.
3.

Zakres rzeczow y inwestycji
Uzasadnienie celowości inwestycji
O bszar oddziaływ ania inwestycji

O pis inwestycji

1. Ogólne
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1.

4.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 lipca 2018 r. (poz. 1348)

1. Państwo
2. W ojew ództw o
3. Powiat
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2.

M iejsce realizacji inwestycji

1.

4.

8.
3. Źródło finansow ania inwestycji

1.

C zęści inwestycji

W ojew ództw o
Powiat
G m ina
M iejscow ość
Ulica
N um er budynku
N um er lokalu
Kod pocztow y
Poczta

1.
2.
3.
4.
5.

Środki w łasne inw estora
Dotacja celow a ze środków budżetu państw a
Kredyt lub pożyczka objęta poręczeniem lub gw arancją Skarbu Państwa
Środki z innych źród e ł niż dotacje celow e z budżetu państwa
Środki z Unii Europejskiej - z określeniem nazw y program u

6.

Ogółem

1.

Kom órka organizacyjna m edyczna

1. Liczba łó że k przed rozpoczęciem
inwestycji_______________________
2.

Liczba łó że k po zakończeniu inw estycji

3.

P ow ierzchnia użytkow a przed
rozpoczęciem inwestycji
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Inne inform acje
dotyczące
inw estycji (część
budow lana
inw estycji)
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4.
5.

4. G m ina
5. M iejscowość
6. Dzielnica
7. Inne
T erm in planow anego rozpoczęcia inw estycji
T erm in planow anego zakończenia inwestycji

4.
Kom orka organizacyjna niem edyczna

P ow ierzchnia użytkow a po
zakończeniu inwestycji
1. P ow ierzchnia użytkow a przed
rozpoczęciem inwestycji______
Pow ierzchnia użytkow a po
zakończeniu inwestycji

2. W skaźniki
techniczno-ekonom iczne

1.
2.
3.
4.
6.
8.

Pow ierzchnia użytkowa inw estycji w m (Pu)
Łączna liczba łó że k przed rozpoczęciem inw estycji (Łp)
Łączna liczba łó że k po zakończeniu inwestycji (Łk)
W a rtość kosztorysow a inw estycji - W K I (tys. zł)
Cena m pow. użytkowej (W KI/Pu)
W a rtość inwestycji przypadająca na 1 łóżko ( W K I/( |Ł k -Ł p ) )
Liczba zatrudnionego personelu przed rozpoczęciem inw estycji
Liczba zatrudnionego personelu po zakończeniu inwestycji
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5. Inne inform acje
dotyczące
inwestycji (część
zakupow a
inwestycji)

O

1. Rodzaj wyrobu
m edycznego

N

2. Komórki
organizacyjne, w
których wyrób
m edyczny będzie
w ykorzystyw any

c

cn

3. Liczba w yrobów
m edycznych______
4. S zacow ana cena
je d nostkow a wyrobu
m edycznego________
5. Inform acje o stanie
w yposażenia we
w nioskow any wyrób
m edyczny___________
6. Param etry
techniczne w yrobu
m edycznego______
7. Inform acje o
zabezpieczeniu
kadrowym do obsługi i
eksploatacji wyrobu
m edycznego_________
8. Analiza kosztów
eksploatacji wyrobu
m edycznego

Ul

9. O cena techniczna
posiadanych/zużytych
w yrobów m edycznych
(sprzętu lub aparatury)
jeśli dotyczy__________
10. Dane zaw arte w
System ie Ewidencji
Zasobów O chrony
Zdrow ia dotyczące
W nioskodaw cy
6. Szacunkowa
w artość inwestycji w
podziale na grupy
kosztów (w zł)

1. Data ostatniej aktualizacji danych zaw artych w System ie Ewidencji Zasobów
O chrony Zdrowia
2 Czy dane w prow adzone przez w nioskodaw cę w System ie Ewidencji Zasobów
O chrony Zdrow ia są aktualne i kom pletne?

1.

Pozyskanie działki budow lanej

2.

Przygotow anie terenu i przyłączenia obiektów do sieci

3.

Budowa obiektów podstaw ow ych

4.

