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Uwagi redakcyjne
Niniejszy dokument - Studium Wykonalności jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu
planowanego do realizacji przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020).
Przedmiotowe Studium Wykonalności sporządzone zostało w celu dokonania analizy i wykazania
zasadności realizacji przedsięwzięcia oraz jego zgodności z celami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).
Dokument prezentuje najlepsze z możliwych do zastosowania przy realizacji przedmiotowego Projektu,
rozwiązania techniczne, organizacyjne i finansowo-ekonomiczne z uwzględnieniem istniejących
struktur, a także zasobów i możliwości finansowych oraz uzasadnia wybór najbardziej optymalnej opcji
realizacji inwestycji.
Opracowanie obejmuje analizę w zakresie realizacji projektu, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
i rynkowych. Przedstawia również opis zadania inwestycyjnego, aspekty finansowe jego realizacji oraz
kwestię zapewnienia projektowi trwałości funkcjonowania w kolejnych latach.
Załącznikiem do Studium jest arkusz kalkulacyjny w formacie xls, zawierający tabele oraz wszystkie
wymagane wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej projektu. Zawiera on jawne (nie ukryte) i
działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki.
Rozdziały poświęcone analizie finansowej przedstawiają przyjęte do wyliczeń założenia, a także
podsumowanie prezentujące najważniejsze wyniki przeprowadzonej analizy.
Dokument niniejszy sporządzony został w oparciu o przedmiotowe wytyczne w zakresie sporządzania
Studium Wykonalności dla projektów składanych w ramach RPO WP 2014-2020. Zachowuje pełną
zgodność z wymaganiami zawartymi w wytycznych, a także z:




Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/20142020/7(01)03/2015);
Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit
Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020)
Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.

Dla zachowania zgodności z Wytycznymi do Studiów Wykonalności – załącznik nr 3.1 do Zasad
wdrażania RPO WP 2014-2020, dokument dużym stopniu zachowuje zgodność ze Studium
Wykonalności projektu „Pomorskie e-Zdrowie” udostępnionym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego tak w zakresie treści, układu oraz formy prezentowanych analiz.
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B/C
Beneficjent

Wskaźnik korzyści do kosztów (ang. Benefits / Costs Ratio)
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

CBA

Analiza kosztów i korzyści (ang. Cost-Benefit Analysis)

CEA

Analiza Efektywności Kosztowej (ang. Cost-Effectiveness Analysis)

CRpa
CSIOZ

Wielkość współfinansowania przewidziana dla osi priorytetowej (ang. Co-funding
Rate fixed for the priority axis)
Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia

DCF

Zdyskontowane przepływy pieniężne (ang. Discounted Cash Flow)

DIC

Zdyskontowany koszt inwestycji (ang. Discounted Investment Cost)

DGC

Dynamiczny koszt jednostkowy

DNR

Zdyskontowany dochód netto (ang. Discounted Net Revenue)

EC

Koszty kwalifikowane (ang. Eligible Cost)

EE

Wydatki kwalifikowane (ang. Eligible Expenditure)

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FNPV

Finansowa wartość bieżąca netto (ang. Financial Net Present Value)

EOI
EOD
FNPV/C
FNPV/K
FRR
FRR/C
FRR/K

ICT
ISP
MCA
MR
Projekt
RPO WiM
SW
UMWP
Wnioskodawca
ZF

Elektroniczna Obsługa Interesanta (EOI)
System elektronicznego obiegu dokumentów (EOD)
Finansowa wartość bieżąca netto inwestycji (ang. Financial Net Present Value on
Investment)
Finansowa wartość bieżąca netto zainwestowanego przez interesariuszy kapitału (ang.
Financial Net Present Value on Invested Capital)
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Financial (Internal) Rate of Return)
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ang. Financial Internal Rate of
Return on Investment)
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu zainwestowanego przez interesariuszy kapitału
(ang. Financial Internal Rate of Return on Invested Capital (shareholders' equity))
z ang. Information and Communication Technologies - dział telekomunikacji i
informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami
logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisji danych za pomocą różnych
mediów(wg http: //pl.wikipedia.org/Wiki/Teleinformatyka)
Informacje sektora publicznego
Analiza wielokryterialna (ang. Multi-Criteria Analysis)
Ministerstwo Rozwoju
„Poprawa bezpieceństwa pacjentów i efektywności świadczeń Szpitala Powiatu
Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez zwiększeie
wykorzystania technologii IT”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Studium Wykonalności Projektu
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
Załącznik Finansowy do Studium Wykonalności
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Streszczenie studium
Tytuł przedmiotowego projektu brzmi: „Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i efektywności
świadczeń Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez
zwiększenie wykorzystania technologii IT”.
Beneficjent projektu. Beneficjentem projektu będzie Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.
ul. Lęborska 13,77-100 Bytów.
Lokalizacja projektu. Projekt będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego, w powiecie
bytowskim oraz w mieście Bytów. Jest to teren Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa.
Projekt zapisany jest jako jedno z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach
Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa.
Organem tworzącym dla Wnioskodawcy jest Powiat Bytowski, który jest członkiem Wspólnej
Reprezentacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa będącą stroną Porozumienia.
Okres realizacji. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na III kwartał 2017 r. – IV kwartał
2018 (harmonogram realizacji projektu).
Tło realizacji projektu
Powiat bytowski zamieszkuje niewiele ponad 66 tys. mieszkańców (2,9% ludności województwa).
Struktura demograficzna powiatu jest charakterystyczna dla społeczeństwa starzejącego się, tzn.
systematycznie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast zmniejsza się liczba
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym.
Brak interoperacyjnych i zintegrowanych systemów z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji
medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla
pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania
zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych
ochrony zdrowia generuje szereg problemów z jakimi w najbliższym czasie będzie musiały się uporać
podmioty lecznicze.
Sektor technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (TIK) ma do odegrania w tym procesie
znaczącą rolę. Właściwe wykorzystanie jego potencjału może znacząco wpływać na wzrost
efektywności działalności placówek ochrony zdrowia oraz usprawniać interakcję przepływu
informacji pomiędzy placówkami a pacjentami i podmiotami tworzącymi. Temu służyć mają
elektroniczne platformy świadczenia e-usług publicznych.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
1. Szpital nie posiada pełnego i spójnego oprogramowania, a także nie dysponuje odpowiednią
ilością sprzętu informatycznego.
2. Brak systemu informatycznego, na bazie którego można uruchomić e-usługi, jest obecnie silnie
odczuwalny zarówno przez pracowników, jak i pacjentów Szpitala.
3. Użytkowany sprzęt komputerowy nie spełnia kryteriów wydajnościowych stawianych przez
planowany do wdrożenia system informatyczny wspomagający pracę placówki.
4. Brak interoperacyjności systemu z platformą regionalną Pomorskie e-zdrowie oraz
z platformami krajowymi uniemożliwia wymianę danych o zdarzeniach medycznych między
podmiotami leczniczymi.
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Cele projektu
Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja Wnioskodawcy służąca poprawie jakości i efektywności
obsługi pacjentów.
Rezultaty projektu
W ramach przedsięwzięcia wdrożony zostanie system informatyczny (HIS/RIS/PACS)
interoperacyjny z regionalnym systemem w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie ezdrowie oraz z krajowym systemem informatycznym w ramach platformy P1 i P2.
Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia obejmuje:
1. stworzenie e-Platformy dla Pacjentów i Kontrahentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.,
2. aktualizację posiadanego przez szpital
oprogramowania w celu spełnienia wymogów
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
3. wdrożenie systemu e-zdrowia (instalacja niezbędnego oprogramowania, przeszkolenie personelu
Wnioskodawcy),
4. wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),
5. modernizację infrastruktury teleinformatycznej placówki,
6. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazodanowym,
7. spełnienie wymogu integracji systemu z platformami regionalną oraz krajowymi.
Wskaźniki projektu
Tabela 1. Wskaźniki projektu
Lp.

1.

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Zakładana
wartość w roku
docelowym 2019

Liczba podmiotów leczniczych, w których wdrożono
usługę publiczną udostępnianą on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja

szt.

0

1

Tabela 2. Wskaźniki rezultatu
Lp.

1.

Nazwa wskaźnika
Liczba osób korzystających z usług publicznych
on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3dwustronna interakcja

Jednostka
miary

Wartość bazowa

Zakładana
wartość w roku
docelowym 2019

osoby/rok

0

500

Zasięg oddziaływania projektu
Projekt swoim zasięgiem obejmie teren całego powiatu. Wprowadzone rozwiązania oraz ułatwienia
przełożą się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania zarówno Beneficjenta i jego jednostek
organizacyjnych jak również na oszczędności dla pacjentów.
Wpływ projektu na politykę równych szans
Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn. Zapewnione będzie
równe traktowanie mężczyzn i kobiet - pracowników Beneficjanta w dostępnie dla użytkowanego
systemu. Równe traktowanie mężczyzn i kobiet będzie miało pełne zastosowanie również w dostępie
do szkoleń użytkowników systemu.
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Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
Z rezultatów projektu w taki sam sposób będą mogli korzystać wszyscy obywatele bez względu na
płeć, miejsce zamieszkania, stopień niepełnosprawności, religię, pochodzenie, czy orientację
seksualną. Projekt ma pozytywne oddziaływanie w kontekście zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Komplementarność z innymi projektami. Przedmiotowy projekt jest komplementarny z projektami
związanymi z podnoszeniem dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych.
Zgodność projektu z celami RPO. Działania te są zgodne z założoną w RPO WP na lata 2014-2020
dla Osi Priorytetowej 7 – Zdrowie realizacją zadań ukierunkowanych na świadczenie e-usług.
Na szczeblu krajowym zachowuje zgodność z założonymi w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
dla Osi Priorytetowej II - E-administracja i otwarty rząd działaniami o charakterze ponad resortowym
w kluczowych obszarach wskazanych w POPC. Wśród nich jest m.in. prezentacja i udostępnianie
danych przestrzennych i statystycznych.
Wykonalność prawna. Właścicielem nieruchomości, której będzie realizowany projekt jest
Wnioskodawca. Wnioskodawca posiada, prawo do dysponowania nieruchomością, w której będzie
instalowany zakupiony w ramach projektu sprzęt i urządzenia.
Kwalifikowalność podatku VAT. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, ponieważ
Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania w związku z niniejszym przedsięwzięciem
inwestycyjnym. Realizując projekt Beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego
kosztu podatku VAT.
Szpital jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie przysługuje
prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do
wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art.
119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Harmonogram rzeczowo-finansowy. Całkowita wartość projektu wynosi 2 496 335,00 zł. 91,55% są
to koszty kwalifikowane. Projekt finansowany będzie ze środków unijnych oraz środków własnych.
Dofinansowanie unijne wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
Wyniki analizy finansowej oraz trwałość finansowa projektu. W analizowanym przypadku
wartość FNPV/C jest niższa od zera. (każdy z przepływów pieniężnych w ramach projektu w okresie
odniesienia ma wartość ujemną).
Wyniki analizy ekonomicznej. W związku z przeprowadzoną analizą ekonomiczną należy
stwierdzić, że projekt jest bezwzględnie wart współfinansowania, bowiem wszystkie trzy wskaźniki
jego efektywności ekonomicznej spełniły stosowne warunki,
Trwałość rezultatów projektu. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu
informatycznego wdrożonego w ramach przedmiotowego projektu będą ponoszone przez
Wnioskodawcę. Wnioskodawca zakłada utrzymanie rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od
zakończenia jego realizacji. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań
informatycznych.
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1. Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu
1.1. Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu
1.1.1. Charakterystyka obszaru objętego realizacją projektu
Projekt realizowany będzie na terenie województwa pomorskiego, powiat bytowski stanowiący
Miejski Obszar Funkcjonalny Bytowa.
Podział administracyjny
Rysunek 1. Podział administracyjny województwa pomorskiego w 2014 r.

Źródło: http://gdansk.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie.

Powiat bytowski: Podział administracyjny: 10 gmin, 149 sołectw i 324 miejscowości,




miasta: Bytów (siedziba powiatu) i Miastko,
gminy wiejskie: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo,
Studzienice, Trzebielino, Tuchomie,
gminy miejsko - wiejskie: Bytów i Miastko.

Powierzchnia
Województwo pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km2, co stanowi około 6% powierzchni
Polski. Powiat bytowski zajmuje powierzchnię 2,2 tys. km2 co stanowi 12% powierzchni
województwa.
Ludność
W 2014 r. województwo pomorskie zamieszkiwało niewiele ponad 2,3 mln mieszkańców (5,9%
ludności kraju), z czego zdecydowana większość (65%) przypadała na miasta. Kobiety stanowią
51,3% ogółu mieszkańców województwa. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wynosi 2,0.
Powiat bytowski zamieszkiwało niewiele ponad 78,6 tys. mieszkańców (3,49% ludności
województwa), z czego (36,9%) przypadała na miasta. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców
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wynosi 4,9. Na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił wzrost o 1,9. Struktura wiekowa (stan na
31.12.2013 r.): wiek przedprodukcyjny: 16 772 osób, wiek produkcyjny: 50 280 osób, wiek
poprodukcyjny: 11 255 osób.
W stosunku do innych regionów, Pomorskie wyróżnia się najwyższym przyrostem naturalnym
i dodatnim saldem migracji (3 pozycja w skali kraju). Skutkuje to najwyższym w Polsce rzeczywistym
przyrostem liczby ludności. Mieszkańcy regionu są też relatywnie młodsi niż średnio w kraju.
Rozpoczął się jednak również proces starzenia się społeczeństwa, który będzie się przejawiał
systematycznym wzrostem udziału ludności w wieku powyżej 65 roku życia, co ma istotne znaczenie
dla systemu opieki zdrowotnej. Mieszkańcy powyżej 65 roku życia w 2014 r. stanowili 10,6%
mieszkańców województwa pomorskiego, podczas gdy w roku 2010 było to 9,15%.
W regionie odnotowuje się wysokie wskaźniki zachorowalności i przedwczesnej umieralności
z powodu niektórych chorób cywilizacyjnych, w tym powikłań cukrzycy, chorób układu sercowonaczyniowego i nowotworów. Obserwowany jest również wzrost zachorowań na choroby psychiczne.
Należy oczekiwać, że zmiany struktury wiekowej ludności przyczynią się m.in. do wzrostu popytu na
usługi zdrowotne i opiekuńcze. Z uwagi na ponadprzeciętną atrakcyjność i rozwiniętą infrastrukturę
turystyczną regionu, można się spodziewać, że usługi dla osób starszych (element tzw. srebrnej
gospodarki), ale także związane ze spędzaniem czasu wolnego będą stanowić coraz istotniejszy
segment działalności gospodarczej, wzmacniający głównie lokalną przedsiębiorczość1.
Ochrona zdrowia
W 2014 r. na terenie województwa pomorskiego pracowało 4 915 lekarzy (co stanowiło 5,6% lekarzy
w skali kraju) w 891 przychodniach (tj. 4,6% w skali kraju) i 55 szpitalach (tj. 5,6% w skali kraju).
Podstawowe dane statystyczne dotyczące ochrony zdrowia przedstawione zostały w tabeli poniżej.
Tabela 3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące województwa pomorskiego w zakresie ochrony zdrowia
na tle Polski w 2012 r.
Pracownicy medyczni:

Województwo

Polska

Polska=100

ogółem

lekarze

87687

4915

5,6

lekarze dentyści

13088

718

5,2

pielęgniarki

199188

9928

5,9

Przychodnie

19412

891

4,6

Szpitale ogólne

979

55

5,6

Łóżka w szpitalach ogólnych w tys.

188,8

9,1

4,8

Apteki ogólnodostępne

11999

682

5,7

Źródło: http://gdansk.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie - tablice przeglądowe
Pod względem liczby lekarzy w 2012 r. województwo pomorskie zajmowało 7 miejsce.
Wśród wszystkich lekarzy w województwie pomorskim - lekarzy specjalistów w 2014 r. było 2 947,
co stanowiło 65,6% ogółu lekarzy. Wskaźnik ten dla całego kraju wynosił 68,7%. Lekarzy dentystów
ze specjalizacją było w 2014 r. w woj. pomorskim 22,1%, podczas gdy w całym kraju stanowili oni
20,3% dentystów. Jeśli chodzi o wskaźnik dotyczący liczby lekarzy na 1000 mieszkańców, to był on
1

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego2020; Sejmik Województwa Pomorskiego; Gdańsk 2012 r.
http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/pomorskie_2012.pdf, str.11
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niższy w woj. pomorskim niż w całym okraju o 0,2. W przypadku liczby dentystów, pielęgniarek i
położnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców nie ma istotnej różnic między woj. pomorskim, a
całym krajem2.
Na terenie województwa pomorskiego w 2014 r. funkcjonowało 55 szpitali, co plasowało
województwo na 7 miejscu w kraju pod względem liczby szpitali.
Szpitale ogólne w województwie pomorskim w 2014 r. dysponowały 9 068 łóżkami, tj. 4,8% łóżek w
skali kraju. Pod względem liczby łóżek województwo pomorskie w 2012 r. plasowało się na 10
pozycji wśród pozostałych województw. Szczegółowe dane zostały przedstawione na wykresie
poniżej.
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych w 2014 r. w województwie pomorskim w przeliczeniu na 10 000
mieszkańców wynosiła 39,6, co stanowiło zaledwie 80,8% średniej krajowej wynoszącej 49
i plasowało województwo pomorskie na ostatnim miejscu wśród pozostałych województw.
W 2014 r. na terenie województwa pomorskiego leczyło się 403 000 osób (tj. 5% w skali kraju).
Turystyka
Główny potencjał turystyczny regionu pomorskiego wiąże się z bliskością morza oraz bogactwem
przyrodniczym Kaszub.
Region posiada bogatą ofertę turystyczną oraz jedną z największych w kraju baz noclegowych,
koncentrującą się głównie w pasie nadmorskim. W 2014 r. z turystycznych obiektów noclegowych
skorzystało 1 873 tys. turystów (co plasowało województwo pomorskie na 5 miejscu w kraju), w tym
360 994 turystów zagranicznych, z czego przewagę stanowili Niemcy, Rosjanie i Norwegowie3.
Na uwagę zasługuje również, mająca coraz większe znaczenie tzw. turystyka medyczna. Turystyka
medyczna polega na celowym przemieszczaniu się do obcego państwa w celu poddania się tam
planowanemu leczeniu w celu ratowania zdrowia, podniesienia jakości życia lub poprawy wyglądu, z
przyczyn finansowych, jakościowych lub z uwagi na niedostępność świadczeń w kraju zamieszkania
dotyczy ona tylko aspektu międzynarodowego i obejmuje swoim zakresem wszelkie świadczenia
służące zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdrowia. Jako główne grupy odwiedzające woj.
pomorskie w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych wymienia się Niemców, Norwegów (dla
których szczególnie ważne są usługi Spa i wellness, oraz atrakcje dla dzieci), Szwedów, obywateli z
Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także gości z Kaliningradu.
Duży ruch turystyczny niewątpliwie przyczynia się do wzrostu popytu na usługi zdrowotne,
szczególnie w okresie wakacji.

2
3

http://www.gdansk4u.pl/uploads/TurystykaMedycznaRaport.pdf
http://www.gdansk4u.pl/uploads/TurystykaMedycznaRaport.pdf
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Informatyzacja województwa pomorskiego
Województwo pomorskie charakteryzuje się najwyższą w kraju liczbą gospodarstw domowych
wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu (50,6% ogółu gospodarstw), co świadczy o
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do internetu za pomocą połączeń szerokopasmowych
stanowi 47%, jest to nieco wyższy odsetek niż ogółem w Polsce (46%) - pod tym względem
województwo zajmuje 4 miejsce w kraju4.
W województwie pomorskim został zrealizowany jeden z największych w Polsce projektów budowy
sieci szerokopasmowej dostępu do internetu. Budowa sieci szerokopasmowej rozpoczęła się w marcu
2012 r. W ramach projektu „Szerokopasmowe Pomorskie” wybudowano sieć światłowodową o
łącznej długości ponad 1,8 tys. km, tworzącą szkielet infostrady. Inwestycję zrealizowano na terenie
66 gmin zlokalizowanych w 16 powiatach. Nowoczesna sieć dotarła do 253 miejscowości
(zamieszkałych przez ponad 100 tys. osób), w których dotychczas nie było infrastruktury niezbędnej
do świadczenia nowoczesnych usług internetowych5.
Oprócz ww. projektu w województwie pomorskim realizowane są jeszcze trzy projekty budowy sieci
szybkiego internetu, które zakończyły się w końcu 2015 r.:
1. Budowa 196,75 km sieci szerokopasmowego internetu w 45 miejscowościach w powiatach:
puckim, wejherowskim i lęborskim. Dzięki tej sieci 15 606 osób uzyska dostęp do szybkiego
internetu.
2. Budowa sieci szybkiego internetu łączącej miejscowości sześciu gmin woj. pomorskiego:
Czarna Dąbrówka, Sierakowice, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łęczyce. W ramach
tego projektu zakładane jest wybudowanie 90 km sieci szerokopasmowego internetu, dzięki
której 7700 osób uzyska dostęp do szybkiego internetu.
3. Budowa 52,50 km sieci szybkiego internetu obejmującego zasięgiem gminy: Kolbudy,
Przywidz i Trąbki Wielkie. Dzięki tej sieci 1000 osób uzyska dostęp do szerokopasmowego
internetu.
Łącznie w wyniku realizacji ww. projektów łączna długość wybudowanej i przebudowanej sieci
szerokopasmowego internetu w woj. pomorskim powinna wynieść 2 157,81 km, co umożliwi dostęp
do szybkiego internetu 124 306 osobom6.
Na terenie województwa pomorskiego wiele urzędów uruchomiło serwisy internetowe, udostępniające
usługi drogą on-line.
Ponadto województwo pomorskie dysponuje wizerunkowym portalem turystycznym regionu
pomorskiego Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego
pomorskie.travel. oraz bogatym w informacje portalem „Pomorskie.eu”.