Instalacje

U>
00

Dziennik Ustaw

5. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pom ocniczych
6. W yposażenie
7. Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ew entualnie szkolenia i rozruch
5. W yb ó r zakresu
udzielanych świadczeń i
dziedzin m edycyny, w
jakich inwestycja będzie
realizow ana

8. Ogółem
1. Czy planowana inwestycja ma wpływ na
zakres udzielanych świadczeń opieki
zdrow otnej?

2. W ybór dziedziny,
w której realizowana
będzie inwestycja

1.

Dziedzina
medycyny

2.

Szacunkowa
wartość dziedziny
3. Procentowa
wartość dziedziny

3. Ogółem w artość dziedzin
4. Ogółem procentowa w artość dziedzin

II.
KRYTERIA OCENY INWESTYCJI
Kryteria
Wspólne kryteria oceny inwestycji
Lp.
Kryterium oceny inwestycji

W jakim stopniu inwestycja w płynie na poprawę efektów zdrowotnych
uzyskiwanych w populacji pacjentów na danym obszarze?

Interpretacja i wyjaśnienie
znaczenia kryterium oraz sposobu
oceny inwestycji

Waga
kryterium

O cena od 0 pkt do 10 pkt. Stosowane
technologie m edyczne charakteryzują
się różną skutecznością. Szerokie
w drożenie metod diagnostyki lub
leczenia o szczególnie wysokiej
skuteczności klinicznej przełoży się na
znaczną poprawę stanu zdrowia w
populacji pacjentów na danym
obszarze. Najwyższe oceny należy
przyznać inwestycjom zakładającym
kom pleksowość opieki zdrowotnej, z
zastosow aniem optym alnych metod
diagnostyki lub leczenia.

1,0

Ocena

Uzasadnienie

Wynik
kryterium
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Ocena podmiotu wnioskującego
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O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy ocenić, czy inwestycja
przyczyni się do poprawy w
szczególności:
1) kom pleksow ości opieki zapew nienia całego procesu
terapeutycznego w jednym podm iocie;
2) ciągłości opieki - zapew nienia
całego procesu terapeutycznego bez
przeryw ania procesu tej opieki,
szczególnie przy przenoszeniu
pacjenta pom iędzy podm iotam i;
3) interdyscyplinarności zaangażow ania różnych osób, w
szczególności w ykonujących zawód
m edyczny, w proces diagnostyki i
leczenia.

1,0

3

Czy podm iot posiada akredytację Ministra Zdrowia?

M ożliwe odpow iedzi to „T A K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
Czy podm iot posiada aktualny
certyfikat akredytacyjny zgodnie z
ustaw ą z dnia 6 listopada 2008 r. o
akredytacji w ochronie zdrow ia (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2135).
W przypadku braku tego certyfikatu,
należy przyjąć „N IE ”.
W przypadku inwestycji dotyczących
realizacji św iadczeń gwarantow anych
z zakresu innego niż lecznictwo
szpitalne, należy przyjąć „T A K ”.

0,4

4

W jakim stopniu inw estycja wpłynie na poprawę kom fortu pacjentów i
ich rodzin?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
O szacow anie powinno być
przeprow adzone w kontekście
realizacji oczekiw ań pacjentów i ich
rodzin oraz z uw zględnieniem
czynników w pływ ających na
satysfakcję pacjentów i ich rodzin. W
ram ach oceny wpływ u na komfort,
należy uw zględnić w arunki lokalowe,
udogodnienia związane z lokalizacją
inw estycji (czy łatw o dojechać),

1,0
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W jakim stopniu inw estycja wpłynie na poprawę ja ko ści opieki
zdrow otnej?

Dziennik Ustaw
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udogodnienia dla osób
niepełnospraw nych, parking dla gości,
ew entualne zapew nienie w arunków
hotelow ych dla rodzin (szczególnie w
przypadku pediatrii).
W jakim stopniu inw estycja wpłynie na poprawę zapew nienia praw
pacjenta?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy ocenić, czy inwestycja
popraw ia spełnienie praw pacjentów,
w szczególności w zakresie:
1) zapew nienia prawa pacjenta do
św iadczeń zdrow otnych
odpow iadających w ym aganiom
aktualnej w iedzy m edycznej;
2) poszanow ania intym ności i
godności;
3) prawa do um ierania w spokoju i
godności.

0,4

6

W jakim stopniu inw estycja zm niejszy ryzyko zdarzeń
epidem iologicznych?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy wskazać, w ja ki sposób
inw estycja w płynie na m niejsze ryzyko
w ystąpienia zdarzeń
epidem iologicznych (np. zakażenia
w ew nątrzszpitalne, jatrogenne). W
przypadku inwestycji pozostających
bez wpływ u na zm niejszenie ryzyka
zdarzeń epidem iologicznych należy
przyjąć 0.

1,0

7

W jakim stopniu inw estycja odpow iada trendom dem ograficznym ?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy ocenić stopień, w jakim
inw estycja odpow iada trendom
dem ograficznym na danym obszarze.
W przypadku inwestycji w zakresie
geriatrii, opieki długoterm inow ej,
paliatywnej lub hospicyjnej należy
przyjąć 10 pkt.

1,0

8

Czy inw estycja wpłynie na zm niejszenie ogólnych kosztów opieki
m edycznej na danym obszarze?

M ożliwe odpow iedzi to „T A K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
Należy w ziąć pod uwagę faktyczne
obniżenie kosztów opieki zdrowotnej,

0,6
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w szczególności z powodu:
1) zastosow ania bardziej efektywnej
technologii m edycznej;
2) przesunięcia m iejsca wykonyw ania
św iadczeń opieki zdrow otnej z
lecznictw a szpitalnego do AOS;
3) obniżenia kosztów diagnostyki.
O cena je s t dokonyw ana na podstawie
podanego we wniosku
przew idyw anego zm niejszenia
kosztów opieki zdrowotnej
zestaw ionego z kosztam i inwestycji.
Czy koszt inwestycji je s t uzasadniony w porów naniu do podobnych
realizow anych inwestycji albo podobnych zrealizow anych inwestycji?

M ożliwe odpow iedzi to „T A K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
W przypadku braku podobnych
realizow anych inwestycji albo
podobnych zrealizow anych inwestycji
m ożna odpow iedzieć „T A K ” , jeżeli
zostanie przeprow adzona i załączona
analiza zaw ierająca inform acje
um ożliw iające udzielenie odpow iedzi
twierdzącej.
O ceny nie należy zaw ężać do
podobnych inwestycji w obszarze jej
o ddziaływ ania lub w ojew ództw ie.

0,4

10

W jakim stopniu inw estycja wpłynie na zm niejszenie obciążeń
a dm inistracyjnych personelu?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy określić, w jakim stopniu
inw estycja poprawi ja ko ść św iadczeń
opieki zdrow otnej przez zm niejszenie
obciążeń adm inistracyjnych personelu
i w skazać, w ja ki sposób (np. system y
inform atyczne zm niejszające
zapotrzebow anie na pracę, np.
autom atyzacja procesu rejestracji). W
przypadku inwestycji pozostających
bez wpływ u na obciążenia
a dm inistracyjne personelu albo je
zw iększających, należy przyjąć 0 pkt.

0,7
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0,7

Czy inw estycja służy poprawie infrastruktury telekom unikacyjnej
podm iotu?

M ożliwe odpow iedzi to „T A K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
O dpow iedzi „T A K ” udziela się
w yłącznie wtedy, gdy inwestycja
obejm uje swoim zakresem rozwój
infrastruktury telekom unikacyjnej,
telekom unikacyjnych urządzeń
końcow ych i służy poprawie zdolności
kom unikacyjnych podmiotu.

0,5

Czy inw estycja pozwoli obniżyć koszty operacyjne podm iotu
m edycznego?

M ożliwe odpow iedzi to „T A K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
Należy określić, czy inwestycja
pozwoli obniżyć bieżące koszty
funkcjonow ania zarów no w okresie
gw arancji ja k i po tym okresie.

1,0

12

W jakim stopniu inw estycja wpłynie na ergonom ię pracy osób
w ykonujących zawód m edyczny?

13

14

0,4
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W jakim stopniu inw estycja wpłynie na optym alizację w ykorzystania i
rozm ieszczenia obecnie zatrudnionych w podm iocie osób
w ykonujących zawód m edyczny?