4

http://www.midwig.pomorskie.eu/telekomunikacja_informatyzacja.html
http://www.orange.pl/szerokopasmowe-pomorskie.phtml
6
http://wyborcza.pl/1,91446,16753103,Pomorskie_Zakonczenie_budowy_sieci_szybkiego_internetu.html
5
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Informatyzacja podmiotów leczniczych województwa pomorskiego
Sytuacja w placówkach ochrony zdrowia jest niezadawalająca, co potwierdza kontrola oraz badania
przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) „Informatyzacja szpitali”7 .
Raport stwierdza, że:


-

w odniesieniu do specjalistycznego oprogramowania:
57,5% szpitali nie posiadało oprogramowania wspierającego proces ordynacji leków;
40% nie dysponowało programem do obsługi laboratorium;
32,3% nie korzystało z oprogramowania do tworzenia dokumentacji medycznej;
30,9% świadczeniodawców nie dysponowało zintegrowanym systemem informatycznym;
20,2% nie dysponowało oprogramowaniem do obsługi ruchu chorych.
w odniesieniu do komunikacji drogą elektroniczną:
91,7% szpitali nie zapewniało możliwości sprawdzenia wyników badań przez Internet poprzez
ich umieszczenie na indywidualnym koncie pacjenta;
77,7% nie wykorzystywało Internetu w kontaktach z pacjentem, np. przy rejestracji, ustalaniu
terminu przyjęcia do szpitala;
50,0% nie posiadało symetrycznego łącza internetowego;
36,4% nie posiadało możliwości przesyłania danych obrazowych innym świadczeniodawcom
w formacie DICOM.

Jednocześnie wyniki przedmiotowych badań NIK wskazują, że 69,1% spośród kontrolowanych
i ankietowanych szpitali dysponowało zintegrowanym systemem informatycznym bądź zapewniało
przynajmniej fragmentaryczną integrację stosowanego oprogramowania obsługującego określone
komórki organizacyjne świadczeniodawcy. Pośród badanych 30 pomorskich podmiotów leczniczych,
tylko 8 z nich świadczyło e-usługi. Jednocześnie w 94% zbadanych podmiotów wskaźnik
usprzętowienia komputerowego był poniżej 50%.
W obrębie województwa brak jest przyjaznego portalu internetowego kompleksowo podejmującego
problematykę zdrowotną, tzn. zarówno w zakresie organizacji systemu, jego funkcjonowania, jak i
promocji zdrowia.
Brak interoperacyjnych i zintegrowanych systemów z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji
medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla
pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania
zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych
ochrony zdrowia generuje szereg problemów z jakimi w najbliższym czasie będzie musiał się uporać
SWP oraz podmioty lecznicze.
Dotychczasowe, niezintegrowane działania podmiotów leczniczych stwarzają znaczne zagrożenie dla
celu wytyczonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), którym jest
m.in. kompleksowa integracja systemów ochrony zdrowia, zarówno w wymiarze regionalnym jak i
ogólnopolskim – systemy krajowe to m.in. Platforma P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia i
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i Platforma P2 (Platforma
udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych).
Prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej jest częścią projektu P1. Ma on na celu
poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w całym kraju.

7

Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Informatyzacja Szpitali, KZD-4101-05/2012, nr
ewid.: 20/2013/P/12125/KZD (według stanu na 30 czerwca 2012r. ), s. 23.
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W ramach projektu zostanie stworzona platforma, która udostępni pacjentom szereg usług
elektronicznych, takich jak:






Internetowe Konto Pacjenta,
e- Receptę,
e- Skierowanie,
e-Zlecenie,
Portal informacyjny e-Zdrowie.

W obszarze informatyzacji ochrony zdrowia należy wymienić Centrum Medycyny Inwazyjnej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako jeden z wyróżniających się ośrodków medycznych w
Polsce pod względem informatyzacji. Wdrażanie systemów IT zakończyło się w 2013 r. Inwestycja w
oprogramowanie pomogła lepiej zorganizować zarządzanie całym szpitalem, wspomogła także
gromadzenie i archiwizowanie danych medycznych.
Kluczowym projektem w obszarze informatyzacji placówek ochrony zdrowia w województwie
pomorskim jest projekt pn. „Pomorskie e-Zdrowie”. Realizacja projektu prowadzona jest w oparciu
o porozumienie, które zawarł Urząd Marszałkowski oraz 19 podmiotów leczniczych, dla których
organem tworzącym jest Marszałek Województwa.
1.1.2. Stan obecny infrastruktury teleinformatycznej
W ramach prac przygotowawczych do realizacji Projektu, została przeprowadzona analiza stanu
obecnego informatyzacji Wnioskodawcy. Służyły temu ankiety inwentaryzujące stan posiadania oraz
bezpośrednie rozmowy w trakcie wizyty audytora. Podczas rozmów poddawano szczegółowej ocenie
stan istniejący oraz rozpatrywano i analizowano możliwe warianty realizacji przedsięwzięcia.
W tabeli nr 5 przedstawione zostały zbiorcze informacje charakteryzujące stan obecny istniejącej
infrastruktury.
Ocena, wnioski
1. Na chwilę obecną Szpital nie posiada pełnego i spójnego oprogramowania, a także nie
dysponuje odpowiednią ilością sprzętu informatycznego.
2. Brak systemu informatycznego, na bazie którego można uruchomić e-usługi, jest obecnie
silnie odczuwalny zarówno przez pracowników, jak i pacjentów Szpitala.
3. Użytkowany sprzęt komputerowy nie spełnia kryteriów wydajnościowych stawianych przez
planowany do wdrożenia system informatyczny wspomagający pracę placówki. Konieczne
jest zapewnienie odpowiedniej liczby stanowisk niezbędnych do pracy z elektroniczną
dokumentacją medyczną, w szczególności we wszystkich miejscach generowania danych
medycznych oraz źródłowych pod kątem tworzenia dokumentów medycznych.
4. Obecna struktura systemowa nie pozwala na przetworzenie i zagregowanie przechowywanych
danych do postaci pozwalającej na publikacje ich w portalach informacyjnych a tym bardziej
w ramach funkcjonalności e-usług.
5. W tym kontekście niezbędnym jest przeprowadzenie działań zmierzających do zarówno
dostosowania jednostki do wymogów ustawowych oraz możliwości świadczenia usług na
najwyższym poziomie w trosce o dobro pacjenta.
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Tabela 4. Analiza stanu obecnego – zestawienie zbiorcze

Lp.

Obszar

Wyszczególnienie

Charakterystyka stanu obecnego

1.

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne w części lub w całości nie zachowuje zgodności z kategorią min.5e, dla okablowania
budynkowego.

2.

Sieć zasilania
gwarantowanego

Zasilanie gwarantowane w sferze IT wyłącznie w oparciu o lokalne UPSy, przy niektórych stacjach roboczych lub serwerach;
Brak kompleksowego rozwiązania w tym zakresie.

3.

Sieć WLAN

Istniejące rozwiązania WLAN nie są najczęściej centralnie zarządzane lub są dostępne jedynie w wybranych lokacjach.

4.

Sieć LAN

Sieć wyposażona w różne urządzenia aktywne sieciowe. Infrastruktura nie jest ustandaryzowana. Brak możliwości
efektywnego zarządzania zasobami i ujednolicenia usług sieciowych.

Sieć WAN

Brak połączeń sieci WAN. Brak komunikacji z innymi placówkami medycznymi.

6.

Sieć SAN

Brak infrastruktury sieci SAN. Brak możliwości współdzielenia pamięci masowej.

7.

Internet

Dwa niezależne oparte o światłowód 15/15 z możliwością dowolnego zwiększenia przepustowości, 2gi Netia 50/50

8.

Urządzenia brzegowe

Brak.

9.

Łączność telefoniczna

Łączność telefoniczna jest zapewniana poprzez posiadaną infrastrukturę.

10.

Komunikacja wewnętrzna

Brak dedykowanego systemu

11.

Stacje robocze

Stacje robocze są nieustandaryzowane i bardzo często, ze względu na wiek i specyfikację, nie spełniają wymogów
funkcjonalnych. Użytkoanych jest ok. 100 komputerów.

12.

Serwery

Użytkowane są 4 serwery. Sąto rozwiązania na procesorach x86, pracujące pod kontrola różnych systemów operacyjnych z
rodziny Windows Server. Serwery wymagają wymiany i wprowdzenia rozwiązań gwarantujących stabilność i wysoką
dostępność systemu.

Macierze

Urządzenia pamięci masowych nie są wykorzystywane w pełnym zakresie, a także podczas inwentaryzacji potwierdzono
różnorodność posiadanego sprzętu.

14.

Urządzenia mobilne

Urządzenia mobilne wykorzystywane są w niewielkim wymiarze, podobnie jak to ma miejsce w zakresie tabletów i tabletów
medycznych.

15.

Urządzenia drukujące

Wykorzystywane są urządzenia skanujące i drukujące, w tym także o urządzenia wielofunkcyjne. Posiadany sprzęt pochodzi
od różnych producentów. W większości mocno wyeksploatowany. Użytkowanych jest ok. 40 urządzeń.

16.

Inne urządzenia

Brak innych urządzeń jak jak biblioteki taśmowe czy streamery.

5.
Sieci

13.

Sprzęt
komputerowy
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Lp.

Obszar

Wyszczególnienie

Charakterystyka stanu obecnego

17.

Serwerownie

Pomieszczenia serwerowni Użytkowane obecnie pomieszczenie serwerowni nie spełnia standardów.

18.

Punkty
dystrybucyjne

Pomieszczenia/lokalizacje

Brak wydzielonych pomieszczeń lub zabezpieczonych szaf dystrybucyjnych.

19.

Backup i
archiwizacja

Gromadzenie i
archiwizacja danych

Szpital nie posiada udokumentowanych procedur backupowo-archiwizacyjnych; brak systemu centralnego – archiwizacja
tylko z poziomu systemu informatycznego.

20.

Bezpieczeństwo

Zarządzanie
bezpieczeństwem
informacji

Nie ma wdrożonego systemu identyfikacji oraz autoryzacji, tylko zarządzanie użytkownikami jest realizowane lokalnie na
stacjach roboczych. Nie ma systemu spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji.

Wirtualizacja

Nie jest wykorzystywana technologia wirtualizacji zasobów serwerowych.

Systemy operacyjne

Stacje robocze użytkowane pracują pod kontrolą różnych wersji systemu operacyjnego od Windows XP po Windows 8.1 Pro.
Wykorzystywanie w obecnej chwili różnorodnych systemów operacyjnych rodzi ryzyko braku zgodności ustandaryzowanego
oprogramowania z systemami operacyjnymi na poszczególnych stacjach roboczych.

21.

22.

Serwerowy system operacyjny to Microsoft Windows Serwer.
23.

Systemy baz danych

Użytkowany jest Oracle Standard 12c w systemie ERP. Dodatkowo baza danych Firebird zintegrowana z użytkowanymi
systemami dziedzinowymi: Apteka, eWuś, Labpratorium, RUM.

24.

Usługi terminalowe

Nie są stosowane.

Oprogramowanie biurowe

Obecnie wykorzystywany jest w pracy głównie pakiet MS Office w różnych wersjach oraz OpenOffice.

Zarządzanie środowiskiem

Nie są stosowane narzędzia do zarządzania siecią oraz sprzętem informatycznym. Stosowane jest VNC - oprogramowanie do
świadczenia zdalnej pomocy technicznej.

27.

Oprogramowanie
komunikacyjne

Poczta elektroniczna jako usługa zewnętrzna. Poczta elektroniczna jest głównym kanałem komunikacyjnym pomiędzy
pracownikami instytucji, jak też otoczeniem zewnętrznym, dlatego sprawne działanie tego medium decyduje o jakości
świadczonych usług.

28.

Oprogramowanie
graficzne

Oprogramowanie z tego obszaru jest wykorzystywane w niewielkim zakresie.

29.

Antywirusowe

Użytkowane jest darmowe oprogramowanie antywirusowe instalowane na stacjach roboczych bez możliwości centralnego
zarządzania.

30.

Portalowe

Szpital posiada rozwiązania internetowe. Jest to klasyczny serwis www pełniący funkcję witryn informacyjnych z minimalną
interakcją z klientem/pacjentem. Użytkowana jest również e-Rejestracja.

31.

Zabezpieczające

Wykorzystywana jest jedynie ochrona antywirusowa.

25.
26.

Oprogramowanie
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Lp.

Wyszczególnienie

Obszar

Charakterystyka stanu obecnego

32.

System HIS

Brak systemu oprogramowania w części „białej”.

33.

Rozliczenia z NFZ

Z wykorzystaniem oprogramowania autorskiego RUM firmy Procomers.

34.

System ERP

Użytkowanym systemem w części „szarej” jest mini Infomedica firmy Asseco: FK i Kadry, Inwentaryzacja.

35.

System PACS/RIS

Usługi w obszarze diagnostyki obrazowej świadczy zewnętrzna firma. Stosowany jest system diagnostyki cyfrowej
pośredniej.

36.

Gospodarka lekami

Autorskie oprogramowanie: Apteka Główna i Apteczki oddziałowe.

37.

System LIS

Laboratorium pracuje na autorskim oprogramowaniu Outsorcing usług. Zakres funkcjonalny nie jest ustandaryzowany; brak
systemu oprogramowania HIS.

System EOD

Brak systemu klasy EOD.

39.

System EDM

Brak systemy klasy EDM ze względu na brak systemu klasy HIS.

40.

Business Intelligence

Brak zaawansowanych narzędzi analitycznych tej klasy.

41.

Zarządzanie obrazami

Brak takiego systemu. Brak potrzeb w tym zakresie.

42.

Mobilność personelu

Nie ma w użyciu żadnego systemu – brak systemu klasy HIS.

43.

System identyfikacji
pacjentów

Stosowany jest system w oparciu o opaski.

44.

System przywoławczy

Stosowany jest system klasyczny analogowy.

38.

Systemy
dziedzinowe i
specjalistyczne

Źródło: Opracowanie własne.
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1.1.3. Charakterystyka działalności Wnioskodawcy
Głównym obszarem działania Wnioskodawcy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjenta oraz realizacja innych działań
medycznych wynikających z procesu leczenia.
Szpital świadczy usługi zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, poradni
specjalistycznych, diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji oraz ratownictwa medycznego.
Poniżej w tabeli zostały przestawione usługi medyczne świadczone przez Szpital.
Tabela 5. Rodzaje świadczeń udzielanych przez Wnioskodawcę

L.p. Rodzaj świadczeń zdrowotnych
Leczenie szpitalne
1.

Leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej,
anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, ginekologii i położnictwa, neonatologii.
Poradnie
specjalistyczne

2.







chirurgiczna,
urazowo- ortopedyczna,
położniczo-ginekologiczna,
diabetologiczna,
kardiologiczna.

Diagnostyka

3.








RTG,
USG – z możliwością badań Dopplerowskich,
EKG – z możliwością badań Holterowskich,
gastroskopii, kolonoskopii i rektoskopii,
pracownia nieinwazyjnej diagnostyki serca – z badaniem próby wysiłkowej i ECHO serca,
laboratorium analityczne i mikrobiologiczne.

Opieka długoterminowa i terminalna
4.

Pobyty stacjonarne w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla osób wymagających stałej opieki
lekarskiej i pielęgniarskiej w tym również dla wentylowanych mechanicznie.
Specjalistyczna opieka dla osób chorych znajdujących się w stanach terminalnych w formie
hospicjum domowego.
Rehabilitacja

5.

Ambulatoryjna w ramach szeregu pracowni kinezy i fizykoterapii m.in.: światłolecznictwa, w tym
laseroterapia, magnetoterapii, masażu.
Podstawowa Opieka Zdrowotna

6.

Zabezpieczenie świadczeń popołudniowo - nocnej i świątecznej, opieki pielęgniarskiej oraz
lekarskiej w formie wyjazdowej i ambulatoryjnej.
Ratownictwo medyczne

7.

Zespoły wyjazdowe: dwa specjalistyczne i dwa podstawowe stacjonujące w bazach wyjazdowych na
terenie Bytowa i Miastka.
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1.1.4.

Zidentyfikowane problemy i niedogodności

1. Niezadawalający stan zdrowia mieszkańców związany m.in. z brakiem dostępu do informacji
z zakresu ochrony zdrowia.
Jednym z kluczowych problemów tak powiatu bytowskiego jak i szerzej, województwa pomorskiego
jest niezadawalający stan zdrowia jego mieszkańców, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Zwiększona
chorobowość spowodowana chorobami cywilizacyjnymi rzutuje na aktywność zawodową, społeczną,
kulturową i gospodarczą ludności. Wpływa także negatywnie na koszty społeczne poprzez zwiększoną
liczbę zasiłków chorobowych i rentowych. Wzrasta również liczba osób niepełnosprawnych8.
Główne przyczyny niezadowalającego stanu zdrowia mieszkańców to:






nieprawidłowe zachowania prozdrowotne mieszkańców polegające m.in. na zgłaszaniu się do
systemu zdrowia w stadium dużego zaawansowania choroby;
niska świadomość ludności i brak odpowiedzialności za stan własnego zdrowia;
trudność w dostępie do świadczeń, które koncentrują się głównie w Trójmieście i większych
miastach;
długi okres oczekiwania na świadczenia;
niewystarczające finansowanie usług zdrowotnych9.

W ostatnich latach zauważa się istotny wzrost liczby nowych zachorowań w grupie chorób
cywilizacyjnych. Obserwowany jest stały wzrost liczby nowych zachorowań w grupie takich chorób,
jak: choroby nowotworowe, POChP, cukrzyca, niedokrwienna choroba serca oraz choroby naczyń
mózgowych. Region w dalszym ciągu należy do grupy województw o największej liczbie zgonów z
przyczyn onkologicznych. Stałego monitorowania wymaga także gruźlica, WZW typu B i C oraz
HIV/AIDS10.
Mieszkańcy w niewystarczającym stopniu korzystają z profilaktyki zdrowotnej oferowanej przez
system zdrowia. Choroby potencjalnie zagrażające życiu lub skutkujące niepełnosprawnością nie są
wykrywane dostatecznie szybko, co zmniejsza szansę na skuteczne wyleczenie11.
2. Brak danych pozwalających na pewną i obiektywną ocenę dostępności do świadczeń
zdrowotnych.
Dostępność usług zdrowotnych jest funkcją wielu czynników, takich jak: poziom finansowania danego
rodzaju świadczeń, dostępność personelu, organizacja pracy czy uwarunkowania geograficzne. Jest
oceniana w aspekcie rozlokowania przestrzennego placówek i w odniesieniu do okresu oczekiwania
na usługę, co jest zależne od liczby świadczeń w ramach kontraktu ubezpieczenia zdrowotnego. Ocena
dostępności wyrażana przez pacjentów uzależniona jest także od poziomu indywidualnych oczekiwań
wobec systemu zdrowia. Pomorski system zdrowia, jak wszystkie w kraju, nie dysponuje danymi
pozwalającymi na pewną i obiektywną ocenę dostępności do świadczeń zdrowotnych. Pomiar
dostępności w praktyce mierzony jest za pomocą takich informacji, jak: wielkość nakładów, liczba
podmiotów leczniczych, z którymi NFZ zawarł umowy o świadczenie usług zdrowotnych, długość
okresów oczekiwania czy satysfakcja pacjentów. Obiektywizm i precyzja ww. narzędzi nie pozwala
na dokładną ocenę dostępności. Mimo, że z roku na rok następuje nieznaczny wzrost ogólnej kwoty
przeznaczanej na opiekę zdrowotną w województwie, nie przekłada się to na znacząca poprawę
dostępności szczególnie w takich dziedzinach, jak: psychiatria dzieci i młodzieży, psychiatria

8

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan; Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
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środowiskowa, rehabilitacja stacjonarna, kardiologia zachowawcza czy opieka długoterminowa. W
wielu przypadkach odczuwalny jest brak świadczeniodawców, co niewątpliwie ma swoje korzenie w
niedoszacowaniu wycen poszczególnych produktów do realnie ponoszonych przez
świadczeniodawców kosztów (psychiatria, choroby wewnętrzne, hematologia, onkologia). Bieżąca
ocena dostępności do świadczeń wskazuje, że chorym ocenianym przez lekarzy jako przypadki pilne i
onkologiczne pomoc medyczna udzielana jest w krótkim lub bardzo krótkim czasie od pierwszego
zgłoszenia się do szpitala.
3. Niedofinansowanie procesów informatyzacji związane z trudną sytuacją finansową podmiotów
leczniczych.
Działające na terenie województwa pomorskiego podmioty lecznicze w większości posiadają
ograniczone środki na inwestycje. Jest to wynikiem trudności w zrównoważeniu kosztów
z przychodami, co prowadzi do wystąpienia nierównowagi finansowej, która z kolei przekłada się na
osiąganie w wielu przypadkach strat netto12. W takiej sytuacji brak jest wolnych środków na bardziej
kompleksowe inwestycje, w tym również w obszarze informatyzacji. W analogicznej sytuacji znajduje
się również Wnioskodawca. Istnieje pełna świadomość potrzeb oraz konieczności modernizacji
obszaru IT szpitala, jednak ograniczone dotychczas środki nie pozwalały na realizację takiego
przedsięwzięcia.
4. Brak interoperacyjności systemów informatycznych między różnymi podmiotami pomorskiego
systemu zdrowia i niewystarczająca dostępność podmiotów leczniczych do infrastruktury sieci
szerokopasmowych.
W pomorskim systemie zdrowia obserwuje się niski stopień interoperacyjności stosowanych
systemów informatycznych, a infrastruktura jest przestarzała. Tylko niektóre szpitale posiadają
kompletne systemy informatyczne z trzech podstawowych zakresów – HIS (ang. Hospital Information
System), ERP (ang. Enterprise Resource Planning), PACS (ang. Picture Archive and Communication
System)/RIS (ang. Radiology Information System). Jedynie nieliczne z istotnych dla systemu
placówek posiadają, a tym samym wykorzystują dla poprawy efektywności swojego działania, system
informatyczny klasy Business Intelligence. Część podmiotów leczniczych nie posiada dostępu do
nowoczesnych łącz szerokopasmowych, co w efekcie może stać się barierą technologiczną
utrudniającą, a niekiedy uniemożliwiającą integrację systemów wykorzystywanych w jednostkach z
systemami krajowymi13.
Dotychczasowe, niezintegrowane działania podmiotów leczniczych stwarzają znaczne zagrożenie dla
celu wytyczonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), którym jest
m.in. kompleksowa integracja systemów ochrony zdrowia, zarówno w wymiarze regionalnym jak i
ogólnopolskim – systemy krajowe to m.in. Platforma P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia i
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i Platforma P2 (Platforma
udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych).
Tym samym Podmioty lecznicze nie będą mogły zrealizować wymagań ustawowych w zakresie
wytwarzania i prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (ustawa z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 636 z
późn. zm.)). Ustawowy obowiązek dokumentowania procesu leczenia i udzielanych świadczeń
zdrowotnych ciąży zarówno na publicznych zakładach służby zdrowia jak i prywatnych praktykach
lekarskich, pielęgniarskich oraz położniczych. Koniecznym wymogiem prowadzenia dokumentacji

12

Ibidem.
Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan; Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r.
13
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medycznej w postaci elektronicznej jest wcześniejsza informatyzacja placówek służby zdrowia i
wdrożenie specjalistycznego oprogramowania dla tychże placówek.
Prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej jest częścią projektu P1. Ma on na celu
poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w całym kraju. W ramach projektu zostanie stworzona
platforma, która udostępni pacjentom szereg usług elektronicznych, takich jak:






Internetowe Konto Pacjenta,
e- Receptę,
e- Skierowanie,
e-Zlecenie,
Portal informacyjny e-Zdrowie.

5. Brak możliwości efektywnego zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym i
regionalnym.
Brak efektywnego zarządzania systemem opieki zdrowotnej powoduje14:










nieefektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów (pomieszczeń, sprzętu i aparatury
medycznej),
brak efektywnego systemu monitorowania systemu zdrowia, udostępniania i wykorzystywania
danych,
niekontrolowaną podaż świadczeniodawców, którzy koncentrują się na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych najlepiej wycenionych i relatywnie bezpiecznych,
brak sukcesów we wdrażaniu sprawdzonych form organizacyjnych w szpitalnictwie (odejście
od formuły szpitali oddziałowych na rzecz interdyscyplinarnych, elastycznych funkcjonalnie
mniejszych komórek organizacyjnych i zespołów diagnostyczno-terapeutycznych),
brak polityki zrozumiałego i przyjaznego w przekazie komunikowania się pracowników
sytemu zdrowia ze społeczeństwem,
niespójność w zakresie i formie przekazu, jaki placówki podają społeczeństwu,
niewystarczająca współpraca podmiotów działających w różnych obszarach systemu (POZ,
AOS, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa),
brak jednolitego i kompleksowego podejścia do oceny jakości udzielanych świadczeń przez
podmioty lecznicze.

6. Brak możliwości spełnienia wymogów ustawowych przez podmioty lecznicze.
Od dnia 1 stycznia 2013 r., zgodnie z przepisem art. 23a ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015
r. poz. 581, z późn. zm.), podmioty lecznicze świadczące usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, prowadzące kolejki oczekujących, powinny umożliwić świadczeniobiorcom
umawianie wizyt drogą elektroniczną. Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia
2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających
realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na
udzielenie świadczenia zdrowotnego 2 (Dz. U. 2013 r., poz. 1001 z późn. zm.), które weszło w życie z
dniem 14.05.2013 r., nakłada na świadczeniodawców obowiązek prowadzenia e-Rejestracji.
Niestety nie wszystkie PL posiadają systemy umożliwiające prowadzenie e-Rejestracji zgodnie z
wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

14

Ibidem.
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Ponadto, zgodnie ze zmianą ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 26 czerwca
2014 r., która weszła w życie z dniem 31 lipca 2014 r., wszystkie podmioty lecznicze z dniem 1
stycznia 2018 r będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst
jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 177 z późn. zm.). Obliguje to dodatkowo podmioty lecznicze do
zapewnienia odpowiednich systemów informatycznych, które będą mogły sprostać wymaganiom
związanym z długoterminowym archiwizowaniem dokumentacji medycznej. Należy tu wspomnieć, iż
podmiot leczniczy musi przechowywać dokumentację medyczną ogólnie przez okres 20 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu – szczegółowe terminy
archiwizacji dokumentacji medycznej zostały określone w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) . Po upływie okresów,
o których mowa w ww. ustawie do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem
archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2011 r., nr 123, poz. 698 z późn. zm.), stosuje się przepisy wydane
na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.
Główną przyczyną wymienionych problemów jest brak odpowiednich narzędzi informatycznych
pozwalających na gromadzenie danych umożliwiających pewną i obiektywną ocenę kondycji systemu
ochrony zdrowia na terenie województwa pomorskiego oraz podejmowanie strategicznych decyzji
zarządczych. Dodatkowo zła kondycja finansowa niektórych podmiotów leczniczych nie pozwala na
samodzielne przeprowadzenie informatyzacji w celu dalszej integracji poszczególnych systemów
informatycznych na terenie województwa. Tym samym nie ma warunków do stworzenia
odpowiednich narzędzi służących do poprawy stanu zdrowia mieszkańców, np. portal edukacyjny,
dostęp do historii choroby, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia.
1.1.5. Działania zmierzające do poprawy obecnej sytuacji
Systemy opieki zdrowotnej muszą sprostać obecnie dużym wyzwaniom biorąc pod uwagę:





wzrost popytu na usługi zdrowotne wynikający:
 ze starzenia się społeczeństwa,
 skutków chorób chronicznych,
 mobilności pacjentów i pracowników służby zdrowia,
wzrost oczekiwań obywateli odnośnie do jakości świadczeń zdrowotnych,
ograniczenia budżetowe dotyczące środków przeznaczanych na służbę zdrowia.

W obecnym czasie jednym z najistotniejszych sposobów wsparcia systemu opieki zdrowia jest jego
kompleksowa informatyzacja.
Elektroniczne usługi w dziedzinie zdrowia (e-zdrowie) są sposobem na poprawę jakości i skuteczności
opieki zdrowotnej w XXI w., jak również sposobem jej upowszechnienia15. Rynek elektronicznych
usług w dziedzinie zdrowia ma duży potencjał. Wartość światowego rynku telemedycyny wzrosła z
9,8 mld USD w 2010 r. do 11,6 mld USD w roku 2011 i przewiduje się jego ekspansję, która
spowoduje, że w 2016 r. osiągnie on wartość 27,3 mld USD, co odpowiada rocznej średniej stopie
wzrostu w wysokości 18,6%16.
Wdrożenie w województwie pomorskim informatycznego systemu ochrony zdrowia będzie miało
niewątpliwy wpływ na: propagowanie zdrowego trybu życia, efektywną profilaktykę zdrowotną
15

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie planu działania w dziedzinie ezdrowia na lata 2012–2020: innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku – uzasadnienie.
16
Ibidem.
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(dzięki której możliwe jest wykrycie choroby we wczesnym stadium, gwarantującym często nawet
całkowite wyleczenie), a także dobrą, zgodną z potrzebami, organizację podaży świadczeń
zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, gwarantującą optymalną dostępność do
świadczeń specjalistycznych, w szczególności mieszkańcom terenów wiejskich i małych miast17.
Modernizacja systemów teleinformatycznych w podmiotach leczniczych województwa pomorskiego
jest niezbędna. Możliwość świadczenia najwyższej jakości usług medycznych dla obywateli bez
modernizacji lub wdrożenia nowoczesnych systemów IT nie jest możliwe. W takiej sytuacji
elektroniczne usługi stanowią sposób na poprawę warunków pracy, skrócenie czasu oczekiwania oraz
gwarantują poprawę jakości opieki zdrowotnej.
Jednakże, aby zapewnić skuteczność działania elektronicznych usług w systemie ochrony zdrowia
konieczne jest by podmioty świadczące usługi zdrowotne ze sobą współpracowały w celu świadczenia
usług dobrej jakości ukierunkowanych na bezpieczeństwo pacjenta. W tym celu należy zapewnić
standaryzację techniczną, interoperacyjność wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie
informatyzacji.
Bardzo istotnym elementem procesu informatyzacji ochrony zdrowia jest zapewnienie pacjentom oraz
pracownikom służby zdrowia bezpieczeństwa polegającego na ochronie danych, poufności oraz
poszanowaniu prywatności18.
Pełna informatyzacja podmiotów leczniczych oznacza m.in. możliwość spełnienia wymogów
ustawowych dotyczących wprowadzenia e-Rejestracji, prowadzenia dokumentacji medycznej w
formie elektronicznej, w tym również zapewnienie odpowiedniej jej archiwizacji. Zintegrowane
systemy informatyczne podmiotów leczniczych umożliwią wymianę danych na poziomie lokalnym i
regionalnym, co pozwoli na dostęp do dokumentacji medycznej przez pacjenta i lekarza lokalnie, z
danego podmiotu leczniczego oraz zdalnie, z innego podmiotu oraz Internetu, ponadto ułatwi
przepływ informacji o usługach w ochronie zdrowia.
Realizacja tych procesów przyczyni się do pełnej integracji z systemami krajowymi, np. Platformą P1
(Elektroniczną Platformą Gromadzenia i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych) i Platformą P2 (Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów
cyfrowych rejestrów medycznych). Głównym celem projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia,
Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) jest budowa
elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwi organom
administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o
zdarzeniach medycznych w zakresie zgodnym z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Platforma P2 została uruchomiona w 2013 r. Projekt P2 stanowi uniwersalne narzędzie służące
komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia. System umożliwia dwustronną wymianę
dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi oraz elektroniczną rejestrację i
aktualizację danych rejestrowych. Platforma jest dostępna dla użytkowników końcowych, którzy
mogą rejestrować i korzystać z jej zasobów oraz funkcjonalności. Aktualnie dostępne rejestry na
Platformie P2:






Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
Rejestr Aptek,
Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych,
Rejestr Produktów Leczniczych,
Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych,

17

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan; Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r.
18
Ibidem
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1.2. Opis potrzeby realizacji Projektu
1.2.1. Analiza potrzeb i problemów
Brak interoperacyjnych i zintegrowanych systemów z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji
medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla
pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania
zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych
ochrony zdrowia generuje szereg problemów z jakimi w najbliższym czasie będzie musiały się uporać
podmioty lecznicze.
Dotychczasowe, niezintegrowane działania podmiotów leczniczych stwarzają znaczne zagrożenie dla
celu wytyczonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), którym jest
m.in. kompleksowa integracja systemów ochrony zdrowia, zarówno w wymiarze regionalnym jak i
ogólnopolskim. Tym samym Podmioty lecznicze nie będą mogły zrealizować wymagań ustawowych
w zakresie wytwarzania i prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (ustawa o
systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 636 z późn. zm.).
Ustawowy obowiązek elektronicznego dokumentowania procesu leczenia i udzielanych świadczeń
zdrowotnych ciąży zarówno na publicznych zakładach służby zdrowia jak i prywatnych praktykach
lekarskich, pielęgniarskich oraz położniczych. Koniecznym wymogiem prowadzenia dokumentacji
medycznej w postaci elektronicznej jest wcześniejsza informatyzacja placówek służby zdrowia i
wdrożenie specjalistycznego oprogramowania dla tychże placówek.
Podmioty posiadające braki w infrastrukturze technicznej nie są w stanie zapewnić wymaganej
prawem, wieloletniej (nawet 25-30 lat) archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej.
Wprowadzenie obowiązku cyfrowego gromadzenia dokumentacji medycznej jest olbrzymim
wyzwaniem. Dla PL oznacza to ogromne ilości dokumentacji, zdjęć i danych pochodzących z różnych
źródeł. Mogą to być dokumenty w postaci papierowej, w postaci negatywów, wyników badań jak
również elektroniczne dokumenty z już pracujących systemów informatycznych. Zgodnie z ustawą,
całość takiej dokumentacji i danych musi być archiwizowana w postaci elektronicznej spełniając
dodatkowe wymagania formalne jak choćby jej format, niezmienialność danych, potwierdzenie ich
autentyczności i zapewnienia bezpieczeństwa.
Podmioty lecznicze na dzień dzisiejszy nie są również w stanie spełnić obowiązku dotyczącego
prowadzenia elektronicznej rejestracji. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, nałożyła taką powinność na podmioty lecznicze od dnia 1 stycznia 2013 r.,
natomiast wymóg ten stał się obligatoryjny z dniem 14.05.2013 r., kiedy w życie weszło
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności
dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem
przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego2 (Dz. U. 2013 r.,
poz. 1001 z późn. zm.).
Taki stan infrastruktury informatycznej powoduje brak możliwości stworzenia kompleksowych usług
dla Pacjentów. W związku z tym brak jest systemowej możliwości skrócenia czasu oczekiwania na
świadczenia oraz poprawy jakości opieki zdrowotnej.
Ujednolicenie warstwy informacyjnej o usługach medycznych na poziomie województwa poprzez
utworzenie regionalnego portalu medycznego, umożliwi także pacjentom dostęp do ich elektronicznej
dokumentacji medycznej. W konsekwencji sprzyjać to będzie poprawie dostępność do służby zdrowia
i procesu leczenia.
Na rysunku poniżej zostało przedstawione drzewo problemów, które obrazuje problemy wynikające z
analizy stanu obecnego.
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Pomorski system zdrowia będzie w przyszłości ulegał zmianom dostosowanym do wymagań
zmieniającego się otoczenia, potrzeb jednostek i podmiotów tworzących i przyjętej strategii zwiększania
swojego udziału w pomorskim rynku zdrowia. Szczególną rolę będzie odgrywać jakość i efektywność
posiadanych systemów informatycznych.
Ponadto obecnie brak jest narzędzi do wdrożenia w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie
doskonalenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych. Jest to jeden z postulatów zawartych w Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Realizacja przedmiotowego Projektu koncentruje się na rozwiązaniu problemów we wszystkich
wymienionych płaszczyznach.
Realizacja Projektu bezpośrednio przyczyni się do:






zniwelowania braków w infrastrukturze teleinformatycznej funkcjonującej w podmiotach
leczniczych,
wymiany przestarzałego sprzętu teleinformatycznego,
zapewnienia odpowiednich łączy dostępowych podmiotów leczniczych do regionalnej sieci
szerokopasmowej,
pozyskania odpowiedniego oprogramowania dziedzinowego i specjalistycznego,
spełnienia wymogu gotowości do przyszłej integracji z budowaną w ramach projektu
„Pomorskie e-Zdrowie” regionalną platformą wymiany informacji w obszarze ochrony
zdrowia.
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1.3. Przedmiot Projektu
1.3.1. Analiza wariantów
Analiza wykonalności
Identyfikacja zakresu przedmiotowego Projektu i potencjalnych wariantów inwestycyjnych realizacji
Projektu została poprzedzona szczegółową analizą. W ramach wypracowania zakresu przedmiotowego
Projektu wzięto pod uwagę analizy i wnioski, które powstały w wyniku:
•
•
•

Analizy stanu informatyzacji podmiotów leczniczych w województwie pomorskim,
Stanu informatyzacji Wnioskodawcy,
Identyfikacji potrzeb i wymagań oraz możliwości ich sfinansowania w ramach projektu.

Wymagane dane zostały pozyskane na podstawie przeprowadzonej ankiety służącej do inwentaryzacji
zasobów oraz identyfikacji potrzeb. Założenia projektu oraz jego zakres rzeczowy zostały omówione
i określone w trakcie bezpośredniej wizyty audytorów w siedzibie Wnioskodawcy.
Biorąc pod uwagę założenia Projektu polegające na wdrożeniu interoperacyjnych i zintegrowanych
systemów e-zdrowia z zakresu m.in.: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania,
diagnostyki, terapii, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, portalu informacyjnego, badania
zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych - zidentyfikowano konieczność realizacji
działań inwestycyjnych zapewniających odpowiednie elementy infrastruktury w ramach 10 zadań –
szczegóły zostały zawarte w tabeli poniżej.
Tabela 6. Działania konieczne do realizacji w ramach Projektu

L.p.

Zadanie

Działania konieczne do realizacji
Zapewnienie:
- infrastruktury teleinformatycznej;
- infrastruktury zawiązanej z zasilaniem urządzeń IT;
- pomieszczeń serwerowni i punktów
dystrybucyjnych.

1

Sieci teleinformatyczne, serwerownie

2

Sprzęt

3

Oprogramowanie

4

Systemy dziedzinowe

5

Systemy regionalne – gotowość do
integracji
Systemy gromadzenia danych
i archiwizacji

Zapewnienie
odpowiednich
zasobów
teleinformatycznych
Zapewnienie
odpowiedniego
oprogramowania
biurowego, systemowego oraz specjalistycznego
Zapewnienie odpowiednich systemów dziedzinowych:
HIS, PACS, RIS, LIS, EOD, ERP
Wdrożenie portalu dla pacjentów i personelu
podmiotów leczniczych
Zapewnienie odpowiednich systemów informatycznych
(narzędziowych) gromadzenia danych i archiwizacji

7

Systemy bezpieczeństwa

Zapewnienie odpowiednich systemów bezpieczeństwa

8

Systemy BI

Wdrożenie systemu sprawozdawczości zarządczej

10

Szkolenia

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników podmiotu
leczniczego

6

Źródło: Opracowanie własne
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Analiza opcji
I etap – analiza strategiczna
Możliwe do realizacji rozwiązania zostały poddane analizie z punktu widzenia realizacji celów
bezpośrednich Projektu:
1. Stworzenie pakietów usług elektronicznych z zakresu e-Zdrowia dla mieszkańców powiatu
bytowskiego oraz województwa pomorskiego;
2. Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;
3. Stworzenia pakietów usług elektronicznych dla podmiotu leczniczego;
4. Podniesie poziom informatyzacji placówki;
5. Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych poprzez spełnienie wymogu
gotowości do integracji z Pomorskim Systemem Informacji Medycznej „Pomorskie e-Zdrowie
oraz platformami krajowymi.
Analiza dotyczy zdiagnozowania możliwości zastosowania w Projekcie następujących rozwiązań:
1. utrzymanie obecnej infrastruktury i oprogramowania – w ramach takiego rozwiązania nie
zostaną poniesione żadne nakłady inwestycyjne, utrwalony zostanie stan obecny;
2. modernizacja istniejącej infrastruktury i oprogramowania - w ramach takiego rozwiązania
poniesione zostaną jedynie nakłady na modernizację obecnej infrastruktury i oprogramowania;
3. wytworzenie nowej infrastruktury i oprogramowania – w ramach takiego rozwiązania zostaną
poniesione nakłady inwestycyjne na nową infrastrukturę i oprogramowanie.
Wyżej wymienione rozwiązania zostały ocenione według stopnia wpływu na realizację założonych
celów Projektu. W analizie przyjęto następujące oceny:
•

rozwiązanie nie przyczyni się do realizacji celów Projektu;

•

rozwiązanie częściowo przyczyni się do realizacji celów projektu;

• rozwiązanie przyczyni się do realizacji celów Projektu.
Efekty analizy zostały przedstawione w tabeli poniżej.
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Tabela 7. Analiza możliwych rozwiązań inwestycyjnych w ramach projektu
L.p. Zadanie

1

2

Sieci
teleinformatyczne,
serwerownie

Sprzęt

Działania konieczne do
realizacji

Utrzymanie
istniejącej
infrastruktury /
oprogramowania

Modernizacja
istniejącej
infrastruktury /
oprogramowania

Wytworzenie
nowej
infrastruktury /
oprogramowania

Zapewnienie:
- infrastruktury IT,
infrastruktury zasilania,
- pomieszczeń serwerowni i
punktów dystrybucyjnych

Rozwiązanie nie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
częściowo
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Z przeprowadzonej analizy stanu obecnego wynika, że obecna
infrastruktura teleinformatyczna, energetyczna, oraz stan serwerowni
i punktów dystrybucyjnych nie zapewni osiągnięcia celów projektu.
Konieczne jest zbudowanie w tym zakresie nowej infrastruktury

Zapewnienie zasobów
teleinformatycznych

Rozwiązanie nie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
częściowo
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Z przeprowadzonej analizy stanu obecnego wynika, że konieczne
jest dostarczenia nowego sprzętu celem zrealizowania celów
Projektu.. Modernizacja infrastruktury polegająca na dostarczeniu
dodatkowych modułów do istniejącego sprzętu (np zwiększenie
pamięci) tylko częściowo pozwoli na osiągnięcie celów projektu.

Oprogramowanie

Zapewnienie odpowiedniego
oprogramowania

Rozwiązanie nie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
częściowo
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

4

Systemy
dziedzinowe

Zapewnienie odpowiednich
systemów dziedzinowych:
HIS, PACS, RIS, LIS, EOD,
ERP

Rozwiązanie nie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
częściowo
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

5

Wdrożenie portalu dla
pacjentów i personelu
Systemy regionalne
podmiotów leczniczych oraz
i krajowe
integracja e-usług z warstwą
regionalną oraz krajową

Rozwiązanie nie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie nie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

3

Uzasadnienie oceny

Z przeprowadzonej analizy stanu obecnego wynika, że PL wymagają
modernizacji oprogramowania oraz dostarczenia nowych licencji
oprogramowania celem zrealizowania celów Projektu. Dane
oprogramowanie pozwoli zarówno na efektywniejsze realizowanie
zadań w procesach wspierających procedury leczenia. Modernizacja
oprogramowania polegająca na aktualizacji licencji oprogramowania
tylko częściowo pozwoli na osiągnięcie celów projektu. Nowe
wersje pozwolą na wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności,
lecz ich liczba nie będzie wystarczająca dla spełnienia obecnych
potrzeb.
Analiza stanu obecnego wskazała, że poziom wdrożenia systemów
dziedzinowych jest niewystarczający. Modernizacja może tylko
częściowo pomoc w zakresie realizacji celów Projektu. Stąd,
rozbudowa oprogramowania oraz aktualizacja oprogramowania
użytkowanego zapewni realizację celów Projektu.
Z przeprowadzonej analizy stanu obecnego wynika, że infrastruktura
rozwiązań regionalnych i krajowych jest w fazie budowy.Budowa
warstwy lokalnej częściowo zmieni obecny stan rzeczy. Jedynie
wdrożenie całościowego rozwiązania umożliwia zrealizowanie
celów Projektu.
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L.p. Zadanie

6

7

8

9

10

Systemy
gromadzenia
danych
archiwizacji

Działania konieczne do
realizacji

Zapewnienie
odpowiednich
systemów
informatycznych
i (narzędziowych) gromadzenia
danych i archiwizacji

Utrzymanie
istniejącej
infrastruktury /
oprogramowania

Rozwiązanie nie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Modernizacja
istniejącej
infrastruktury /
oprogramowania

Rozwiązanie
częściowo
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
Rozwiązanie nie
częściowo
Systemy
Zapewnienie
odpowiednich przyczyni się do
przyczyni się do
bezpieczeństwa
systemów bezpieczeństwa
realizacji celów
realizacji celów
Projektu
Projektu
Rozwiązanie
Rozwiązanie
częściowo
Wdrożenie
systemu
przyczyni się do
Systemy BI
przyczyni się do
sprawozdawczości zarządczej
realizacji celów
realizacji celów
Projektu
Projektu
Wdrożenie
odpowiedniego
Rozwiązanie
Rozwiązanie nie
Systemy oceny i systemu zarządzania jakością
częściowo
przyczyni się do
zarządzania
świadczonych
usług
przyczyni się do
realizacji celów
jakością
medycznych oraz zapobiegania
realizacji celów
Projektu
zdarzeniom niepożądanym
Projektu

Szkolenia

Rozwiązanie
częściowo
Przeprowadzenie szkoleń dla
przyczyni się do
personelu wnioskodawcy .
realizacji celów
Projektu

Rozwiązanie
częściowo
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Wytworzenie
nowej
infrastruktury /
oprogramowania

Uzasadnienie oceny

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Z przeprowadzonej analizy stanu obecnego wynika, że
wnioskodawca posiada systemy archiwizacji oraz gromadzenia
danych, lecz pozostawienie obecnej infrastruktury w stanie jakim
jest spowoduje, że cele projektu nie zostaną zrealizowane.
Modernizacja także nie pozwoli realizację w pełni celów Projektu, ze
względu na nieefektywne podejście do przechowywania danych oraz
niezgodność z praktykami rynkowymi. Stąd, wdrożenie nowej
infrastruktury, która jest scentralizowana oraz zapewnia
scentralizowane przechowywanie danych umożliwi zrealizowanie
potrzeb oraz zrealizowanie celów Projektowych.