Dziennik Ustaw

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy ocenić, czy inw estycja wpłynie
na optym alizację w ykorzystania i
rozm ieszczenia osób w ykonujących
zawód m edyczny, np. w ynikającą z
w ielkości oddziału (odpowiednia
w ielkość oddziału zapew nia poprawę
w skaźnika efektyw ności wykorzystania
opieki pielęgniarskiej lub lekarskiej).
W przypadku gdy inw estycja nie
wpływ a na w ykorzystanie i
rozm ieszczenie obecnie zatrudnionych
osób w ykonujących zawód m edyczny,
należy przyjąć 0 pkt. Należy
szczegółow o uzasadnić. W przypadku
braku uzasadnienia, należy przyjąć 0
pkt.
O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy zw rócić uwagę na charakter
(jednostajność) i nasilenie obciążeń
osób w ykonujących zawód m edyczny
oraz o kreślić ja k inw estycja wpłynie na
ten problem . Jeżeli inw estycja nie
uwzględnia wpływ u na ergonom ię,
należy przyjąć 0 pkt.

11
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M ożliwe odpow iedzi to „T A K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
O dpow iedzi "TAK" udziela się
w yłącznie wtedy, gdy zakres inwestycji
odpow iada w yłącznie obowiązkowi
dostosow ania podm iotu do
obow iązujących przepisów np.
sanitarnych lub przeciw pożarow ych.

1,0

16

W jakim stopniu inw estycja będzie popraw iała energooszczędność i
sprzyjała rozw iązaniom proekologicznym ?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
O cenie podlega ja k bardzo inwestycja
w płynie na np. niską em isyjność,
energooszczędność, oszczędność
wody, obniżając docelow o
kosztochłonność tych elem entów.

0,7

17

Jaki je s t przew idziany czas na inwestycję?

C zas w skazyw any je s t na podstawie
inform acji zaw artych w polach 1.4.1.4
oraz 1.4.1.5 w niosku. M inim alny czas
w ynosi 1 m iesiąc.

W spółczynnik
korygujący czas
realizacji 6%

18

W jakim stopniu inw estycja wpłynie na podniesienie kw alifikacji osób
w ykonujących zawód m edyczny?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
N ależy ocenić, czy inw estycja daje
szansę lub spow oduje uzyskanie
nowych kw alifikacji przez osoby
w ykonujące zawód m edyczny. W
przypadku gdy inw estycja nie dotyczy
tego kryterium , należy przyjąć 0 pkt.

0,2

M ożliwe odpow iedzi to „T A K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
O dpow iedzi „T A K ” udziela się

1,0

-1 1 -

Czy inw estycja w ynika z konieczności dostosow ania do
obow iązujących przepisów prawa?

Dziennik Ustaw

15

Kryteria oceny inwestycji według dziedzin medycyny
19

Czy inw estycja odpow iada m apom potrzeb zdrow otnych?
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Dziennik Ustaw

w yłącznie wtedy, gdy inw estycja w
danej dziedzinie całkow icie wpisuje się
w m apy potrzeb zdrow otnych. Należy
odnieść się w sposób dokładny do
m ap potrzeb zdrow otnych
przygotow anych dla danego
wojew ództw a. Należy w skazać
postanow ienia, które dzięki danej
inw estycji będą realizow ane. Jeśli
dany rodzaj inw estycji (np. zakup
w yrobu m edycznego takiego ja k
akcelerator liniowy) nie je st
szczegółow o analizow any w m apach
potrzeb zdrow otnych, należy przyjąć
„T A K ” .
Czy inw estycja odpow iada priorytetom dla regionalnej polityki
zdrow otnej, zwanym dalej „P R P Z ”?

21

W jakim stopniu inw estycja wpłynie na czas oczekiw ania na
udzielenie świadczenia opieki zdrow otnej?

22

W jakim stopniu inw estycja wpłynie na skrócenie czasu realizacji
św iadczenia opieki zdrow otnej?