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Z przeprowadzonej analizy stanu obecnego wynika, że w obecnej
chwili istnieją częściowo wdrożone systemy bezpieczeństwa danych
i styku z Internetem. Modernizacja systemów zabezpieczeń lub ich
rozbudowa może częściowo przyczynić się do realizacji celów.

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

W obecnej chwili, w niewielkim zakresie użytkuje systemy
sprawozdawczości zarządczej. Pozostawienie środowiska w
obecnym kształcie nie przyczyni się do realizacji celów Projektu w
pełni. Wdrożenie nowych narzędzi i objęcie nimi całości także
umożliwi zrealizowanie celów Projektu.

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

W obecnej chwili, w pewnym stopniu prowadzone są zestawienia
dotyczące zarządzania jakością oraz zapobiegania zdarzeniom
niepożądanym.. Jedynie wdrożenie nowych narzędzi na regionalnym
poziomie umożliwi zrealizowanie celów Projektu.

Rozwiązanie
przyczyni się do
realizacji celów
Projektu

Z przeprowadzonej analizy stanu obecnego wynika, że w obecnej
chwili są zasoby ludzkie posiadające kompetencje w zakresie
utrzymania elementów wdrażanego projektu. Obecny poziom
wiedzy nie jest w pełni wystarczający, aby realizować wszystkie
zadania oraz w pełni osiągnąć cele Projektu. Jedynie w pełni
realizacja programu szkoleniowego gwarantuje osiągnięcie celów
projektu, zaś pozostawienie obecnego poziomu wiedzy lub jego
częściowe uzupełnienie uniemożliwi pełną realizacje celów Projektu.
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Rozwiązanie polegające na utrzymaniu istniejącej infrastruktury stanowi odzwierciedlenie obecnie
funkcjonujących systemów informatycznych Wnioskodawcy czy szerzej w podmiotach leczniczych
ze wszystkimi jego wadami i ograniczeniami.
Zadania, jakie zostały określone do wykonania w ramach Projektu nie mogą być zrealizowane (a tym
samym osiągnięte cele) za pomocą istniejącej infrastruktury i oprogramowania. W przypadku dwóch
zadań: Systemy BI i Szkolenia obecna infrastruktura może częściowo przyczynić się do osiągnięcia
celów Projektu. Jednak w przypadku pozostałych zadań konieczna będzie modernizacja obecnej
infrastruktury lub wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań. Szczegóły uzasadnienia wpływu danego
rozwiązania na osiągnięcie celu Projektu zostały zawarte w tabeli powyżej.
Z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wynika, iż utrzymanie obecnej infrastruktury i
oprogramowania, bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych nie pozwoli na realizację zadań
koniecznych do przeprowadzenia, umożliwiających osiągnięcie głównego celu Projektu, jakim jest
poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze powiatu bytowskiego
oraz województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych.
Rozwiązanie to nie pozwala także na realizację wymogu prawnego wynikającego wprost z Ustawy z
dn. 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz.
636 z późn. zm.).
Dodatkowo, biorąc pod uwagę, ograniczone środki finansowe w systemie ochrony zdrowia, brak
wsparcia ze środków UE oznacza brak Projektu, a tym samym zagraża wprost realizacji procesu
informatyzacji ochrony zdrowia na poziomie regionalnym, jak i krajowym.
Wyniki analizy wskazują, że w ramach Projektu będą miały zastosowanie głównie dwa rozwiązania
inwestycyjne. Oznacza to, że część infrastruktury i oprogramowania zostanie zmodernizowanych i
dostosowanych do wymagań projektu oraz, że część będzie wymagała wytworzenia nowej
infrastruktury i wdrożenia nowego oprogramowania.
Na podstawie przeprowadzonej analizy strategicznej z uwzględnieniem analizy stanu obecnego
infrastruktury, zdefiniowano konieczność realizacji konkretnych elementów Projektu w ramach 10
zadań. Szczegółowe informacje zostały zawarte w tabeli poniżej.
Tabela 8. Elementy Projektu planowane do realizacji
L.p. Zadanie

1

Sieci
teleinformatyczne,
serwerownie

2

Sprzęt

3

Oprogramowanie

Element projektu
Budowa i dostosowanie okablowania strukturalnego
Budowa i dostosowanie sieci zasilania gwarantowanego
Budowa i dostosowanie sieci LAN w tym serwerowni oraz punktów
dystrybucyjnych
Budowa i dostosowanie sieci SAN
Budowa i dostosowanie sieci Internet
Budowa i dostosowanie sieci WAN
Dostawa sprzętu informatycznego - stacje robocze
Dostawa sprzętu informatycznego– serwery
Dostawa sprzętu informatycznego– macierze
Dostawa sprzętu informatycznego - urządzenia mobilne
Dostawa sprzętu informatycznego - urządzenia drukujące
Dostawa sprzętu informatycznego - inne urządzenia
Dostawa oprogramowania - wirtualizacja
Dostawa oprogramowania - systemy operacyjne
Dostawa oprogramowania– bazy danych
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L.p. Zadanie

Element projektu
Dostawa oprogramowania– standardowe oprogramowanie biurowe
Dostawa oprogramowania - oprogramowanie komunikacyjne
Dostawa oprogramowania - antywirusowe

4

5

6

Systemy dziedzinowe

Systemy: HIS, PACS, RIS, LIS, EOD, ERP

Dostarczenie i wdrożenie regionalnego systemu e-Zdrowie włącznie z
zapewnieniem interfejsów zewnętrznych do tego systemu, dostarczenie i
wdrożenie systemów dziedzinowych i wspierających w podmiotach
Systemy
regionalne leczniczych oraz ich integracja z systemem regionalnym - rozwiązanie
portalowe
(portal, PRIM)
Dostarczenie i wdrożenie regionalnego systemu e-Zdrowie włącznie z
zapewnieniem interfejsów zewnętrznych do tego systemu, dostarczenie i
wdrożenie systemów dziedzinowych i wspierających w podmiotach
leczniczych oraz ich integracja z systemem regionalnym - rozwiązanie PRIM
Systemy gromadzenia
danych i archiwizacji Budowa systemów gromadzenia i archiwizacji danych

7

Systemy
bezpieczeństwa

Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

8

Systemy BI

Dostarczenie i wdrożenie rozwiązania Business Intelligence

9

Systemy
oceny
i
Dostarczenie i wdrożenie regionalnego rozwiązania SOJ i SZN
zarządzania jakością
Szkolenia
Przeprowadzenie szkoleń dla podmiotów leczniczych

10

Źródło: Opracowanie własne.

II etap – analiza rozwiązań technologicznych
W ramach niniejszej analizy Projektu zdefiniowano dwa warianty inwestycyjne. Niezależnie od
wybranego inwestycyjnego wariantu realizacji, w ramach Projektu zostaną wdrożone elektroniczne
usługi ochrony zdrowia, takie jak elektroniczna rejestracja na wizytę, elektroniczne skierowania,
elektroniczna historia wykonanych usług i zdarzeń medycznych, elektroniczne rozliczenia.
Wdrażane rozwiązanie powinno:










umożliwiać umawianie on-line na wizytę do lekarza,
udostępniać usługobiorcom m.in. historię chorób, wykonanych usług, skierowań,
udostępniać personelowi medycznemu elektroniczne dane o stanie zdrowia pacjentów,
zapewniać szybki dostęp do danych medycznych ratownikom medycznym,
udostępniać informacje na temat ochrony zdrowia,
umożliwiać bieżącą analizę danych o zdarzeniach medycznych,
usprawnić elektroniczną obsługę rozliczania wykonanych usług medycznych,
zapewnić jednolite i jednorodne zasady gromadzenia i udostępniania zasobów cyfrowych o
zdarzeniach medycznych,
zapewnić interoperacyjność z platforma regionalną oraz krajową.

Warianty inwestycyjne W1 i W2
Do analizy wariantów przyjęto dwa warianty inwestycyjne: W1 oraz W2. Warianty te zostały
zdefiniowane dla 10 zadań planowanych do realizacji w ramach Projektu. W definiowaniu wariantów
zostały uwzględnione wyniki analizy strategicznej dotyczących możliwości zastosowania dwóch
rozwiązań inwestycyjnych. Szczegóły dotyczące rozwiązań technologicznych w ramach W1 i W 2 w
poszczególnych obszarach zostały przedstawione w tabeli poniżej.
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Tabela 9. Zdefiniowane warianty inwestycyjne W1 i W2
Lp.

Zadanie

Sieci
teleinformatyczne,
serwerownie

Element projektu
Budowa i
dostosowanie
okablowania
strukturalnego
Budowa i
dostosowanie sieci
zasilania
gwarantowanego

1

Budowa i
dostosowanie sieci
WLAN

W1

W2

W ramach projektu przewidziano modernizację/budowę
okablowania światłowodowego i miedzianego (kategorii 6A). Modernizacja okablowania jedynie do kategorii 5e.
Powstanie sieć strukturalna w kategorii 6A.
Instalacja zasilania gwarantowanego opartego o centralne
urządzenia UPS. Instalacja będzie zasilała urządzenia znajdujące
się w serwerowni, urządzenia łączności bezprzewodowej oraz
komputery i urządzenia sieci LAN
Kontrolery segmentacji sieci wraz z serwerami usługowymi będą
odpowiadać za przechowywanie i udostępnianie konfiguracji
wszystkich urządzeń radiowych, segmentację logiczną sieci,
realizację polityk bezpieczeństwa i profili usługowych dla różnych
grup użytkowników, badanie aktywności użytkowników,
wykrywanie intruzów oraz optymalizację wykorzystania pasma
radiowego poprzez dynamiczną adaptację do zmian w czasie
rzeczywistym. Zaletą
takiego scentralizowanego modelu
zarządzania jest łatwość wprowadzania globalnych zmian
konfiguracyjnych dla całej sieci bezprzewodowej oraz
automatyzacja wybranych czynności, za które w systemach
rozproszonych odpowiedzialny jest administrator.

Zapewnienie zasilania gwarantowanego w oparciu
o UPS jednostkowe, podtrzymujące zasilanie
poszczególnych urządzeń.

Budowa sieci WLAN w oparciu o proste
urządzenia sieciowe niepozwalające na zdalne
zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa
rozwiązania. Wszelkie prace konfiguracyjne
robione bezpośrednio na urządzeniach.
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Lp.

Zadanie

Element projektu

Budowa
dostosowanie
LAN

W1

•
Standaryzacja
sieci
LAN
do
kategorii
6A;
•. Wyeliminowanie użytkowania urządzeń niewspieranych przez
producentów
lub/i
serwis
zewnętrzny).
• Podłączanie przełączników w pośrednich punktach
dystrybucyjnych poprzez dwie drogi kablowe z węzłem
i nadrzędnym z wykorzystaniem redundantnych urządzeń
sieci (dodatkowo z użyciem redundantnych modułów przełączających).
• Wprowadzenie redundantnych przełączników warstwy trzeciej w
części centralnej (rdzeniu sieci), pozwalających na stworzenie sieci
zdolnej do szybkiej rekonfiguracji w przypadku awarii.
•
Przypisanie
użytkowników
do
sieci
VLAN,
• Wprowadzenie narzędzi zarządzania siecią pozwalających na
monitorowanie parametrów sieci w czasie rzeczywistym.

3

Sprzęt

Oprogramowanie

• Standaryzacja sieci LAN w projekcie do kategorii
5e; • Wyeliminowanie użytkowania urządzeń
niewspieranych przez producentów lub/i serwis
zewnętrzny). • Podłączanie przełączników w
pośrednich punktach dystrybucyjnych poprzez
dwie drogi kablowe z węzłem nadrzędnym z
wykorzystaniem
redundantnych
urządzeń.•
Przypisanie użytkowników do sieci VLAN, podział
grup roboczych, • Wprowadzenie narzędzi
zarządzania
siecią
pozwalających
na
monitorowanie parametrów sieci w czasie
rzeczywistym.

i Budowa sieci WAN w oparciu o usługę operatora zewnętrznego.
sieci W ramach projektu PeZ powstanie sieć (WAN) dostępowa
Kluczowym węzłami sieci w ramach projektu będą zasoby GCPD
i ośrodek zapasowy z serwerownią DR.
W
ramach
projektu
powstaną
sieci
SAN
Budowa i
Koncepcja sieci SAN zakłada, że będzie ona zapewniała
dostosowanie sieci
komunikację pomiędzy infrastrukturą serwerową, a przestrzenią
SAN
dyskową udostępnianą przez macierze.

Połączenia
VPN
po
sieci
Internet
Zakup usługi sieci WAN z łączem zapasowym
poprzez sieć Internet.

Sieci Internet

Jeden punkt styku z Internetem

Dostęp do Internetu realizowany osobno.

Dostawa sprzętu
informatycznego stacje robocze,
serwery, macierze
Dostaw sprzętu
mobilnego, urządzeń
drukujących
Dostawa
oprogramowania
wirtualizacja

Wymiana oraz zakup nowych stacji roboczych (opartych o
Rozwiązanie oparte jedynie o terminale
komputery PC), dostaw nowych serwerów wraz z możliwością
Oparcie
rozwiązanie
o
lokalne
pracy w „chmurze” w oparciu o moc obliczeniową udostępnioną w
przechowywania danych
ośrodku zewnętrznym

Dostawa

Przyjęcie, jako standardu w obszarze systemów operacyjnych, dla Różne systemy operacyjne na różnych stacjach

Budowa
dostosowanie
WAN

2

W2

Dostawa laptopów, tabletów, tabletów medycznych,
Dostaw indywidualnych urządzeń drukujących i skanujących

Udostępnianie powierzchni dyskowej w oparciu o
storage wolno stojące, podłączone do konkretnych
serwerów.

Jedynie
drukująco-skanujące
wielofunkcyjne

systemy
urządzenia

Wdrożenie systemu wirtualizacji zasobów, zgonie ze standardami Brak rozwiązania wirtualizującego zasoby. Wariant
przyjętymi dla oprogramowania wirtualizującego zasoby.
uwzględnia tylko fizyczne maszyny.
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Lp.

4

5

Zadanie

Systemy
dziedzinowe

Element projektu

W2

oprogramowania systemy operacyjne
Dostawa
oprogramowania bazy
danych
Dostawa
oprogramowania
oprogramowanie
biurowe
Dostawa
oprogramowania
antywirusowe

stacji roboczych jednej uznanej komercyjnej wersji OS

Dostawa i wdrożenie

Systemy lokalne : HIS, ERP,
możliwością pracy w „chmurze”

roboczych. Brak standardu.

System baz danych oparty o komercyjne rozwiązanie spełniające System baz danych
co najmniej standard SQL 2003, pełne wsparcie producenta.;
source.

oparty o rozwiązania open

Standaryzacja
oprogramowania
biurowego.
Komercyjne Korzystanie
z
różnych
wersji,
różnego
oprogramowanie biurowe z zapewnionym przez producenta oprogramowania, w tym min. wykorzystanie
wsparciem
rozwiązania typu OpenSource.
Standaryzacja oprogramowania antywirusowego wraz
zapewnieniem okresowych (jak najczęstszych) „szczepionek”.
PACS,

z Brak standaryzacji wykorzystanie rozwiązania typu
OpenSource

RIS, LIS, EDM z Systemy lokalne : HIS, ERP, PACS, RIS, LIS,
EDM

Wdrożenie systemu eLokalny portal e-zdrowie bez integracji z platformą
Zdrowie włącznie z Lokalny portal e-zdrowie zintegrowany z platformą regionalną regionalną. Pacjent nie ma dostępu z jednego
zapewnieniem
.Regionalny portal medyczny zapewniający dostęp do informacji portalu do wszystkich informacji medycznych.
Systemy regionalne interfejsów do tego medycznej z wszystkich podmiotów.
Musi
się
przełączać
miedzy
portalami
(portal, PeZ)
systemu
poszczególnych placówek.
Repozytorium EDM

6

W1

Integracja z regionalnym repozytorium danych medycznych w Uruchomienie w każdym PL repozytorium z
oparciu o scentralizowaną infrastrukturę IT
dokumentacją medyczną .

Systemy
Budowa
systemów System backup’u i archiwizacji oparty o infrastrukturę model długoterminowej archiwizacji danych
gromadzenia danych gromadzenia
i zainstalowaną lokalnie oraz z wykorzystaniem dla archiwum medycznych PL z wykorzystaniem zewnętrznego
i archiwizacji
archiwizacji danych
długoterminowego zasobów w „chmurze” .
centrum przetwarzania danych w modelu kolokacji

Systemy
bezpieczeństwa

Wdrożenie jednej domeny usług katalogowych, Wdrożenie takich
funkcjonalności umożliwi uruchomienie m.in. Infrastruktur Klucza
Budowa
systemu Publicznego PKI, SSO (Single Sign-On) oraz innych usług
zarządzania
oferowanych przez tą usługę, modernizacja sieci LAN i jej styku z
bezpieczeństwem
internetem
wprowadzenie
podpisu
elektronicznego
informacji
umożliwiającego pełne wdrożenie elektronicznej archiwizacji
danych medycznych- wdrożenie systemu elektronicznej kontroli
dostępu do pomieszczeń.

Wdrożenie jednej domeny usług katalogowych, ,
modernizacja sieci LAN i jej styku z internetem
wprowadzenie
podpisu
elektronicznego
umożliwiającego pełne wdrożenie elektronicznej
archiwizacji danych medycznych- wdrożenie
systemu elektronicznej kontroli dostępu do
pomieszczeń
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Zadanie
Systemy BI

9

10

Element projektu

Wdrożenie Business Oparcie rozwiązania raportującego o scentralizowany model Rozwiązanie
Intelligence
usługowy w „chmurze obliczeniowej”
systemu BI.

Dostarczenie
i
wdrożenie
Systemy oceny i regionalnego
zarządzania jakością rozwiązania SOJ i
SZN dla Podmiotów
Leczniczych

Szkolenia

W1

Przeprowadzenie
szkoleń

Źródło: Opracowanie własne.

W2
oparte

o

wdrożenie

lokalnego

Ujednolicony System Oceny Jakości opierać się będzie na
rozwiązaniu ankietowym, dostępnym z poziomu regionalnego
Indywidualnie we własnym zakresie system SOJ
portalu e-Zdrowie i dostępnym dla każdego pacjenta. uprawnionej
oraz SZN.
przez administratora portalu osoby w Podmiocie Leczniczym oraz
rejestru
Dedykowane szkolenia specjalistyczne dla pracowników..
Lista szkoleń obejmuje zestaw istotnych szkoleń z punktu Ograniczenie szkoleń
widzenia zapełnienia luk w obszarze wiedzy z obsługi systemów użytkowników
informatycznych w części białej i szarej.

do

minimum

tylko
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Analiza wariantów oparta na metodach ilościowych
Analizę zdefiniowanych wariantów inwestycyjnych W1 i W2 przeprowadzono metodą ilościową w
oparciu o 4 kryteria. Każde kryterium zostało ocenione w skali od 1. do 4. Ponadto do każdego
kryterium została przypisana waga określająca istotność wpływu na wybór danego rozwiązania. W
tabeli poniżej zostały przedstawione kryteria oceny wyboru wariantów, wraz z definicją skali ocen
oraz wag.
Tabela 10. Kryteria oceny wariantów

Lp.

1

2

3

Kryterium
wyboru

Skala
ocen

Wa
ga

Uzasadnienie skali wagi

od 1 do 4 0,4

Dla kryterium kosztowego została przypisana najwyższa waga - 0,4. Z punktu
widzenia beneficjenta, w przypadku, w którym ze względów technicznotechnologicznych, bezpieczeństwa czy też szybkości wykonania możliwe jest
przyjęcie alternatywnych sposobów realizacji przedsięwzięcia, o sposobie jego
wykonania decyduje koszt jego realizacji.

od 1 do 4 0,2

Dla kryterium szybkości realizacji została przypisana waga - 0,2. Zarówno szybkość
realizacji, bezpieczeństwo (rozwiązań technicznych) oraz zgodność rozwiązań z
praktykami rynkowymi stanowią równorzędne kryteria i ich skala oddziaływania na
wybór danego rozwiązania realizacji przedsięwzięcia będzie uzależniona od obszaru
poddanego ocenie.
Należy wskazać, iż termin realizacji niektórych elementów Projektu jest
zdeterminowany terminem ustawowym, np. dotyczy to umożliwienia od 1 sierpnia
2017 r. PL prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Bezpieczeńst
wo rozwiązań od 1 do 4 0,2
technicznych

Dla kryterium bezpieczeństwa rozwiązań technicznych została przypisana waga - 0,2.
Zarówno szybkość realizacji, bezpieczeństwo (rozwiązań technicznych) oraz
zgodność rozwiązań z praktykami rynkowymi stanowią równorzędne kryteria i ich
skala oddziaływania na wybór danego rozwiązania realizacji przedsięwzięcia będzie
uzależniona od obszaru poddanego ocenie.
Najtrudniejszym problemem w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów
w ochronie zdrowia są problemy z bezpieczeństwem informacji zawartej w
dokumentach medycznych. Dane medyczne posiadają bardzo dużą wartość rynkową,
np. dla firm ubezpieczeniowych oraz ich ujawnienie może mieć dla pacjenta
negatywne konsekwencje niefinansowe, np. utratę pracy. W związku z wymogiem
przechowywania nawet przez okres kilkudziesięciu lat, dokumenty muszą być w tym
czasie odpowiednio zabezpieczone.

Koszty
realizacji
(cena)

Szybkość
realizacji

Dla kryterium zgodności z praktykami rynkowymi została przypisana waga - 0,2.

4

Zgodność
z
praktykami
od 1 do 4 0,2
rynkowymi

Zarówno szybkość realizacji, bezpieczeństwo (rozwiązań technicznych)
oraz
zgodność rozwiązań z praktykami rynkowymi stanowią równorzędne kryteria i ich
skala oddziaływania na wybór danego rozwiązania realizacji przedsięwzięcia będzie
uzależniona od obszaru poddanego ocenie.
Projekt polegający na wdrożeniu interoperacyjnych i zintegrowanych systemów ezdrowia powinien składać się z otwartych standardów mających powszechne
zastosowanie "na rynku", tak, aby możliwa była współpraca sprzętu i
oprogramowania od różnych producentów.

Lp. Skala ocen

Uzasadnienie skali wagi

1

1

mały wpływ na wybór sposobu rozwiązania

2

2

średni wpływ na wybór sposobu rozwiązania

3

3

duży wpływ na wybór sposobu rozwiązania

4

4

decydujący wpływ na wybór sposobu rozwiązania

W tabeli poniżej zostały przedstawione wyniki analizy wariantów W1 i W2 z zastosowaniem ww.
kryteriów oceny.
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Tabela 11. Analiza wariantów inwestycyjnych W1 i W2

Ocena
(od 1 do 4)
L.p
Zadanie
.

Element projektu W1

Modernizacja i
rozbudowa
okablowania
strukturalnego

1

Wykonanie
okablowania
światłowodoweg
o i miedzianego
(kategorii 6A).
Powstanie sieć
strukturalna w
kategorii 6A.

Modernizacja
okablowania
jedynie do
kategorii 5.

Sieci
teleinformatyczne
, serwerownie
Instalacja
zasilania.
Budowa
Instalacja będzie
dedykowanej
zasilała sprzęt w
sieci zasilania
serwerowni,
oraz sieci
urządzenia
zasilania
sieciowe
gwarantowanego.
aktywne oraz
komputery.

2

W2

Sprzęt

Dostawa sprzętu
informatycznego

Wymiana oraz
zakup nowych
komputerów.

Zapewnienie
zasilania
gwarantowanego
w oparciu o UPS
jednostkowe,
podtrzymujące
zasilanie
poszczególnych
urządzeń.
Rozwiązanie
oparte jedynie o
terminale.

Ocena z wagą

Kryterium

W1

W2

W1

W2

Koszty
realizacji

1

3

0,4

1,2

Szybkość
realizacji

3

3

0,6

0,6

Bezpieczeństw
o rozwiązań
3
technicznych

1

0,6

0,2

Zgodność z
praktykami
rynkowymi

3

1

0,6

0,2

Wybrana kategoria w wariancie W1
jest obecnie standardem w obszarze
okablowania strukturalnego.

Koszty
realizacji

2

2

0,8

0,8

Oba warianty realizowane są w
porównywalnym budżecie.

2

3

0,4

0,6

Wariant W2 jest korzystniejszym
rozwiązaniem dla kryterium.

3

1

0,6

0,2

Wariant W1
redundancję.

3

1

0,6

0,2

2

2

0,8

0,8

3

1

0,6

0,2

Szybkość
realizacji
Bezpieczeństw
o rozwiązań
technicznych
Zgodność z
praktykami
rynkowymi
Koszty
realizacji
Szybkość
realizacji

Uzasadnienie ocen
Wariant W2 jest korzystniejszym
rozwiązaniem
dla
kryterium
cenowego.
Oba warianty realizowane są w tym
samym czasie.
Wariant W1 umożliwia rozbudowę i
rekonfigurację sieci. Jest także
przygotowany
na
obsłużenie
większego obciążenia w ruchu
sieciowym.

zapewnia

większą

Koncepcja w W1 jest zgodna z
przyjętymi standardami i dobrymi
praktykami.
Spełnienie założeń sprzętowych dla
projektu. Niższe koszty dla W1.
Wariant W1 jest szybszy w realizacji
.
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Ocena
(od 1 do 4)
L.p
Zadanie
.

Element projektu W1

Dostawa sprzętu
informatycznego
serwery,
macierze

Dostawa sprzętu
informatycznego
- urządzenia
mobilne

Dostawa sprzętu
informatycznego
- urządzenia

Lokalna
infrastruktura.

Dostawa
laptopów,
tabletów,
tabletów
medycznych.

Dostawa
indywidualnych
urządzeń

W2

Oparcie
rozwiązania o
rozproszoną
infrastrukturę
serwerową z
wykorzystaniem
„chmury
obliczeniowej”

Oparcie
mobilności
pracowników o
urządzenia
prywatne.

Wyposażenie
jedynie w
drukująco-

Kryterium

W1

W2

Ocena z wagą
W1

W2

Uzasadnienie ocen
Wariant
W1
nie
jest
najkorzystniejszym rozwiązaniem,
lecz nie odbiega od standardów
rynkowych
Oba warianty są zgodne z
praktykami rynkowymi.
Spełnienie założeń sprzętowych dla
projektu.. Niższe koszty w wariancie
W1
Wariant W2 jest najkorzystniejszym
rozwiązaniem.
Wariant W1 zapewnia wyższy
poziom
bezpieczeństwa
dla
środowiska.

Bezpieczeństw
2
o rozwiązań

3

0,4

0,6

Zgodność z
praktykami

3

3

0,6

0,6

Koszty
realizacji

3

2

1,2

0,8

Szybkość
realizacji

1

3

0,2

0,6

0,5

0,6

0,1

3

1

0,6

0,2

Wariant W1 jest zgodny
standardami rynkowymi.

0

3

0

1,2

Wariant W2 jest korzystniejszy z
punktu widzenia kosztów realizacji

2

2

0,4

0,4

Oba warianty są porównywalne w
zakresie czasu realizacji.

1

0,6

0,2

Wariant W1 zapewnia wyższy
poziom
bezpieczeństwa
dla
środowiska.

1

0,6

0,2

Wariant W1 jest zgodny
standardami rynkowymi.

1

1,2

0,4

Spełnienie założeń sprzętowych dla
projektu. Niższe koszty w wariancie
W1

Bezpieczeństw
3
o rozwiązań
Zgodność z
praktykami
rynkowymi
Koszty
realizacji
(cena)
Szybkość
realizacji

Bezpieczeństw
o rozwiązań
3
technicznych
Zgodność z
praktykami
3
rynkowymi
Koszty
realizacji

3

ze

ze
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Ocena
(od 1 do 4)
L.p
Zadanie
.

Element projektu W1

W2

Kryterium

W1

W2

W1

W2

drukujące

skanujące
urządzenia
wielofunkcyjne.

Szybkość
realizacji

2

2

0,4

0,4

Bezpieczeństw
1
o rozwiązań

2

0,2

0,4

Zgodność z
praktykami
rynkowymi

2

2

0,4

0,4

Koszty
realizacji

0

3

0

1,2

0
Brak rozwiązania
wirtualizującego
Bezpieczeństw
zasoby. Wariant
o rozwiązań
3
uwzględnia tylko
technicznych
fizyczne maszyny.

3

0

0,6

1

0,6

0,2

skanujacodrukujących.

Szybkość
realizacji

Dostawa
oprogramowania
- wirtualizacja

3

Ocena z wagą

Wdrożenie
systemu
wirtualizacji
zasobów.

Oprogramowanie

Dostawa
oprogramowania
- systemy
operacyjne

Przyjęcie, jako
standardu
systemów
operacyjnych,
dla stacji
roboczych
jednej wersji OS.

Różne systemy
operacyjne na
różnych stacjach
roboczych. Brak
standardu.

Zgodność z
praktykami
rynkowymi

3

0

0,6

0

Koszty
realizacji

3

2

1,2

0,8

Szybkość
realizacji

1

2

0,2

0,4

Bezpieczeństw
3
o rozwiązań

0

0,6

0

Uzasadnienie ocen
Oba warianty są porównywalne w
zakresie czasu realizacji.
Wariant
W1
nie
jest
najkorzystniejszym rozwiązaniem,
lecz nie odbiega od standardów
rynkowych
Oba warianty są zgodne z
praktykami rynkowymi w obszarze
technologicznym i organizacyjnym
Wariant W2 jest korzystniejszym
rozwiązaniem.
Wariant
W1
nie
jest
najkorzystniejszym rozwiązaniem
dla kryterium.
Wariant W1 zapewnia wyższy
poziom bezpieczeństwa działania
systemów
na
dostarczonej
infrastrukturze
Wariant W1 jest zgodny z trendami
w
zakresie
optymalizacji
wykorzystania
zasobów
informatycznych
Wariant W2 jest korzystniejszym
rozwiązaniem dla kryterium.
Wariant W1 nie jest optymalny z
punktu
widzenia
konieczności
standaryzacji środowiska OS
Wszystkie komputery powinny
pracować pod kontrolą tej samej
wersji systemu operacyjnego.
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Ocena
(od 1 do 4)
L.p
Zadanie
.

Element projektu W1

W2

Kryterium

W1

W2

W1

W2

Uzasadnienie ocen

3

1

0,6

0,2

Wariant W1 jest zgodny z obecnymi
trendami i praktykami.

1

3

0,4

1,2

2

2

0,4

0,4

Bezpieczeństw
o rozwiązań
4
technicznych

1

0,8

0,2

3

1

0,6

0,2

Podejście zaproponowane w W1 jest
zgodne z praktykami rynkowymi

2

3

0,8

1,2

Wariant W1 nie jest korzystny dla
kryterium kosztów realizacji

3

2

0,6

0,4

Wariant
realizacji

3

1

0,6

0,2

Wariant W1 zapewnia
bezpieczeństwo.

3

1

0,6

0,2

W1 jest zgodny ze stosowanymi
praktykami rynkowymi.

Zgodność z
praktykami
rynkowymi
Koszty
realizacji
(cena)

Dostawa
oprogramowania
- RDBMS

Dostawa
oprogramowania
-programowanie
biurowe

RDBMS oparty o
komercyjne
rozwiązanie
Rozwiązanie
spełniające co
oparte o RDBMS
najmniej
open source.
standard SQL
2003.

Standaryzacja
oprogramowania
biurowego.
Komercyjne
oprogramowanie
biurowe.

Brak standardu
dla
oprogramowania
biurowego.
Korzystanie z
różnych wersji,
różnego
oprogramowania,
w tym min.
wykorzystanie
rozwiązania typu
OpenSource.

Ocena z wagą

Szybkość
realizacji

Zgodność z
praktykami
rynkowymi
Koszty
realizacji
(cena)
Szybkość
realizacji
Bezpieczeństw
o rozwiązań
technicznych
Zgodność z
praktykami
rynkowymi

Wariant W1 nie jest optymalny dla
kryterium
–
rozwiązanie
komercyjne.
Standaryzacja RDBMS pociąga tę
samą czasochłonność wdrożenia
niezależnie od tego czy wdrażane
jest komercyjne czy rozwiązanie
open source
W1 posiada wyższy poziom
bezpieczeństwa - dostępne jest
wsparcie producenta dla wybranego
rozwiązania

W1

wymaga

pilnej
większe
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Ocena
(od 1 do 4)
L.p
Zadanie
.

4

Element projektu W1

Systemy: HIS,
ERP, PACS,
RIS, LIS, EDM scentralizowane
rozwiązanie
rozwiązanie jest
instalowane
lokalnie.

Systemy
dziedzinowe

Gotowość do
integracji z
regionalnym
systemem eZdrowie.
5

Systemy
regionalne

Gotowość do
integracji z
regionalnym
systemem eZdrowie.

W2

Systemy: HIS,
ERP, PACS,
RIS, LIS, EDM
- ustandaryzowane
i scentralizowane
rozwiązanie

Regionalny
portal medyczny
zapewniający
dostęp do
informacji o
działalności i
umożliwiający
kontakt za jego
pomocą z
pacjentami.

Warstwa
regionalna
umożliwia jedynie
wymianę
informacji
pomiędzy PL.
Pacjent nie ma
dostępu z jednego
portalu do
wszystkich
informacji
medycznych.

Wdrożenie
regionalnego
repozytorium
danych
medycznych w

Uruchomienie
repozytorium
dokumentacji
medycznej.
Brak platformy

Ocena z wagą

Kryterium

W1

W2

W1

W2

Koszty
realizacji
(cena)

4

4

1,6

1,6

Szybkość
realizacji

4

3

0,8

0,6

Bezpieczeństw
o rozwiązań
4
technicznych

3

0,8

0,6

Zgodność z
praktykami
rynkowymi

3

4

0,6

0,8

Koszty
realizacji

3

2

1,2

0,8

Szybkość
realizacji

3

2

0,6

0,4

Bezpieczeństw
3
o rozwiązań

1

0,6

0,2

Zgodność z
praktykami
rynkowymi

3

1

0,6

0,2

Koszty
realizacji

3

2

1,2

0,8

Szybkość
realizacji

3

1

0,6

0,2

Uzasadnienie ocen
Koszt
realizacji
zadania
w
obydwóch
wariantach
jest
porównywalny
Przy rozwiązaniu przyjętym w W1
czas realizacji zadania
będzie
krótszy
Rozwiązania zaproponowane w W1
zapewnią większe bezpieczeństwo
danych przetwarzanych w systemach
dziedzinowych.
Rozwiązanie zaproponowane w W2
jest bardziej powszechne stosowane
Wariant W1 jest bardziej opłacalny
ze względu na dostępność wymiany
usług.
Wariant W1 zapewnia szybsze
zrealizowanie potrzeb projektowych
Wariant W1 zapewnia wyższy
poziom
bezpieczeństwa
przetwarzania danych.
Wariant W1 zapewnia zgodność z
praktykami rynkowymi ze względu
na elastyczność rozwiązania
Wariant W1 jest bardziej opłacalny
ze względu na dostępność wymiany
usług.
Wariant W1 zapewnia szybsze
zrealizowanie potrzeb projektowych
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Ocena
(od 1 do 4)
L.p
Zadanie
.

Element projektu W1
oparciu o
plstforme
regionalną.

6

Systemy
archiwizacji

Budowa
systemów
gromadzenia i
archiwizacji
danych

W2

Kryterium

W1

Systemy BI

W2

Uzasadnienie ocen

1

0,6

0,2

Wariant W1 zapewnia wyższy
poziom
bezpieczeństwa
przetwarzania danych, w tym
danych
osobowych
oraz
medycznych.

3

1

0,6

0,2

Wariant W1 zapewnia zgodność z
praktykami rynkowymi.

3

2

1,2

0,8

Wariant W1 jest korzystniejszy.

1

3

0,2

0,6

Bezpieczeństw
o rozwiązań
3
technicznych

1

0,6

0,2

Zgodność z
praktykami
rynkowymi

2

0,6

0,4

1

0,2

0,2

1

0,2

0,2

Proponowane są dwa takie same
warianty w tym obszarze.

0,8

Wariant W1 zapewnia niższe koszty
szkoleń oraz dopasowanie narzędzia
do
charakterystyki
branży
medycznej.

Bezpieczeństw
3
o rozwiązań
Zgodność z
praktykami
rynkowymi
Koszty
realizacji
(cena)
Szybkość
realizacji

3

Bezpieczeństw
1
o rozwiązań
Zgodność z
praktykami
1
rynkowymi
7

W1

regionalnej.

Warianty:
- rozproszona
System backup’u
archiwizacja
i archiwizacji
danych
oparty o
- długoterminowa
infrastrukturę
archiwizacja
zainstalowaną i
danych
działającą
medycznych z
lokalnie.
wykorzystaniem
zasobów PeZ

Oparcie
Wdrożenie
rozwiązania
systemu Business
raportującego o
Intelligence
scentralizowany

W2

Ocena z wagą

Rozwiązanie
oparte o lokalny
system BI.

Koszty
realizacji
(cena)

3

2

1,2

Wariant W2 jest korzystniejszy dla
kryterium czasu realizacji.
Wariant W1 spełnia wszelkie
standardy bezpieczeństwa
oraz
zapewnia efektywne archiwizowanie
danych.
Wariant W1 jest zgodny z
praktykami rynkowymi w zakresie
bezpieczeństwa
i
koncepcji
rozwiązania
przetwarzania
i
przechowywania danych.
Proponowane są dwa takie same
warianty w tym obszarze.
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Ocena
(od 1 do 4)
L.p
Zadanie
.

Element projektu W1

W2

model usługowy.
Funkcjonowanie
jednej centralnej
hurtowni danych.

8

Szkolenia

Dedykowane
szkolenia
specjalistyczne
dla pracowników
istotnych szkoleń
Przeprowadzenie z punktu
Ograniczenie
szkoleń dla
widzenia
szkoleń do
podmiotów
zapełnienia luk w
minimum
leczniczych
obszarze wiedzy
z obsługi
systemów
informatycznych
w części białej i
szarej,

Ocena z wagą

Kryterium

W1

W2

W1

W2

Uzasadnienie ocen

Szybkość
realizacji

2

2

0,4

0,4

Czas wdrożenia porównywanych
wariantów jest podobny.

Bezpieczeństw
3
o rozwiązań

1

0,6

0,2

Wariant W1 zapewnia wyższy
poziom
bezpieczeństwa
przetwarzania danych.

3

1

0,6

0,2

Wariant W1 jest zgodny
praktykami rynkowymi

3

4

1,2

1,6

Koszty realizacji szkoleń w W2 są
niższe.

2

2

0,4

0,4

Bezpieczeństw
o rozwiązań
3
technicznych

1

0,6

0,2

Zgodność z
praktykami
rynkowymi

3

1

0,6

0,2

SUMA

165

121,5 40

Zgodność z
praktykami
rynkowymi
Koszty
realizacji
(cena)
Szybkość
realizacji

z

Oba warianty są realizowane w
porównywalnym czasie.
Wariant W1 zapewnia większe
bezpieczeństwo
użytkowania
systemów i sprzętu ze względu na
przekazanie
obsługującym
odpowiedniej wiedzy.
Wariant W1 jest
praktykami na rynku.

zgodny

z

32,1

Źródło: Opracowanie własne.

Ocena:
W wyniku przeprowadzonej analizy, rozwiązania technologiczne zastosowane w W1 uzyskały w sumie ocenę 40. Natomiast rozwiązania zastosowane w W2
uzyskały ocenę 32,1. Przeprowadzona analiza jednoznacznie pozwala stwierdzić, iż rozwiązania technologiczne zaproponowane w W1 są korzystniejsze dla
realizacji celów Projektu
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1.3.2. Analiza popytu
Analiza popytu została przeprowadzona na reprezentatywnej grupie przedstawicieli 16 placówek
ochrony zdrowia województwa pomorskiego. W tym celu we wrześniu 2016 r. przeprowadzono
badania ankietowe. Celem badania było poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników
planowanej do realizacji platformy świadczenia e-usług oraz zidentyfikowanie potrzeb w zakresie
rozbudowy użytkowanych systemów do poziomu technicznego i funkcjonalnego gwarantującego
możliwość integracji z platformą i jej właściwe użytkowanie.
Analiza popytu miała na celu identyfikację oraz oszacowanie zapotrzebowania na realizację
planowanej inwestycji. Odnosiła się do dwóch grup interesariuszy: personelu medycznego
i zarządzającego placówek – miała wymiar wewnątrzorganizacyjny oraz pacjentów placówek –
wymiar zewnętrzny, ogólnospołeczny.
Analizę popytu przeprowadzono porównawczo: dla scenariusza z planowaną do przeprowadzenia
inwestycją oraz bez inwestycji, uwzględnia zarówno popyt bieżący (w oparciu o aktualne dane, w tym
statystyczne), jak również popyt prognozowany (w oparciu o prognozy uwzględniające wskaźniki
makroekonomiczne i społeczne). Badania obejmowały szerszy zakres tematyczny. Dla potrzeb
niniejszej analizy popytu wybrano istotne z punktu widzenia założonych celów zagadnienia.
Punktem odniesienia w analizie były rezultaty badania ankietowego pn. „Badanie stopnia
przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązków wynikających z ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia” przeprowadzonego przez
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Podmioty lecznicze łącznie przekazały 3939
ankiet pozytywnie zweryfikowanych, stąd rezultaty tych badań ze względu na swój zasięg i zakres są
miarodajną podstawą do oceny sytuacji bieżącej oraz pojawiających się tendencji w obszarach
odnoszących się do informatyzacji ochrony zdrowia.
W następnym kroku przeprowadzono w każdej z placówek badanie, które miało charakter jakościowy.
Zastosowano metodę wywiadów swobodnych. Łącznie przeprowadzono 34 wywiady z 98
przedstawicielami placówek PP. W spotkaniach uczestniczyły osoby odpowiedzialne za zarządzanie
placówką, odpowiedzialne za obszar IT oraz obszary dziedzinowe jak diagnostyka obrazowa, blok
operacyjny. W związku z tym część wypowiedzi badanych, dotyczących nowych funkcjonalności
i rozwiązań, które powinny zostać zaimplementowane do nowego systemu, odnosi się do doświadczeń
zebranych w trakcie użytkowania dotychczasowych rozwiązań.
Poniżej zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych:
Placówki ochrony zdrowia Pomorza
bez inwestycji

Badania CSIOZ

z inwestycją

1.

Dostęp pracowników medycznych do komputera

2.

Dostęp pracowników medycznych do Internetu

3.

Dostęp pracowników administracyjnych do Internetu

4.

Możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

95 %

88 %

75 %

21 %
5.

100 %

100 %

96 %

74 %

24 %

100 %

6%

Czy system informatyczny jest zintegrowany ?
28 %

7.

100 %

93 %

Możliwość przekazywania dokumentacji medycznej do innego podmiotu
15%

6.

100 %

100 %

37 %

Dostęp do informacji o świadczeniach z wykorzystaniem strony www
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84 %

100 %

8.

Umawianie wizyt lub badań z wykorzystaniem sieci Internet

9.

Stosowanie cyfrowej diagnostyki obrazowej

10.

Wykorzystywanie rozwiązań telemedycznych w działalności

12 %

82 %

18 %
11.

25 %

90 %

21 %

100 %

13 %

35 %

2%

Szkolenia z zakresu wykorzystania IT w pomiotach leczniczych
66 %

13.