M ożliwe odpow iedzi to „T A K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
O dpow iedzi „T A K ” udziela się
w yłącznie wtedy, gdy inwestycja
w pisuje się w PRPZ całkow icie lub w
zasadniczej części. Należy odnieść się
w sposób dokładny do PRPZ
przygotow anych dla danego
wojew ództw a, ze w skazaniem
postanow ień, które dzięki danej
inw estycji będą realizow ane.
O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy określić, w jakim stopniu
inw estycja odpow iada na obiektyw nie
istniejące potrzeby zdrow otne oraz
służy m ierzalnem u skróceniu czasu
o czekiw ania na udzielenie
św iadczenia opieki zdrow otnej. W
przypadku inwestycji pozostających
bez wpływ u na czas oczekiw ania na
udzielenie świadczeń opieki
zdrow otnej należy przyjąć 0 pkt.
O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy określić, w jakim stopniu
inw estycja um ożliwi skrócenie
realizacji św iadczenia opieki
zdrow otnej i w skazać, w jaki sposób.

1,0

-1 2 -
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0,5

0,3
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24

W jakim stopniu inw estycja służyć będzie przesunięciu ciężaru z
opieki szpitalnej na am bulatoryjną opiekę specjalistyczną?

25

W jakim stopniu inw estycja je st obarczona ryzykiem nieuzyskania
finansow ania ze środków publicznych dla udzielanych świadczeń
opieki zdrow otnej?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy uwzględnić w szczególności
dane pochodzące z w łasnych analiz.
Kryterium uwzględnia zm ianę z
lecznictw a szpitalnego na
am bulatoryjną opiekę specjalistyczną,
zw a n ą dalej „A O S ” , ewentualnie na
podstaw ow ą opiekę zdrow otną, zw aną
dalej „P O Z ” . W przypadku inwestycji w
zakresie AO S lub POZ należy przyjąć
10 pkt.
O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy w ziąć pod uwagę, ja k duże jest
ryzyko, że podm iot nie uzyska
finansow ania ze środków publicznych
dla św iadczeń opieki zdrow otnej, które
m oże udzielać dzięki realizacji
inwestycji, w szczególności
uw zględniając w ystępow anie na
danym obszarze św iadczeniodaw ców
udzielających takich sam ych

0,2

1,0

-1 3 -

W jakim stopniu inw estycja wpisuje się w rekom endacje tow arzystw
naukow ych polskich lub zagranicznych dotyczących rozw oju danej
dziedziny, której dotyczy planowana inw estycja?

Dziennik Ustaw

23

W przypadku inwestycji pozostających
bez wpływ u na czas realizacji
św iadczeń opieki zdrow otnej oraz
w ydłużających czas realizacji
św iadczeń należy przyjąć 0 pkt.
O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Na podstaw ie przeglądu rekom endacji
tow arzystw naukow ych polskich lub
zagranicznych, należy określić
zgodność inwestycji z tym i
rekom endacjam i. Przeglądu m ożna
dokonać z wykorzystaniem
pow szechnie dostępnych
w yszukiw arek specjalistycznych takich
jak: h ttp://w w w .guideline.gov/,
https://w w w .trip d a tab a se .co m ;
h ttps://w w w .ncbi.nlm .nih.gov/pubm ed.
W uzasadnieniu należy w skazać
adresy stron internetowych
podm iotów, na których rekom endacje
pow ołuje się wnioskodaw ca.

1,0
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św iadczeń opieki zdrow otnej oraz
dotychczasow e finansow anie tych
świadczeń. W przypadku inwestycji,
które nie są obarczone ryzykiem
nieuzyskania finansow ania ze
środków publicznych, należy przyjąć
10 pkt. Należy zastosow ać skalę
o dw rotną - im m niejsze ryzyko, tym
więcej punktów.
Czy inw estycja dotyczy profilu, w ram ach którego podm iot je st
w pisany do system u podstaw ow ego szpitalnego zabezpieczenia
św iadczeń zdrow otnych?

M ożliwe odpow iedzi to „T A K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
O dpow iedzi "TAK" udziela się
w yłącznie wtedy, gdy podm iot je st
w pisany w danym profilu do system u
podstaw ow ego szpitalnego
zabezpieczenia św iadczeń
zdrow otnych w chwili składania
w niosku o opinię o celowości
inwestycji.