100 %

Stosowanie systemów wspomagających decyzje medyczne
12 %

12.

75 %

100 %

34 %

Wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi analitycznych
32 %

100 %

38 %

Omówienie wyników badania:
Z perspektywy przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
kluczową kwestią jest posiadanie przez podmioty rozwiązań informatycznych umożliwiających
prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej, następnie stosowania Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej (EDM) co z kolei przekłada się na możliwość interoperacyjności systemów,
w tym dostępu do danych pacjenta z innych placówek jak również osobiście przez pacjentów w
dowolnym miejscu i czasie.
Wyniki badania potwierdzają ogromny popyt na produkty projektu z punktu widzenia podmiotów
medycznych jak też personelu placówek, tak medycznego jak też administracyjnego, a więc tej
kategorii interesariuszy projektu, którzy będą bezpośrednimi beneficjentami produktów projektu –
wymiar wewnątrz organizacyjny. W zdecydowanej większości badanych czynników wyniki kształtują
się pomiędzy 20% a 75% poziomu satysfakcji określonym na poziomie powyżej 90%. Jedynie dostęp
do komputerów pracowników medycznych jest na oczekiwanym poziomie.
W trakcie przeprowadzanych wywiadów 100% uczestników badania w pełni potwierdzało potrzebę,
wręcz konieczność stosowania w codziennej pracy efektów projektu, jak również zainteresowanie ze
strony pacjentów e-usługami. Pomimo, że oceny takie mają wymiar jakościowy, niemniej jednak
potwierdzają trendy oraz kierunek, w jakim zmierza wykorzystanie technologii informatycznych w
codziennej praktyce zawodowej oraz życiu codziennym.
Zaspokojenie w dużym stopniu potrzeb zidentyfikowanych po stronie podmiotów medycznych
przełoży się na zwiększenie popytu ze strony pacjentów. Na ten element ma wpływ kilka czynników
pozamedycznych. Zaliczają się do nich:
•
•
•

upowszechnienie dostępu do Internetu,
postępująca świadomość w społeczeństwie korzyści z użytkowania platform świadczenia
usług medycznych on-line,
zwiększona dostępność usług on-line.

Potwierdzeniem postępu w tym obszarze są wyniki badań nad wykorzystaniem technologii ICT w
społeczeństwie prowadzone regularnie przez GUS. W 2015 r. badanie rozszerzone zostało
o zagadnienia dotyczące korzystania z Internetu w sprawach związanych ze zdrowiem.
Moduł e‐zdrowie badany był także w 2012 r. Najczęściej osoby korzystające z Internetu w sprawach
związanych ze zdrowiem wyszukują informacje dotyczące zdrowia. Odsetek takich osób w 2015 r.
wyniósł 38,9%, co oznacza wzrost o 7,5 p. proc w porównaniu z 2012 r. Zdecydowanie rzadziej
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respondenci wykorzystywali Internet do zamawiania produktów związanych ze zdrowiem oraz
umawiania się na wizytę lekarską.

Korzystanie z Internetu w sprawach związanych ze
zdrowiem

Umawianie się na wizytę lekarską

Zamawianie produktów związanych ze
zdrowiem
Wyszukiwanie informacji dotyczących zdrowia
2015

2012

0

10

20

30

40

50

W odniesieniu do placówek ochrony zdrowia, istotne są również czynniki odnoszące się do stabilnego,
utrzymującego się na stałym poziomie wolumenu świadczeń zdrowotnych oraz liczby pacjentów.
Analiza otoczenia, w tym analiza otoczenia ekonomicznego ukazała pozytywne zjawiska
w odniesieniu do potencjalnego popytu na usługi zdrowotne, w tym e-usługi oferowane przez
placówki. Potwierdzeniem tego jest bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany
popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne
uwzględnione w analizie). Przedstawia to poniższe zestawienie.
Tabela 12. Łączna liczba pacjentów
2013

oddziały szpitalne - hospitalizacje

2014

2015

6 098

5 996

5 784

opieka długoterminowa - pobyty
poradnie specjalistyczne - porady
pomoc doraźna (POZ,NS, IP) - porady
ratownictwo medyczne

91
25 040
12 814
4 371

89
25 234
13 802
4 384

103
26 933
13 845
4 356

Razem

50 427

51 519

53 036

Widać stabilną sytuację jeśli chodzi o liczbę pacjentów. Dla 2015 roku widać zwiększoną liczbę
hospitalizacji. Są to w zdecydowanej większości pacjenci korzystający ze świadczeń finansowanych z
NFZ. Co też potwierdza, że prognozując można przyjąć, że popyt utrzyma się, wobec
gwarantowanego finansowania usług z NFZ, na stabilnym poziomie. W przypadku wdrożenia
produktów projektu można przyjąć, że jego rezultaty przełożą się na utrzymanie lub nawet
zwiększenie zapotrzebowania na usługi. Można stwierdzić, że istnieje znaczący i rosnący popyt na
produkty będące rezultatem realizacji projektu.
W trakcie wywiadów przeprowadzono również badanie, które miało udzielić odpowiedzi na kluczowe
pytanie:, w jakim stopniu obecnie użytkowane środowisko IT jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie
na usługi IT dla zapewnienia realizacji założeń projektu a w jakim stopniu i w których obszarach
wymaga przeprowadzenia rozbudowy lub modernizacji. Ma to odniesienie tak w wymiarze
technicznym – koniecznej modernizacji stosowanych rozwiązań, jak również w wymiarze
procesowym – poziom dopasowania procesów IT do procesów medycznych i zarządczych, w tym
rozwoju zasobów ludzkich. Analizę przeprowadzono w oparciu o model oceny dojrzałości
dopasowania biznes-IT Luftmana. Zgodnie w zawartą w modelu analitycznym metodyką,
analizowanych było sześć kluczowych obszarów: nadzór, obszar komunikacji, obszar partnerstwa,
pomiar umiejętności, pomiar wartości, zakres i architektura środowiska IT. W każdym z obszarów
ocenione zostały procesy w nim występujące w skali od 0 do 5. Ocenę odniesiono do wyników, jakie
osiągnęły inne organizacje sektora usługowego opublikowane w tej pracy oraz szerzej sektor ochrony
zdrowia w Polsce.
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Analiza dojrzałości dopasowania biznes-IT
Wyniki analizy pokazują, jaki jest poziom gotowości kapitału informacyjnego w placówkach
biorących udział w projekcie w powiązaniu z kapitałem organizacyjnym i ludzkim, czyli jego
aktywów do realizacji planów rozwojowych. Co ważne, ukazuje również te obszary i powiązane z
nimi procesy, które wymagają poprawy lub doskonalenia.

Pomiar dopasowania biznes-IT w ochronie zdrowia
zakres i architektury
pomiar umiejętności
pomiar wartości
obszar partnerstwa
obszar komunikacji
nadzór
0

0,5

1

Placówki medyczne MON

1,5

2

Sektor zdrowia

2,5

3

3,5

Sektor uslug

Omówienie wyników:
Dojrzałość procesów jest wyrównana. Wyniki lokują się po środku skali od 0 do 5 i na tle
sektora usług są lepsze lub porównywalne. Poniżej średniej, lecz w niewielkim stopniu w stosunku do
wyników dla sektora usług mieszczą się jedynie procesy w obszarze komunikacji oraz partnerstwa.
Jest to pewien sygnał, że obszary te wymagają podjęcia działań, które dojrzałość w tych obszarach
podniosą na wyższy poziom.
Wyraźnie od średniej odbiegają wyniki w obszarze zakresu i architektury systemu. Ten obszar
jest kluczowy z punktu widzenia realizacji projektu. Wyniki są potwierdzeniem konieczności
przeprowadzenia daleko idących zmian – modernizacji i rozbudowy środowiska IT. Odnosi się to do
stosowanych głównych systemów – brak jest integracji poszczególnych jego elementów. Stosowane
systemy wspierają jedynie w pewnym zakresie działalność operacyjną. Brak jest systemów
transakcyjnych w dużym stopniu automatyzujących wiele zadań w procesach zarządczych, w tym
systemów elektronicznego obiegu dokumentów, obsługi zleceń, baz danych o wysokim poziomie
gotowości do integracji i interoperacyjności z rejestrami publicznymi.
Innym ważnym czynnikiem wpływającym na sam przebieg realizacji projektu jest obszar
umiejętności. Niższy niż średnia wynik potwierdza, że pomimo pozytywnego nastawienia do
innowacyjności i zmian konieczne będzie w ramach projektu zwrócenie szczególnej uwagi na
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w zakresie stosowania systemów informatycznych.
W tym samym stopniu odnosi się to do obszaru komunikacji. Pomimo potwierdzonego rozumienia
potrzeb obszaru funkcjonalnego przez zarządzających IT, analogicznie potrzeb IT przez menedżerów
biznesowych oraz potwierdzonej obustronnej komunikacji IT i biznesu konieczna będzie pełna
współpraca w większym niż dotychczas zakresie w fazie realizacji projektu.
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1.4. Szczegółowy opis wybranego wariantu
1.4.1. Koszty realizacji Projektu
Zagregowane zestawienie obszarów wraz z zadaniami, które będą realizowane w ramach wariantu
W1, wraz z szacunkowymi kosztami zawiera poniższa tabela.
Tabela 13. Koszty realizacji Projektu w wybranym wariancie inwestycyjnym

Lp.

Obszar

Zadania



Modernizacja LAN do kategorii 6A
Adaptacja pomieszczenia na główny punkt
dystrybucyjny sieci LAN
 Dostosowanie serwerowni do standardów
Zakup sprzętu komputerowego:
 stacje robocze i terminale
 serwer
 macierze
 urządzenia mobilne
 urządzenia drukujące i wielofunkcyjne
 inne urządzenia – kolektory danych EDM
Zakupy oprogramowania narzędziowego:
 wirtualizacja
 systemy operacyjne
 bazy danych
 oprogramowanie biurowe
 oprogramowanie antywirusowe

1.

Sieci
teleinformatyczne,
serwerownie

2.

Sprzęt

3.

Oprogramowanie

4.

Systemy dziedzinowe
i specjalistyczne

Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie
HIS, LIS, RIS, PACS oraz ERP, EDM,.

5.

Portal Pacjenta,
repozytorium EDM




Portal e-zdrowie
Repozytorium danych



Budowa systemu backupu i archiwizacji



Wdrożenie systemu zarządzania
bezpieczeństwem systemu i danych

6.

Szacowana wartość
kosztów całkowitych
brutto (PLN)

627 300,00

676 500,00

553 500,00

7.

Systemy
bezpieczeństwa

8.

Usługi informatyczne



Wdrożenie systemu oprogramowania, integracja

301 350,00

9.

Szkolenia



Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla
pracowników

123 000,00

10.

Usługi



Promocja Projektu

18 450,00

11.

Usługi



Koszty osobowe

80 000,00

12.

Usługi



Przygotowanie projektu, doradztwo techniczne,
Inżynier kontraktu

Razem:

116 235,00
2 496 335,00*

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowe zestawienia ilościowe oraz specyfikacje sprzętów, urządzeń oraz zakresu prac nad
dokumentacją i oprogoramowaniem zostaną ustalone w toku prac nad realizacją Projektu, przy
wsparciu Inżyniera Kontraktu.
Mając na uwadze realizację projektu, środki niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych
przyporządkowano na poszczególne zamówienia planowane do realizacji.
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1.4.2. Plan zamówień publicznych
W ramach projektu zaplanowano 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
3 przetargi nieograniczone oraz 3 postępowania, których szacunkowa wartość nie przekracza 30 tys.
euro. Wykonawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu dokonał zakupu usług, które
są w projekcie kosztami kwalifikowalnymi.
Tabela 14. Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Lp.

Nazwa postępowania

Rodzaj przetargu

1.

Rozbudowa systemu informatycznego wraz z wdrożeniem
platformy e-usług zdrowotnych

nieograniczony

2.

Rozbudowa sieci komputerowej LAN

nieograniczony

3.

Dostawa sprzętu komputerowego

nieograniczony

4.
5.

Studium Wykonalności
Inżynier kontraktu

6.

Działania informacyjne i promocyjne

do 30 tys. euro /już zakończony/
do 30 tys. euro
do 30 tys. euro

1.4.3. Lokalizacja Projektu
Projekt przewiduje rozbudowę oraz modernizację systemów informatycznych wraz z niezbędną
infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w obrębie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Projekt
będzie realizowany na terenach zabudowanych, w obiektach wykorzystywanych przez wnioskodawcę
na cele związane z ochroną zdrowia oraz w obiektach wykorzystywanych w celach administracyjnych.
Projekt nie przewiduje zmiany stanu zagospodarowania przestrzennego terenów, na których będzie
realizowany.
1.4.4. Założenia projektu
Poniżej zostały opisane ogólne założenia, jakie zostały przyjęte do realizacji Projektu.
Model logiczny
Model logiczny rozwiązań tworzonych systemów informacji medycznej opiera się na założeniu, że
przyszłe rozwiązania będą bazowały na dwóch podstawowych komponentach technologicznych tj.
warstwie regionalnej oraz warstwie lokalnej.
Zadaniem warstwy regionalnej będzie m. in. świadczenie szeregu e-usług o charakterze
ponadlokalnym, w tym zapewnienie możliwości wymiany danych o zdarzeniach między podmiotami
leczniczymi województwa pomorskiego.
Warstwa lokalna natomiast będzie odpowiadała w tak widzianym modelu za świadczenie e-usług
lokalnie, w tym zasilanie danymi repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), które
poprzez warstwę regionalną będą bezpiecznie udostępniane innym podmiotom.
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Rysunek 2. Model logiczny rozwiązania warstwy lokalnej
cmp Arch. szczegółow a

Erecepta
(ogólnopolska)

PACS (Alteris)
Szitalny Portal Informacyjny
Obrazy DICOM
e-Konsultacje

e-Diagnostyka
ALAB (Marcel)
e-Szpital

e-Recepta

e-Badania

e-Powiadomienia

e-Rejestracja

Elektroniczny obieg
dokumentów

E-Informator

SERUM (Kamsoft)

HIS

NFZ

e-WUŚ

System ewidencji
administracyjnej
i działu
prawnego

System ERP

e-Szkolenia

e-Faktura

Zewnętrzne systemy
bankowe

ePUAP z
Elektroniczną
Skrzynką Podawczą

e-Podpis

Komunikator

e-Speaker

Usługa tłumacza
języka migowego
online

Źródło: opracowanie własne

W odniesieniu do sytuacji na Pomorzu warstwa regionalna budowana jest w projekcie Pomorskie eZdrowie. Niniejszy projekt poprzez inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną oraz
oprogramowanie dziedzinowe tworzące łącznie zintegrowany system informatyczny szpitala zapewni
z jednej strony podniesienie poziomu świadczonych usług zdrowotnych, bezpieczeństwa danych,
z drugiej zaś zapewni możliwość tworzenia repozytorium EDM oraz zasilania repozytorium danymi
dla ich udostępniania innym placówkom.
Architektura systemu spełnia więc wymogi zapisane w dokumentach i zaleceniach Centrum
Systemów Informatycznych Ochronie Zdrowia co do zasad budowania systemów informacji
medycznej.
Założenia dla architektury uwzględniają ponadto dobre praktyki w obszarze projektowania systemów
informatycznych:


wszystkie pomioty lecznicze docelowo powinny mieć dostęp do systemów
dziedzinowych i specjalistycznych wspierających ich procedury medyczne,
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systemy dziedzinowe i specjalistyczne obsługujące te same procedury medyczne
powinny zostać ustandaryzowane,
wszystkie podmioty powinny korzystać z systemów wspierających, które także powinny
być ustandaryzowane,
wszystkie podmioty będą zintegrowane z systemami regionalnymi.

Opracowując założenia dla Projektu przyjęto następujące założenia:
Wymagania formalno-prawne
1. Konieczność spełnienia wymagań formalno-prawnych wynikających m.in. z następujących
regulacji:
a. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst
jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 636 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami
wykonawczymi.
b. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.) wraz z
delegowanymi aktami wykonawczymi.
c. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami
wykonawczymi.
d. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.
U. 2015 r., poz. 464 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
e. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
f. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.) wraz z
delegowanymi aktami wykonawczymi.
g. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity
Dz. U. 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
h. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2013, poz. 907 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
i. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz.885 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
j. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 201 1/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w
sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U.UE.L.201
1.88.45) wraz z dyrektywami wykonawczymi.
k. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 526 z późn. zm.).
l. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 wrześnie 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i
trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r., nr
205 poz. 1692).
m. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz. U. 2014 r.,
poz. 177 z późn. zm.).
n. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie
przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na
informatyzację (Dz. U. 2014 r., poz. 780 z późn. zm.).
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o. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego
badania (Dz. U. 2005 r., nr 217, poz. 1836).
Założenia funkcjonalne
Podstawowym założeniem funkcjonalnym systemu jest zapewnienie wsparcia procesów biznesowych
szpitala w dwóch głównych obszarach, medycznym - część „biała” i administracyjnym - część
„szara”. Przekłada się to na wsparcie w przebiegu podstawowego procesu, czyli leczeniu pacjenta w
rozbiciu na hospitalizację oraz opiekę ambulatoryjną oraz procesów towarzyszących obejmujących
diagnostykę laboratoryjną i obrazową, gospodarkę lekami, jak również procesy w obszarze
zarządczym. Będzie więc elementem łączącym informacje z poszczególnych obecnie odseparowanych
systemów funkcjonujących w Szpitalu. Nakłada się na to interoperacyjność z zewnętrznymi
systemami, choć nie zmienia to samych procesów a jedynie je usprawnia w wymiarze jakościowym.
Rysunek 3 Poglądowy schemat systemu.

ERP

Zlecenia badań

REJESTRACJA
W tym ON-LINE

Wyniki Badań

RIS

PA
CS

PA
CS
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LABORAT.

HIS
Wyniki Badań

UDSOTĘPNIENIE
DOKUMENTACJI

Zamów. leków

Wydanie leków

APTEKA

SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA

Schemat na rys. nr 3 obrazuje podstawowe obszary funkcjonalne systemu wraz z elementami
integracji pomiędzy poszczególnymi jego elementami.
System będzie odpowiadał za efektywne i bezpieczne tworzenie, przetwarzanie, gromadzenie oraz
dystrybucję informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia pacjenta. Umożliwi
pacjentom zdalny dostęp z wykorzystaniem Internetu do:



historii choroby (np. wypisów szpitalnych, skierowań)
wyników badań (wyników radiologicznych, wyników laboratoryjnych, epikryzy, prób
wysiłkowych, wyników EKG, EEG).
Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu uniwersalnego Systemu Archiwizacji oraz dedykowanego do
tego celu oprogramowania. System Archiwizacji zapewni:


integrację danych zbieranych przy użyciu wszystkich istniejących w szpitalu systemów
informatycznych Diagnostyki Obrazowej RIS/PACS z systemem HIS, tworząc uniwersalne
archiwum.
Tym samym system pozwoli stworzyć centralne repozytorium badań diagnostycznych, obrazów RTG
oraz danych z wszystkich podłączonych urządzeń medycznych. Wprowadzenie tego typu rozwiązań
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zwiększy bezpieczeństwo danych medycznych dzięki archiwizacji kopii wyników badań obrazowych
w dwóch miejscach - na terenie Szpitala oraz poza nim z wykorzystaniem modelu przetwarzania w ”
chmurze”.
Będzie wspomagał lekarza w ocenie stanu zdrowia pacjenta, ułatwiał dostęp do pełnej dokumentacji
medycznej pacjenta - bieżącej i archiwalnej, umożliwi wydruki wszystkich formularzy stosowanych w
danej jednostce medycznej oraz zapewni obowiązkową sprawozdawczość rozliczeniową
i statystyczną. Umożliwi elektroniczną komunikację w zakresie kierowania pacjenta do innych
jednostek organizacyjnych zakładu (zlecenia) i odbioru wyników zleconych świadczeń.
Umożliwi ponadto wykorzystanie Internetu do rejestracji pacjentów indywidualnych oraz realizacji
usług zleconych przez kontrahentów zakładu. W zasadniczy sposób usprawni organizację procesu
leczenia. Za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej SMS otrzymają potwierdzenie
wybranego terminu, a w razie nieplanowanej absencji personelu medycznego powiadomienie o
odwołaniu bądź przesunięciu terminu wizyty.
W każdej chwili pacjent będzie miał możliwość wglądu do swojej historii choroby (Elektroniczna
Dokumentacja Medyczna). Po zalogowaniu w systemie będzie mógł przeglądać wszystkie wizyty,
zalecenia, recepty i wyniki badań, np. celem przekazania informacji innemu lekarzowi albo
opiekunowi, w przypadku osoby starszej lub dziecka .
Projekt zapewni również możliwość włączenia do elektronicznej dokumentacji medycznej danej
osoby, dokumentów stworzonych w wersji papierowej takich jak: wyniki badań, opisy badań, historia
przebiegu leczenia.
Dzięki zgromadzeniu pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej przebytych chorób, czy sposobu
leczenia lekarz będzie mógł szybciej poznać stan zdrowia pacjenta udzielając mu skutecznej pomocy.
Dlatego też rozbudowa systemu EDM podniesie jakość świadczonych w Szpitalu usług i zwiększy
poziom bezpieczeństwa pacjenta.
W wyniku realizacji projektu personel Szpitala jak również pacjenci będą również mieli dostęp do
platformy e-usług za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak laptop czy palmtop. Powyższe
rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. wykluczenia cyfrowego, w tym przypadku
mogącego występować wśród pacjentów Szpitala, korzystających z usług medycznych w trybie
stacjonarnym. Punkty dostępu do Internetu zostaną zorganizowane na terenie placówki, w dogodnej
lokalizacji, aby w miarę możliwości ułatwić do niego dostęp wszystkim przebywającym na terenie
Szpitala pacjentom. Szczególnie uwzględnione zostaną potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wymagania pozafunkcjonalne
Zastosowanie praktyczne metod projektowania zorientowanego na użytkownika
Projektowanie i budowa usług w ramach projektu będą realizowane w oparciu o metody
projektowania zorientowanego na użytkownika z uwzględnieniem standardu ISO 13407:19992.
Dobre zdefiniowanie i zrealizowanie wymagań związanych z użytecznością może być kluczowe w
promowaniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Na etapie tworzenia założeń funkcjonalnych w analizie przedwdrożeniowej wymagana będzie również
analiza potrzeb poprzez kontekst użyteczności. Przeprowadzane będzie to z wykorzystaniem
iteracyjnego procesu analizy składającego się z czterech kroków:
1. Określenie kontekstu użycia,
2. Sprecyzowanie wymagań,
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3. Tworzenie prototypów projektów,
4. Weryfikacja przygotowanych projektów.
Wymóg projektowania zorientowanego na użytkownika zostanie zawarty w wymogach
związanych z wyłonieniem wykonawcy w trybie zamówienia publicznego.
Różne kanały dostępu
Korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług publicznych będzie możliwe różnymi
kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii. Jest to wymóg
zasadniczy, w czasach gdy w praktyce użytkownik systemów, które świadczą e-usługi ma do
dyspozycji wiele możliwości komunikowania się: klasyczny komputer PC/komputer przenośny ale
również urządzenia mobilne: tablet czy smartfon. Zastosowane w tych urządzeniach różne
rozwiązania technologiczne, odmienne systemy operacyjne, wreszcie odmienny sposób
komunikowania się – tradycyjny za pomocą klawiatury i myszki, lecz również z wykorzystaniem
komunikacji głosowej nie mogą ograniczać możliwości dostępu do zasobów jak również ograniczać
funkcjonalności. Dostępność niezależna od lokalizacji i miejsca przebywania przekłada się na pełną
niezależność wdrażanego systemu od technologii.
Zastosowane, w opisany powyżej sposób wymogi w odniesieniu do kanałów dostępu przełożą się na
możliwość korzystania z urządzeń mobilnych, co zapewni tym samym kompatybilność systemu z tą
klasą urządzeń.
Model przetwarzania w „chmurze obliczeniowej”
Stosowany dotychczas powszechnie model przetwarzania opierający się na tworzeniu danych, ich
przetwarzaniu oraz gromadzeniu w oparciu o własne fizyczne zasoby lokalnie zainstalowane, powoli
ewoluuje w kierunku wykorzystania modelu przetwarzania opartego na outsourcingu mocy
obliczeniowych w postaci zewnętrznych usług obliczeniowych czyli tzw. przetwarzania w „chmurze
obliczeniowej”. Rezultatem tego jest zmniejszanie się roli infrastruktury lokalnej. Dzięki temu, eusługi oparte na ww. modelu będą bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb obywateli i
przedsiębiorstw, zaś dla samego wnioskodawcy zapewnią niższe koszty, większą wydajność, wzrost
bezpieczeństwa oraz interoperacyjności i przenoszenia danych.
W przedmiotowym projekcie zakłada się zastosowanie rozwiązania mieszanego. Ważnym czynnikiem
rzutującym na zastosowane takiego rozwiązania są wymogi prawne. W chwili obecnej dokumentacja
medyczna musi być archiwizowana i przechowywana w miejscu jej powstania19. Stąd koniecznym
jest, i takie jest założenie w projekcie, wdrożenie systemu archiwizacji danych oraz polityki
bezpieczeństwa lokalnie. Zarazem jednak system będzie gwarantował również gotowość do
korzystania z przyszłych zasobów archiwizacji danych budowanych na poziomie regionalnym w
oparciu o planowane usługi regionalne zakresie archiwizacji długoterminowej.
Można więc stwierdzić, że przedstawione rozwiązanie zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa
wdrażanego systemu teleinformatycznego oraz przetwarzania danych wychodząc poza obowiązujące
przepisy prawne.
Poziom gwarantowanej dostępności
Dla spełnienia założonej użyteczności systemów kluczowym jest wymóg ciągłości świadczenia eusług w trybie 24/7/365. Ciągłość świadczenia usług jest pochodną gwarantowanego poziomu
dostępności całego systemu20 . Poziom dostępności rozumiany jest jako czas bezawaryjnego działania
19

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)
Poziom dostępności: czas bezawaryjnego działania usługi (np. systemu teleinformatycznego, usługi sieciowej, itp.) w stosunku do całości
czasu, w którym usługa powinna być świadczona usługobiorcom – wartość mierzona w skali roku.
20
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usługi, w tym przypadku platformy świadczenia e-usług, jak również samego systemu
teleinformatycznego oraz usług sieciowych w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna
być świadczona usługobiorcom – wartość mierzona w skali roku będzie na poziomie 99,9% - klasa
dostępności 3, co przekłada się na 500 min. przestoju w skali roku.
Zakładana w ramach projektu dostępność jest zgodna z wynikami badań potrzeb usługobiorców.
Raport z badań pn. Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych zawarty w Biuletynie
Rzecznika Praw Obywatelskich 2013 nr 921 zawiera zalecenia odnośnie poprawy dostępności
serwisów oraz niezbędne działania dla zwiększenia tempa dostosowywania publicznych stron
internetowych do standardów WCAG 2.0. Założone w projekcie wymagania w tym zakresie w pełni
wychodzą naprzeciw zaleceniom i kierunkom koniecznych działań.
Ponadto Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności nakłada na
wszystkie podmioty publiczne oraz jednostki realizujące zadania publiczne, obowiązek udostępnienia
treści publikowanych w serwisach internetowych. Jednocześnie wszystkie nowopowstające lub
modernizowane portale muszą spełniać wymogi przywołanego powyżej rozporządzenia. Dlatego dla
zapewnienia spełnienia wymogów w powyższym zakresie zakłada się, że wykonawca portalu epacjent będzie w ramach asysty powdrożeniowej przedstawiał okresowe raporty na temat
dostępności systemu oraz użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy,
ciągłości działania i powszechności wykorzystania w kontekście wymienionych powyżej przepisów
prawa.
Bezpieczeństwo transmisji, przetwarzania oraz przechowywania danych
Wewnętrzna sieć szpitalna będzie odseparowana od Internetu routerem z firewallem. Dostęp
z placówek w innych lokalizacjach będzie możliwy po uprzednim włączeniu się w wirtualną sieć
prywatną (VPN).. Internauta będzie mógł swobodnie przeglądać dane ogólne typu: lokalizacja
gabinetów, godziny pracy, oferowane świadczenia, natomiast dostęp do rejestracji na wizytę lub
przeglądania własnego rekordu medycznego będzie wymagał po pierwsze połączenia protokołem SSL
z szyfrowaniem 128 bitów, a po drugie podania identyfikatora i odpowiednio skomplikowanego hasła.
Przetwarzanie i przechowywanie danych medycznych jest zgodne z obowiązującymi przepisami
i dobrą praktyką informatyczną. Całość oprogramowania znajduje się na serwerze, który jest
ulokowany w serwerowni odpowiednio zabezpieczonej przed: fizycznym dostępem, zalaniem,
pożarem, brakiem zasilania itd. Kopie bezpieczeństwa wszystkich danych wykonywane są
automatycznie, a następnie nośniki z tymi kopiami są przenoszone do innej lokalizacji na terenie
szpitala. Możliwe jest także rozwiązanie, w którym dane z kardiowerterów i stymulatorów będą
zapisywane na zewnętrznym serwerze, a lekarze będą mieli tylko do nich dostęp.
W projekcie przyjęto
i użytkowników:






21

następujące

rozwiązania

zwiększające

bezpieczeństwo

obiektów

rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych danych:
serwerownia zabezpieczona przed: kradzieżą, brakiem zasilania, automatyczne wykonywanie
kopii zapasowych,
rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa przesyłu danych w/pomiędzy
organizacjami/instytucjami:
zastosowanie wirtualnej sieci prywatnej (VPN),
filtrowanie adresów IP, uniemożliwiające próby podłączenia przez nieautoryzowanych
użytkowników, szyfrowanie połączeń internetowych protokołem SSL z 128 bitowym kluczem,

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-traktowania-prawo-i-praktyka-raporty-rpo
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wymaganie odpowiednio skomplikowanych haseł od wewnętrznych użytkowników systemu oraz
od Internautów,
wymaganie okresowej modyfikacji haseł.

Przyjęte rozwiązania technologiczne uzasadnione są koniecznością spełnienia właściwości i cech
w zakresie
funkcjonalności,
niezawodności,
używalności,
wydajności,
przenoszalności
i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę
normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania tego systemu. Oprogramowanie
medyczne i administracyjne uwzględniać będzie zalecenia Ministerstwa Zdrowia, zawarte w raporcie
„Wymagania Funkcjonalno-Użytkowe Oprogramowania Aplikacyjnego dla ZOZ”. Oprogramowanie
przystosowane będzie do współpracy z systemem Rejestracji Usług Medycznych (RUM)
i komunikacji z systemami wspomagającymi pracę Narodowego Funduszu Zdrowia. System zakłada
także użycie różnorodnych klasyfikacji medycznych, w tym także ICD-10, ICD-9. Istnieć będzie
możliwość wykorzystania również każdej innej klasyfikacji, niezbędnej z uwagi na specyfikę
placówki.
Oprócz systemu teleinformatycznego składniki sprzętowe, oprogramowanie i okablowanie będą
umożliwiały wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji
zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących oraz zapewnią dostęp do
zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań
publicznych przy wykorzystaniu określonych formatów danych.
Założenia w zakresie bezpieczeństwa danych
Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stanowi istotne wymaganie dla projektowanego
rozwiązania z uwagi na przetwarzanie danych wrażliwych. Współpraca systemów dziedzinowych
funkcjonujących wewnątrz platformy musi uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, które należy
rozpatrywać z punktu widzenia ryzyka utraty:




integralności danych - sytuacji, gdy dane przetwarzane w poszczególnych podsystemach zostaną
w sposób nieautoryzowany lub przypadkowy zmodyfikowane, dotyczy to także ochrony transmisji
danych pomiędzy systemami dziedzinowymi,
poufności danych - sytuacji, gdy zgromadzone dane (w szczególności dane medyczne) zostaną
udostępnione nieuprawnionej osobie,
dostępności rozwiązania - sytuacji, gdy wdrożone rozwiązanie nie będzie możliwe do
wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot lub jego wydajność
nie będzie spełniała wymagań.

Systemy funkcjonujące w obszarze ochrony zdrowia muszą z jednej strony chronić dane
usługobiorców przed nieupoważnionym dostępem, a z drugiej umożliwiać i ułatwiać pracę personelu
medycznego. Wymagania te są czasami sprzeczne, toteż muszą obowiązywać jasne, ścisłe reguły
postępowania. Dlatego, z punktu widzenia ryzyka utraty poufności oraz integralności przetwarzanych
danych, istotne jest zapewnienie następujących elementów bezpieczeństwa, tzw. zasada AAA:




uwierzytelnienia - mającego na celu zapewnienie, że dany użytkownik, jest tym za kogo się

podaje,
autoryzacji - mającej na celu zapewnienie, że dany użytkownik jest uprawniony do wykonania
żądanej operacji,
rozliczalność - mającej na celu zapewnienie, że dla każdej istotnej operacji istnieje możliwość
jednoznacznego wskazania użytkownika, który ją wykonał.
Zastosowanie standardu WCAG 2.0

Standard dotyczy dostępności treści stron internetowych i jest rodzajem zbioru zasad, jakimi powinien
kierować się twórca strony www, aby przygotować stronę maksymalnie dostępną.
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Zgodnie z zapisami Europejskiej Agendy Cyfrowej (…) “Istnieje również potrzeba wspólnych
działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych elektronicznych treści dla osób
niepełnosprawnych. W szczególności publiczne strony internetowe i usługi internetowe w UE, które
są ważne dla pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, powinny zostać dostosowane do
międzynarodowych standardów dostępności stron internetowych”22.
Ponadto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej, zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich stron do
standardu WCAG 2.0. Projekt w pełni będzie uwzględniał stawiane w tym zakresie wymagania.
Portal e-pacjent oraz powiązane z nim e-usługi będą spełniały podstawowe zalecenia standardu
z możliwością ich dalszego doskonalenia, które ujęte są w następujące zasady:
Zasada 1: Percepcja – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być
przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób;
Zasada 2: Funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być
funkcjonalne, w tym pozwalać na interakcję;
Zasada 3: Zrozumiałość – treść oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała;
Zasada 4:

Rzetelność – treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie
interpretowana przez różne oprogramowanie klienta stosowane przez użytkownika,
włączając technologie asystujące;

Na ich podstawie zdefiniowane są wytyczne, które będą uwzględnione na etapie tworzenia portalu.
Podstawą do postawienia wymagań dla serwisu są zalecenia oraz dobre praktyki wynikające ze
standardu, zapisane w Podręczniku Dobrych Praktyk WCAG 2.023. Implementacja powyższych zasad
będzie miała miejsce w projekcie co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interooperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Zawarte w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Wymagania dla systemów telekomunikacyjnych w
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określają dla większości pozycji w poszczególnych
wymaganiach poziom wymagań A, w niektórych mamy wymóg na poziomie AA. W przyjętych
założeniach wdrażany system będzie w pełni uwzględniał te wymagania. Zakłada się, że na etapie
tworzenia założeń projektowych zostanie poddana szczegółowej analizie możliwość postawienia
wymagań na poziomie wyższym niż minimalny.
1.4.5. Zakres prac w objętych Projektem
Sieci teleinformatyczne
Zgodnie z założoną ogólną architekturą, występuje Centrum Przetwarzania Danych, jako centralny
węzeł dla rozwiązań informatycznych. Przetwarzanie danych, ich archiwizacja oraz udostępnianie
wymaga rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury sieciowej do przyjętych standardów.
Szczegółowe informacje zawierają załączniki techniczne do Studium. Ogólne założenia w obszarze
sieciowym to:

22

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNOSPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Europejska agenda cyfrowa, Bruksela, dnia 26.8.2010, s.30.
23
Artur Marcinkowski, Przemysław Marcinkowski Podręcznik Dobrych Praktyk WCAG 2.0 Fundacja Widzialni 2012.
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Standaryzacja sieci LAN (kategoria, urządzenia pasywne i aktywne) wraz z budową sieci
zasilania gwarantowanego.
Standaryzacja sieci SAN.

Sprzęt informatyczny
W ramach projektu dostarczony zostanie, zainstalowany i uruchomiony sprzęt komputerowy w ilości
niezbędnej do zapewnienia wymaganego komfortu pracy j użytkowników systemu;







stacje robocze – komputery PC,
urządzenia mobilne, w tym laptopy, tablety i tablety medyczne,
obszar urządzenia skanujące i drukujące,
środowisko serwerowe,
urządzenia – kolektory danych w obszarze diagnostyki obrazowej,
urządzenia medyczne będące źródłem danych do systemu EDM.

Oprogramowanie
Koncepcyjnie, w obszarze oprogramowania wymagane jest wdrożenie oprogramowania backoffice
niezbędnego do funkcjonowania systemu informatycznego oraz współdzielenie elementów
infrastruktury w obszarze m.in. usług katalogowych, SSO, poczty korporacyjnej.
Systemy dziedzinowe i specjalistyczne
Oprogramowanie wykorzystywane w obszarze systemów dziedzinowych oraz specjalistycznych
podzielone jest na dwie kategorie:



oprogramowanie wspierające działalność leczniczą podmiotu (obejmujący systemy klasy HIS,
PACS, RIS, LIS),
oprogramowanie wspierające obsługę własną podmiotu leczniczego (obejmujący systemy
klasy ERP, EOD, EDM).

Zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb, dla każdego typu systemów, wchodzących w zakres
projektu w obszarze systemów dziedzinowych i specjalistycznych zostały wyszczególnione minimalne
wymagania w zakresie grup funkcjonalności, jakie systemy te powinny zapewniać. Szczegółowo
zostanie to zawarte z opisach przedmiotu zamówienia.
W zakresie systemów specjalistycznych, zakłada się rozbudowę systemu HIS do pełnej wymaganej
funkcjonalności. systemy HIS będą instalowane jako systemy lokalne, zaś docelowo jest planowane
rozbudowanie obszaru specjalistycznego o moduły RIS, LIS oraz PACS.
W zakresie systemów dziedzinowych, będzie rozbudowany o nowe funkcjonalności użytkowany
system klasy ERP. System klasy ERP będzie w obszarze funkcjonalności ograniczony do potrzeb
podmiotu oraz dodatkowo, podmiot będzie korzystać z systemu elektronicznego obiegu dokumentacji
(EOD), także ograniczonego do jego potrzeb. System ERP obejmować będzie rozszerzony zakres
funkcjonalności. z możliwością wykorzystania rozszerzenia niektórych funkcjonalności
zwiększających efektywność obiegu dokumentów.
Dodatkowo, zgodnie z podejściem i modelem logicznym systemu, EDM podmiotu leczniczego będzie
miał możliwość replikowania danych do EDM regionalnego.
Podmiot będzie posiadać własną infrastrukturę sprzętową, która będzie bazą dla działania systemów
informatycznych wspierających procesy w części „białej” oraz dla części „szarej” podmiotu
leczniczego. Stąd wszystkie systemy z obszaru systemów dziedzinowych i specjalistycznych z
wyłączeniem elektronicznego obiegu dokumentów będą systemami lokalnymi.
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Wdrożenie portalu dla pacjentów
Portal e-Pacjent będzie stanowił warstwę integracyjno-informacyjną pomiędzy systemami
informatycznymi podmiotów leczniczych, a kluczowymi interesariuszami projektu. Działając zarówno
na poziomie lokalnym, jak i regionalnym będzie służył w trzech podstawowych obszarach:




wsparcia pacjenta,
wymiana informacji wewnętrznej,
informacji zarządczej.

W części przeznaczonej dla pacjentów, spersonalizowany portal będzie umożliwiał przede wszystkim
zdalną rejestrację oraz dostęp do danych z systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Będzie
też umożliwiał, bez autoryzacji, dostęp do informacji o usługach świadczonych przez poszczególne
podmioty oraz dostępności specjalistów.
Informacja wewnętrzna przeznaczona jest głównie dla personelu medycznego w celu dostępu do
repozytoriów dokumentacji medycznej i systemów HIS oraz dla administracji podmiotów leczniczych
do systemów ERP i analitycznych. Portal udostępniając bieżącą informację o dostępności usług
medycznych oraz specjalistów pozwoli na sprawniejsze zarządzanie placówkami i efektywniejsze
wykorzystanie posiadanych zasobów.
W założeniach nie będzie zachodziło powielanie funkcjonalności pomiędzy e-usługami wdrożonymi
na poziomie lokalnym - systemu informatycznego szpitala a usługami, które będzie zawierał portal
regionalny oraz usługami oferowanymi na poziomie krajowym na platformach P!/P2. Zakładana
integracja systemów będzie gwarantowała udostępnianie funkcjonalności w zależności od potrzeb
pacjentom, personelowi placówki.
Ponieważ na dzień przygotowywania niniejszego Studium prace koncepcyjne tak na poziomie
regionalnym jak również krajowym trwały, nie jest możliwe dokładne rozdzielenie funkcjonalności eusług pomiędzy poszczególne platformy.
Integracja z regionalną platformą Pomorskie e-Zdrowie
W celu realizacji założeń Projektu, w ramach PeZ zostanie zbudowany zintegrowany system
informatyczny oddziałujący na wszystkie podstawowe elementy opieki zdrowotnej tj. na proces
zarządzania podmiotami leczniczymi, proces leczenia w tych podmiotach oraz proces obsługi
pacjenta. W ramach poszczególnych procesów dostarczone zostanie wsparcie informatyczne dla
personelu medycznego oraz pacjentów w zakresie dostępu do danych medycznych. Zostanie do
zrealizowane poprzez implementację systemu Pomorskiego Repozytorium Informacji Medycznej
(PRIM).
Wdrożenie systemu sprawozdawczości zarządczej (BI)
Wdrożenie systemu sprawozdawczości zarządczej będzie oparte o regionalną hurtownię danych.
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach z wykorzystywanego systemu BI oraz analizy danych
jakimi będzie zasilana hurtownia można stwierdzić, że nie będzie konieczności budowania specjalnej
infrastruktury technicznej dla tego rozwiązania.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością świadczonych usług medycznych oraz
zapobiegania zdarzeniom niepożądanym
System Oceny Jakości oraz System Zdarzeń Niepożądanych będą integralną częścią planowanego do
wdrożenia rozwiązania portalowego. Konstrukcja portalu będzie oparta o oprogramowanie
pozwalające na zarządzanie treścią (CMS) oraz zintegrowana z usługą usługami katalogowymi (np.
Active Directory, eDirectory). Dodatkowo, systemy te będą zintegrowane z narzędziami webowymi
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umożliwiającym sięganie do danych umieszczonych w systemach BI i hurtownią danych celem
generowania raportów i prezentacji treści na portalu.
Wdrożenie systemów gromadzenia i archiwizacji danych
Założeniem systemu gromadzenia i archiwizacji danych jest oznaczenie przez dany podmiot leczniczy
zestawu danych wrażliwych dla danej jednostki. Dane wrażliwe obejmują także dane wykraczające
poza dokumentację medyczną i są oznaczone jako przeznaczone do archiwizacji z określeniem czasu
ich przechowywania w zależności od typu. W zakres danych wrażliwych mogą wchodzić np. dane
księgowe, umowy z dostawcami, plany budynków, instrukcje, materiały (w tym wideo) szkoleniowe
itp.. Te dane będą stanowiły od 5% do 20% całego wolumenu archiwizowanych dokumentów,
którego większością będą dane medyczne.
Wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem
W ramach projektu przygotowana zastanie szczegółowa polityka zarządzania bezpieczeństwem
informacji. Jednakże planowane do wdrożenia rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
realizowane będą w także w ramach innych zadań, tj. planowana jest do wdrożenia jedna domena
usług katalogowych. Wdrożenie takich funkcjonalności umożliwi uruchomienie m.in. Infrastruktur
Klucza Publicznego PKI, SSO (Single Sign-On) oraz innych usług oferowanych przez tą usługę.
Jednocześnie, zakładane jest wdrożenie jednego systemu zabezpieczania przed szkodliwym
oprogramowaniem. Działania w zakresie modernizacji sieci LAN i WAN będą dodatkowo zwiększać
ogólny poziom bezpieczeństwa systemów IT .
W ramach działań w zakresie bezpieczeństwa, planowane są także działania związane z wdrożeniem
systemu autentyfikacji (np. podpis elektroniczny), a także systemy kontroli dostępu do pomieszczeń
oraz rejestracji czasu pracy. Planowane jest przeprowadzenie aktualizacji dokumentacji w zakresie
bezpieczeństwa.
Szkolenia
W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla różnych grup pracowników
Wnioskodawcy. Pracowników, którzy powinni zostać przeszkoleni w trakcie projektu można podzielić
na dwie podstawowe grupy:



specjaliści IT,
użytkownicy systemów IT.