1,0

27

W jakim stopniu inw estycja je st obarczona ryzykiem
niew ykorzystania po je j zakończeniu?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
T rafność podjęcia decyzji o realizacji
inw estycji określa się przez dane
d ostępne w m apach potrzeb
zdrow otnych oraz innych
w iarygodnych źródłach (np. w bazach
Narodow ego Funduszu Zdrowia,
System ie Statystyki w O chronie
Zdrowia, rejestrach, dokum entach
urzędowych). Należy określić, czy
będzie istniało zapotrzebow anie ze
stron y pacjentów na św iadczenia
opieki zdrow otnej, w tym przez
obłożenie łó że k lub w ykorzystanie
zasobów . Należy zastosow ać skalę
odw rotną - im m niejsze ryzyko, tym
więcej punktów.

1,0

28

W jakim stopniu inw estycja je st obarczona ryzykiem niezapew nienia
o dpow iednich zasobów kadrow ych?

O cena od 0 pkt do 10 pkt.
Należy ocenić, czy planowane
zatrudnienie osób w ykonujących
zawód m edyczny w zw iązku z

0,7

-1 4 -
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Dziennik Ustaw

inwestycją, uw zględniające wym agane
kwalifikacje i uprawnienia tych osób,
je s t realistyczne. Jeżeli inwestycja nie
w pływa na zatrudnienie, należy
przyjąć 10 pkt. Należy zastosow ać
skalę odwrotną - im m niejsze ryzyko,
tym więcej punktów.
29

Czy inwestycja obejm uje w ym ianę w yrobów m edycznych, których
zalecany czas eksploatacji został przekroczony?

III.

M ożliwe odpow iedzi to „TA K ” (10 pkt)
albo „N IE ” (0 pkt).
Jeżeli inwestycja nie dotyczy
nabywania w yrobów m edycznych,
należy przyjąć 0 pkt.

1,0

Całkowity wynik punktowy

Nazwa dziedziny

Całkowity w ynik punktowy dziedziny

W aga dziedziny

C ałkow ity w ynik punktowy w ażony dla
dziedziny

Całkow ity w ynik punktowy

IV.

Oświadczenie
O św iadczam , że jestem świadom y odpow iedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przewidzianej w art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerw ca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inne

-1 5 -

V.

Organ w ydający opinię o celowości inwestycji
Sposób doręczenia opinii o celowości inwestycji
N um er form ularza Instrum entu Oceny W niosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia
W ersja
Data i m iejsce sporządzenia wniosku
Podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku

Poz. 1348

Uwaga ogólna:
W przypadku gdy w polu „uzasadnienie” nastąpi powołanie się na opinie, analizy, ekspertyzy, rekom endacje lub inne dokum enty o analogicznym charakterze, należy przywołać ich źródło (może to
nastąpić np. przez podanie hiperłącza, dołączenie kserokopii dokumentu).
I.

Dziennik Ustaw

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INFORMACJE O INWESTYCJI

Część 1. Podmiot wnioskujący:
Pole 1 . 1 - wybrać, czy podm iot w nioskujący jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
Pole 1.2 - podać nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego;
Pole 1.3 - podać adres e-m ail podmiotu wnioskującego;
Pola 1.4-1.5 - podać num er KRS - w przypadku podmiotu wnioskującego będącego osobą prawną albo numer NIP - w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej;
Pole 1.6 - wybrać, czy podm iot w nioskujący jest jednostką sektora finansów publicznych;
Pole 1.7 - wybrać właściwy organ w ydający opinię, do którego jest składany w niosek - wojewoda albo m inister właściwy do spraw zdrowia.

Część 2. Siedziba albo adres zamieszkania podmiotu wnioskującego:
Pola 2.1-2.9 - podać adres siedziby albo miejsca zam ieszkania podmiotu wnioskującego.

Część 3. Typ inwestycji:
Pola 3.1 -3.4 - w skazać typ inwestycji: utworzenie nowego podmiotu leczniczego, nowej jednostki lub komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub inna inwestycja;
Pole 3.5 - należy podać dokładny tytuł inwestycji.
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Część 4. Opis inwestycji:
Pola 4.1 (4.1.1-4.1.5) - podać opis inwestycji, uwzględniając:
Pole 4.1.1 - zakres rzeczowy inwestycji;
Pole 4.1.2 - uzasadnienie celowości inwestycji;
Pole 4.1.3 - obszar oddziaływania inwestycji, zaznaczając państwo, województwo, powiat, gminę, m iejscowość, dzielnicę i/lub inne;
Pole 4.1.4 i pole 4.1.5 - podać term in (datę) planowanego rozpoczęcia i term in (datę) planowanego zakończenia inwestycji - na podstawie tych informacji zostanie autom atycznie wskazana
liczba pełnych m iesięcy (nie mniej niż 1) - w kryterium oceny inwestycji Ip. 17;
Pola 4.2 (4.2.1-4.2.9) - w skazać adres realizacji inwestycji;
Pola 4.3 (4.3.1-4.3.6) - określić źródło/źródła finansowania inwestycji;
Pola
Pola
Pole
Pole

4.4 - podać inne informacje dotyczące inwestycji budowlanej:
4.4.1 - podstawowe param etry techniczne inwestycji (wypełnia się dla w szystkich części inwestycji, zgodnie z wyborem podmiotu wnioskującego);
4.4.1.1 - informacja o komórce organizacyjnej (wybrać z listy kodów resortowych);
4.4.2 - wskaźniki techniczno-ekonom iczne inwestycji;
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Pola 4.5 - podać inne informacje dotyczące inwestycji zakupowej:
Pola 4.5.1 -4.5.8 - informacje wypełnia się dla każdego wyrobu medycznego;
Pole 4.5.10.2 - możliwe odpowiedzi to „TAK" albo „NIE"; odpowiedzi „TAK" udziela się wyłącznie wtedy, gdy dane dotyczące wyrobów medycznych, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.), wprowadzone przez wnioskodawcę w System ie Ewidencji Zasobów
Ochrony Zdrowia są aktualne i kompletne;
Pole 4.6 - szacunkowa w artość inwestycji w podziale na grupy kosztów - podać kwoty brutto w zł.

Część 5. Wybór zakresu udzielanych świadczeń i dziedzin medycyny, w jakich inwestycja będzie realizowana
Pola
kryteriów
Pole
Pole
Pole
Pole
Pole
Pole

II.

5 .1 - wskazać, czy inwestycja ma wpływ na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (należy wskazać „TAK” lub „NIE”); odpowiedź na to pytanie determinuje wybór form ularza i
oceny inwestycji;
5.2 - wybór dziedziny, w której realizowana będzie inwestycja;
5.2.1 - należy wybrać dziedzinę medycyny;
5.2.2 - należy w skazać szacunkową wartość dziedziny;
5.2.3 - należy w skazać procentową wartość dziedziny;
5.3 - pole wypełnia się autom atycznie po wyborze i wprowadzeniu wartości dla wszystkich dziedzin;
5 . 4 - pole wypełnia się autom atycznie po wyborze i wprowadzeniu wartości dla wszystkich dziedzin.

KRYTERIA O CENY INWESTYCJI
1. Formularz wypełnia się przez przyznanie odpowiedniej liczby punktów za każde kryterium oceny inwestycji, w skali wskazanej w polu „Interpretacja i wyjaśnienie znaczenia kryterium oraz
sposobu oceny inwestycji” . Przydziela się wyłącznie punkty stanowiące liczby całkowite w skali od 0 do 10, przy czym:
1) w kryteriach oceny inwestycji, o których mowa w Ip. 3, 8, 9,13-15, 19, 20, 26 oraz 29, udziela się odpowiedzi „TAK” albo „NIE” , którym przyznaje się odpowiednio
10 pktalbo 0 pkt;
2) w kryteriach oceny inwestycji, o których mowa w Ip. 1, 2, 4 -7 , 10-12, 16, 18, 2 1 -2 5 , 2 7 -2 8 , przyznaje się punkty stanowiące liczby całkowite w skali od 0 do 10;
3) w kryterium oceny inwestycji Ip. 20, sform ułowanie „zasadnicza część inwestycji” rozumiana jest jako część co najmniej równa 70% wartości inwestycji;
4) w kryterium oceny inwestycji Ip. 17 „mom ent rozpoczęcia inwestycji” w przypadku robót budowlanych należy rozum ieć jako m om ent rozpoczęcia budowy zgodnie z art. 41 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.); „liczbę m iesięcy” liczy się od momentu podpisania pierwszej umowy na roboty budowlane lub usługi dotyczące
inwestycji, do rozpoczęcia działań operacyjnych po zakończeniu inwestycji, na podstawie harm onogram u projektu inwestycji - minimalna wartość wynosi 1 miesiąc;
5) w kryterium oceny inwestycji Ip. 2 użyte w odniesieniu do osób wykonujących zawód medyczny sform ułowanie „w szczególności” oznacza, że ocenie może podlegać również ocena
zaangażowania w inwestycję osób niekwalifikowanych jako osoby wykonujące zawód medyczny (np. psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, itp.);
6) w odniesieniu do kryterium Ip. 9 skala oceny dostosowywana jest każdorazowo do rodzaju, zakresu, skali inwestycji; oznacza to, że porównywaniu podlegają tylko inwestycje o podobnym
charakterze, ponieważ tylko w ten sposób komparatystyka jest m iarodajna i zasadna;
7) w odniesieniu do kryterium Ip. 29 ocenie podlega to, czy inwestycja wiąże się z wym ianą wyrobów medycznych, nie chodzi tu o regenerację, remont, naprawę;
8) w przypadku inwestycji o charakterze ponadregionalnym bierze się pod uwagę właściwą Mapę Regionalną oraz Mapę Ogólnopolską;
9) w przypadku gdy kryterium dotyczy pytania o „dany obszar” , sform ułowanie to należy rozum ieć jako obszar oddziaływania danej inwestycji, przy czym co do zasady przyjmuje się, że
obejmuje on województwo, na terenie którego inwestycja jest realizowana.
2. W skazane powyżej punkty i odpowiedzi wpisuje się w kolumnie „Ocena” .
3. W kolejnych rekordach w kolumnie „Uzasadnienie” wpisuje się informacje uzasadniające przydzielenie wskazanej w kolumnie „O cena” liczby punktów dla danego kryterium oceny inwestycji.
4. Uzasadnienie dla każdego z kryteriów oceny inwestycji nie może przekraczać 500 znaków ze spacjami.
5. W przypadku wspólnych kryteriów oceny inwestycji, gdy tylko część inwestycji spełnia określone kryterium:
w przypadku kryteriów ocenianych w skali od 0 pkt do 10 pkt m aksym alna liczba punktów do przyznania za dane kryterium jest proporcjonalna do udziału kosztu tej części inwestycji w
całym jej koszcie;

III.

Dziennik Ustaw

w przypadku kryteriów ocenianych w skali TAK albo NIE odpowiedzi TAK udziela się, jeżeli dana część stanowi co najmniej 70% wartości inwestycji.
W przypadku kryteriów oceny inwestycji według dziedzin, gdy tylko część inwestycji w danej dziedzinie spełnia określone kryterium:
- w przypadku kryteriów ocenianych w skali od 0 pkt do 10 pkt maksymalna liczba punktów do przyznania za dane kryterium jest proporcjonalna do udziału kosztu tej części inwestycji w całym
jej koszcie;
- w przypadku kryteriów ocenianych w skali TAK albo NIE odpowiedzi TAK udziela się, jeżeli dana część stanowi co najmniej 70% wartości inwestycji według danej dziedziny medycyny.
CAŁKOW ITY W Y N IK PUNKTOW Y

Całkowity wynik punktowy jest wyliczany autom atycznie przez system Instrumentu Oceny W niosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w oparciu o algorytm jego wyliczenia określony
w § 3 rozporządzenia i we wniosku, wskazany na podstawie punktów przyznanych przy wypełnianiu wniosku przez podmiot wnioskujący. W ynik jest wyliczany również dla poszczególnych dziedzin
wraz ze wskazaniem wagi dziedziny i całkowitego wyniku punktowego ważonego dla dziedziny.
IV.

OŚW IADCZENIE
W wygenerowanym wniosku jest zawarte oświadczenie o świadomości odpowiedzialności za oświadczenie nieprawdy.

V.

INNE

Numer formularza Instrumentu Oceny W niosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia jest generowany autom atycznie przez system Instrumentu Oceny W niosków Inwestycyjnych w Sektorze
Zdrowia, po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych, w procesie eksportowania wniosku gotowego do złożenia do organu.
Datę i podpis należy w pisać odręcznie albo dokonać podpisania z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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