Zaproponowane podejście do szkoleń obejmuje obie grupy uczestników projektu. Z zebranych potrzeb
w zakresie szkoleń można stwierdzić, że obejmuje ono kilka kategorii:






szkolenia techniczne (TECH),
szkolenia zarządcze (Zarządcze),
szkolenia miękkie (M),
szkolenia narzędziowe (ECDL),
szkolenia aplikacyjne (APP).

1.4.6. Komplementarność projektu z regionalnym i centralnymi systemami e-zdrowia
W ramach projektu przewidziano możliwość wymiany komunikatów pomiędzy systemem
Wnioskodawcy, przewidzianym do
wdrożenia w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia
a następującymi systemami z zakresu e-zdrowia:


Regionalnym Systemem Informacji Medycznej „Pomorskie e-Zdrowie” będącym w trakcie
realizacji;
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centralnymi Platformami P1 oraz P2, które są na etapie tworzenia przez CSIOZ nowej
zaktualizowanej koncepcji funkcjonalnej.

Służyć temu będzie utworzone w ramach realizacji projektu repozytorium EDM oraz e-usługi
funkcjonalnie powiązane z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej (dalej: EDM).
Elektroniczna dokumentacja medyczna – definicja
Pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadza ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu
informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub
wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych
pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów
lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych).
Do systemów klasy EDM zalicza się takie systemy informatyczne, w których dane gromadzone są w
formie elektronicznej bazy danych. W oparciu o te dane drukowana jest dokumentacja w formie
papierowej. Taka forma stosowana była zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia, o którym mowa
poniżej, jak również obecnie ma to miejsce we wszystkich szpitalach posiadających systemy klasy
HIS.
Uwarunkowania prawne
W dniu 8 października br. Prezydent podpisał uchwaloną wcześniej przez Sejm nowelizację w/w
ustawy aby móc uruchomić szereg obecnie budowanych systemów informacyjnych. Do
najważniejszych można zaliczyć:






projekt P1 "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych",
System Monitorowania Kształcenia,
System Informatyczny Rezydentur,
System Monitorowania Zagrożeń,
Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej kwalifikuje, jako dokument medyczny
praktycznie każdy zbiór danych medycznych, a to ma swoje konsekwencje przy określaniu obowiązku
tworzenia dokumentów medycznych w postaci elektronicznej. Dlatego w ustawie obowiązek ten
zostaje ograniczony do dokumentacji indywidualnej. Dokumentacja zbiorcza nie zostaje objęta tym
obowiązkiem, gdyż wychodzono z założenia, że ma ona charakter wtórny i pomocniczy w stosunku do
dokumentacji indywidualnej. Ponadto, obowiązek ten zostaje skonkretyzowany w stosunku do tych
dokumentów medycznych, których standardy i formaty zostaną określone w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministra Zdrowia. Obecnie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia do tej
pory opracowało standardy takich dokumentów jak: recepta, skierowanie, zlecenie na zaopatrzenie.
Zgodnie z ustawą te dokumenty na pewno będą miały postać elektroniczną od 1 stycznia 2018 r.
Zmiany pozwalają jednak na rozszerzanie tego obowiązku na inne dokumenty droga rozporządzenia,
w którym będą publikowane standardy. Można założyć, sądząc po stanie prac prowadzonych przez
CSIOZ, że dokumentami, których ten obowiązek będzie dotyczył będą również: karta informacyjna
leczenia szpitalnego, konsultacja lekarska/karta porady ambulatoryjnej, sprawozdanie z badania
laboratoryjnego, opis wyniku badania diagnostycznego, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, w
tym: karta wywiadu pielęgniarskiego, karta oceny stanu pacjenta wraz ze skalą oceny pielęgniarskiej,
karta wypisu ze wskazówkami dla pacjenta, raport pielęgniarski; karta uodpornienia (karta
obowiązkowych szczepień ochronnych); protokół operacyjny.
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Ustawa określiła przesłanki, które umożliwią honorowanie recept, skierowań oraz zleceń w postaci
papierowej, już po wejściu przepisów o ich obowiązkowym tworzeniu w postaci elektronicznej. W
przypadku np. nieprzewidzianej awarii systemu informatycznego muszą istnieć rozwiązania prawne,
które umożliwią utrzymanie procesów ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.
W ustawie, dookreślono, jakie dane o usługach medycznych będą gromadzone w Systemie Informacji
Medycznej. Był to jeden z warunków GIODO rejestracji zbiorów danych osobowych gromadzonych
przez CSIOZ, a co za tym idzie uruchomienia platformy P1. SIM to centralna baza danych
Ministerstwa Zdrowia zbierająca tylko pewien stosunkowo niewielki zakres danych o udzielanych
świadczeniach. Z jednej strony jest to bardzo istotne dla wsparcia procesów leczenia w tym również
procesów kontynuacji leczenia z wykorzystaniem systemu Internetowego Konta Pacjenta. Z drugiej
zaś strony, ze względu na fakt, iż zbierane będą również te dane za które leżą poza zakresem
refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo będzie miało pełny obraz zakresu
udzielanych świadczeń w systemie ochrony zdrowia. To w naturalny sposób będzie przekładało się na
lepsze i bardziej świadome planowanie opieki zdrowotnej.
Obowiązek zasilania danymi SIM ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu przekazywanie
danych będzie fakultatywne. Dotychczasowy zapis w ustawie mówił, że ma odbywać się to „na
bieżąco, przynajmniej raz dziennie”. Uznano jednak, że zapis ten jest zbyt wieloznaczny. Proponuje
się, że w przypadku recept, skierowań oraz zleceń będzie to odbywać się w czasie rzeczywistym. W
przypadku pozostałych zdarzeń medycznych w terminie jednego dnia od zakończenia zdarzenia
medycznego.
W odniesieniu do podpisu elektronicznego, w art. 17 - w jego obecnym brzmieniu – zakłada się użycie
w tym celu certyfikatu podpisu elektronicznego, przy czym nie przesądza się, jaki to ma być rodzaj
certyfikatu. Aktualne rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej daje w tym względzie
jeszcze większą swobodę wyboru podmiotom leczniczym. Może to być podpis elektroniczny, ale nie
musi. Natomiast w uchwalonej 8 października ustawie stwierdza się, wprost, że ma być to podpis
elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem albo profil zaufany ePUAP. Pierwsze
rozwiania podraża koszty informatyzacji placówek opieki zdrowotnej, drugie jest nieergonomiczne i z
punktu widzenia praktycznego nie do zastosowania.
W ustawie określono termin wdrożenia elektronicznej dokumentacji indywidualnej ostatecznie na 1
stycznia 2018. Wcześniej planowano, że będzie to 1 sierpnia 2017, przy czym dla recept, skierowań
oraz zleceń termin był jeszcze wcześniejszy. Zmiana terminów wynikła z konieczności dostosowania
przepisów dotyczącej e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia do zmian w ustawie o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która wprowadza okres
przejściowy dla elektronicznych zwolnień właśnie do 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie ze względu na
planowane wyposażenie pracowników medycznych, przede wszystkim lekarzy w podpis elektroniczny
umieszczony na Karcie Specjalisty Medycznego (KSM), wejście w życie przepisów wprowadzających
e-receptę i pozostałe dokumenty było skorelowane z przepisami dotyczącymi kart (KSM). Jednak w
związku z rezygnacją z regulowania tej kwestii na tym etapie w projekcie ustawy, konieczne jest
wydłużenie okresu przejściowego, w którym możliwe będzie wystawianie wymienionych
dokumentów zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Jeżeli bowiem lekarz zdecyduje się
na zakup podpisu elektronicznego na rynku komercyjnym, w przypadku wszystkich dokumentów,
które będzie wystawiał, w tym e-zwolnienia, powinna obowiązywać go ta sama data dostosowania się.
Nie oznacza to jednak, że nie będzie możliwe przejście na elektroniczną dokumentację medyczną
wcześniej. Będzie to możliwe, ale na zasadzie dobrowolności. Do obsługi wystawiania i realizacji
elektronicznych recept przez wybrane podmioty CSIOZ powinien być gotowy w najbliższych
miesiącach, niemniej jednak musi zostać zmienione rozporządzenie dotyczące recept, które zakłada
wyłącznie ich postać papierową recepty, a także musi zostać zarejestrowany przez GIODO zbór
danych o nazwie SIM P1.
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Uwarunkowania integracji z systemami informacji medycznej
Omówione powyżej uwarunkowania prawne obowiązujące na dzień składania wniosków określają
jedynie warunki jakie musi spełnić system w kontekście zapewnienia wymogu integracji
i komplementarności Projektu z regionalnym i centralnym systemami e-zdrowia.
Wobec zmiennej w tym zakresie sytuacji i prowadzenia szeregu prac koncepcyjnych
uszczegóławiających techniczny aspekt integracji tak na szczeblu regionalnym jak również krajowym
na dzień składania wniosku Beneficjent deklaruje, że system będzie spełniał wymogi w tym zakresie
zawarte w wytycznych i rekomendacjach. Ujęte to zostanie w opisach przedmiotu zamówienia na
etapie procedur wyboru wykonawcy.
W dalszej części dokumentu zawarte są przyjęte założenia w przedmiotowym zakresie w oparciu o
następujące dostępne dokumenty:
Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z wizualizacją – wersja 1.1.
aktualizowany w wyniku konsultacji dokument w wersji 1.1, zwany Regułami, zawiera polską
implementację standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych
przetwarzanych na Platformie P1:
a. recepta
b. skierowanie
c. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
oraz dokumentów medycznych, które podlegają wymianie między usługodawcami i pacjentami, a
których Platforma P1 nie przetwarza.
Wytyczne, zasady i rekomendacje dotyczące bezpiecznego przetwarzania EDM - dotyczą wyboru
rozwiązania wykorzystywanego do elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej, w tym
decyzję dotyczącą sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Dokument ten może
być również wykorzystywany przez dostawców, którzy podejmują się projektowania i budowy
systemów informatycznych dedykowanych dla ochrony zdrowia.
Powyższe dokumenty zostały przygotowane przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony
Zdrowia.
W odniesieniu do wymagań integracji z platformą regionalną - dokumentem referencyjnym jest
dokument „Pomorskie e-Zdrowie” Koncepcja techniczno-funkcjonalna oraz pozostająca na dzień
składania wniosku jeszcze w fazie uzgodnień Koncepcja platformy świadczenia e-usług w ramach
projektu Pomorskie e-Zdrowie”.
Wytyczne w zakresie repozytorium EDM
Projekt będzie uwzględniać funkcjonalności dotyczące repozytorium EDM (z obsługą
przechowywania EDM) oraz uwzględniać rozwiązania zapewniające wymianę EDM pomiędzy
repozytorium wnioskodawcy a repozytorium platformy regionalnej. Zostanie to osiągnięte poprzez
realizację systemu z uwzględnieniem następujących założeń:




Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (dalej: EDM) będzie realizować,
usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA. W przypadku
repozytoriów badań obrazowych, przyjmowania, archiwizacji i udostępniania obiektów
DICOM.
Standard EDM - zbieranie przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej
jednostkowych danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie
EDM będzie zgodne ze standardem HL7 CDA, opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ
– Polską Implementacją Krajową HL7 CDA (tzw. IG).
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Interoperacyjność systemów - System P1 dostępny będzie dla odpowiednio
zarejestrowanych w CSIOZ systemów usługodawców i systemów regionalnych wyłącznie
poprzez standardowe interfejsy Web Services. Wymagane jest dwustronne uwierzytelnianie
systemów nawiązujących komunikację, a także podpisywanie komunikatów certyfikatem
dostarczanym bądź wskazanym przez CSIOZ.
Modele informacji - w przypadku informacji o zdarzeniu medycznym jak również rejestru
(indeksu) elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązuje Model Informacji o Zdarzeniu
Medycznym i Indeksie Dokumentacji Medycznej (dalej: EDMiZM) oraz standardowe
interfejsy IHE XDS.b.
Rodzaj stosowanego certyfikatu – w projekcie zastosowane zostaną takie rozwiązania, które
będą zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi w chwili przekazania sytemu do
użytkowania. Wymagania w zakresie rodzaju stosowanego certyfikatu mogą ulec zmianie w
wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(rozporządzenie eIDAS) oraz/lub wprowadzenia centralnych rozwiązań w zakresie
uwierzytelniania użytkowników w obszarze e-zdrowia.
Wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) – funkcjonalność systemu
będzie zgodna z modelem wniosku i dokumentu udostępnienia oraz modelami interfejsów,
które zostaną opublikowane przez CSIOZ. Komunikaty przesyłane do P1 oraz do platformy
regionalnej muszą być podpisane elektronicznie przez system komunikujący się z Systemem
P1 certyfikatem wydanym przy zakładaniu konta usługodawcy (rejestrowaniu systemu).
Zgoda pacjenta na udostępnienie jego dokumentacji medycznej – funkcjonalność ta jest
wymagana i musi być zgodna z modelem dokumentu zgody oraz modelami interfejsów
pozwalających na wnioskowanie o zgodę, które zostaną opublikowane przez CSIOZ.
Prowadzenie Rejestru zgód pacjenta jest przewidziane do zaiplementowania jako
funkcjonalność w ramach systemu regionalnego „Pomorskie e-Zdrowie”. Ponieważ będzie
udostępniana jako e-usługa w projekcie założono konieczność intergacji systemu w tym
zakresie z platfomą regionalną.
Katalog (rejestr) EDM - platforma regionalna będzie zawierała katalog EDM, w którym
znajdować się będą informacje o EDM tworzonym i przechowywanym u wnioskodawcy.
W tym zakresie będzie miała miejsce integracja warstwy lokalnej systemu z warstwą
regionalną realizowaną w postaci e-usługi udostępniania EDM.

Wytyczne w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
Na etapie przygotowania opisu zamówienia wprowadzona zostanie klauzula do dokumentacji
następującej treści: „System musi zapewnić integrację funkcjonalną z systemem teleinformatycznym,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2015
roku, poz. 636), co najmniej w zakresie opisanym w dokumentach: „Opis usług biznesowych Systemu
P1 wykorzystywanych w systemach usługodawców” oraz „Opis funkcjonalny Systemu P1 z
perspektywy integracji systemów zewnętrznych” opublikowanych przez CSIOZ.”
Tryb udostępniania informacji w systemie
Przetwarzanie danych oraz ich gromadzenie i udostępnianie w systemie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej podlega ścisłym uwarunkowaniom zapisanym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1182). Ustawa zapewnia prawo każdego do
ochrony danych osobowych jego dotyczących. Jednocześnie określa granice przetwarzania danych
osobowych, formułując dyspozycję ustawową pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie w sytuacji, gdy chodzi o dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, bądź dobro
osób trzecich, w zakresie i trybie uregulowanym ustawą. Szczególnym rodzajem danych osobowych
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są tak zwane dane wrażliwe, określane też mianem danych sensytywnych. Przetwarzanie tych danych
osobowych poddane jest szczególnym zasadom i ograniczeniom. Za dane wrażliwe ustawodawca
uznał takie, które zawierają informacje m.in. o stanie zdrowia. Są one szczególnie chronione.
Drugim istotnym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 r. Nr 52 poz. 417).

1.4.7. Wpływ Projektu na polityki horyzontalne
Zasada realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn należą do grupy polityk
horyzontalnych Unii Europejskiej. Ich realizacja jest podstawą równego korzystania z praw
wszystkich grup narażonych na dyskryminację, co stanowi gwarancję równego dostępu do zasobów
finansowych, możliwość korzystania z szans rozwoju, tym samym w bezpośredni sposób przekładają
się na korzyści społeczno-ekonomiczne, a dalej na trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy i
rozwój społeczny.
Zastosowane rozwiązania w ramach Projektu są w pełni zgodne z zasadami równości mężczyzn i
kobiet oraz niedyskryminacji, a także podejmowane działania w ramach Projektu będą miały na celu
zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną zgodnie zapisami art. 7
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Zgodność z polityką zachowania równości szans kobiet i mężczyzn
Zgodnie z podstawowymi założeniami polityki horyzontalnej UE „równość szans” żaden projekt
współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych nie może prowadzić do naruszenia zasady
równości kobiet i mężczyzn.
Niniejszy Projekt nie przewiduje podczas jego realizacji jakiegokolwiek zróżnicowania, wyłączenia
lub ograniczenia ze względu na płeć, które powodowałoby uszczuplenie albo uniemożliwienie jednej z
płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z produktu Projektu.
Realizacja Projektu wpłynie pozytywnie na politykę równych szans poprzez zwiększenie dostępu
społeczeństwa do systemu ochrony zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego bez względu na
płeć, jak również bez względu na miejsce zamieszkania, status społeczny czy wiek.
Ponadto, realizacja Projektu wpłynie na promocję polityki równości szans w następujących obszarach:
•

•
•

powszechnego i stałego dostępu do informacji na temat zdarzeń medycznych przez
wszystkich pacjentów województwa pomorskiego z zachowaniem należytych zasad ochrony
danych;
równego dostępu do wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez
wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
równego dostępu do informacji medycznej np. o szpitalach, specjalistycznych usługach
medycznych.
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Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek
Zgodnie z podstawowymi założeniami polityki horyzontalnej UE żaden projekt współfinansowany ze
środków funduszy strukturalnych nie może prowadzić do dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność, płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, religię i światopogląd, orientację
seksualną.
Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu społeczeństwa województwa pomorskiego do systemu
ochrony zdrowia bez względu na niepełnosprawność, płeć, wiek jak również bez względu na miejsce
zamieszkania czy status społeczny.
Realizacja Projektu wpłynie na promocję polityki równości szans w następujących obszarach:
•

•
•

powszechnego i stałego dostępu do informacji na temat zdarzeń medycznych przez
wszystkich pacjentów województwa pomorskiego z zachowaniem należytych zasad ochrony
danych;
równego dostępu do wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez
wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
równego dostępu do informacji medycznej np. o szpitalach, specjalistycznych usługach
medycznych.

W szczególności funkcjonalności planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Projektu nie
przewidują wyodrębnienia zainteresowanych grup społecznych jedynie w oparciu o kryteria:
niepełnosprawności, płci i wieku, co uniemożliwia zarówno obecnie jak i w przyszłości podjęcie
działań dyskryminujących powyżej wymienione grupy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omawiane funkcjonalności przedmiotowego Projektu to m.in:
Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty;
Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, wykonanych usług, skierowań,
zaleceń;
Udostępnienie personelowi medycznemu elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów;
Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych w sytuacjach
nagłych;
Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia;
Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych;
Zapewnienie jednolitych i jednorodnych zasad gromadzenia i udostępniania zasobów
cyfrowych o zdarzeniach medycznych;
Zapewnienie interoperacyjności.

Na żadnym planowanym etapie realizacji Projektu nie stwierdzono jakichkolwiek barier w dostępie
dla
osób
niepełnosprawnych
zarówno
w
zakresie
dostępu
do
systemów
informatycznych/informacyjnych jak i baz danych zawierających zasoby cyfrowe o zdarzeniach
medycznych.
Produkty powstałe w ramach Projektu zostały zaprojektowane w taki sposób, że ich techniczna
specyfikacja zapewnia dostęp dla wszystkich uprawnionych użytkowników.
Jedyne zarejestrowane ograniczenia w dostępie do zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych
wynikają z uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników nadanych przez administratora
poszczególnych rejestrów cyfrowych. Jednakże architektura zasobów cyfrowych o zdarzeniach
medycznych nie przewiduje funkcji identyfikacji użytkowników zainteresowanych gromadzeniem,
analizą i udostępnianiem zasobów ze względu na niepełnoprawność. Wobec powyższego zarówno na
obecnym etapie jak i w przyszłości nie istnieje ryzyko ograniczenia dostępności zasobów cyfrowych o
zdarzeniach medycznych dla osób niepełnosprawnych.
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Zasada zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój to rozwój w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej dla środowiska i bardziej konkurencyjnej. Polityka zrównoważonego rozwoju UE skupia
się m.in. na następujących elementach:




budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z
zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,
ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie
utracie bioróżnorodności,
poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP.

Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy
kierować się jedynie zaspokajaniem własnych potrzeb, ale też brać pod uwagę przyszłe pokolenia i
stan otaczającego środowiska.
Projekt będzie zgodny z tak określoną polityką ochrony środowiska. Ma neutralny wpływ na
środowisko naturalne; jest obojętny dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych,
klimatu, roślinności, zwierząt. Na etapie eksploatacji nie będą powstawać: odpady, pyłowe czy
gazowe zanieczyszczenie powietrza, hałas, promieniowanie, itp.
Jeżeli uwzględnić, że – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska –
oddziaływanie na środowisko oznacza również oddziaływanie na zdrowie ludzi, to działania podjęte w
ramach projektu mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja projektu doprowadzi do
poprawy dostępności usług oraz poprawy jakości obsługi pacjenta, a tym samym do poprawy stanu
zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Projekt leży poza obszarami chronionymi w ramach sieci Natura 2000.
Projekt będzie spełniał zasadę zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska ponieważ
tradycyjne formy gromadzenia i udostępniania danych zastąpione zostaną formą elektroniczną, która
zdecydowanie ogranicza czas analizowania i przepływu informacji, zużycie paliw do środków
transportu oraz materiałów biurowych.
Przedsięwzięcie jest zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju projekt i ma wpływ neutralny na tę
politykę. Realizacja projektu będzie prowadziła do trwałego zmniejszania różnic społecznych bez
naruszenia środowiska naturalnego, poprzez zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej.
Społeczeństwo informacyjne
Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego polega na upowszechnianiu nowoczesnych
technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji
publicznej.
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na realizację polityki horyzontalnej dotyczącej rozwoju
społeczeństwa informacyjnego. Projekt wpłynie na rozwój komunikacji elektronicznej i wykorzystanie
rozwiązań TIK w sektorze ochrony zdrowia. Projekt zakłada uruchomienie usług elektronicznych dla
mieszkańców województwa mazowieckiego. Udostępnienie tego typu usług przyczyni się do budowy
społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu, w szczególności
wśród osób chorych. Wpłynie także na rozwój kompetencji osób w zakresie obsługiwania i
wykorzystywania funkcjonalności nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Dowodzi to
pozytywnego wpływu projektu na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego.
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Efektywność energetyczna
Projekt będzie miał neutralny wpływ na efektywność energetyczną. Realizacja projektu nie będzie
miała żadnego wpływu na instalacje i procesy przemysłowe, lokalne sieci ciepłownicze i lokalne
źródła ciepła; nie przyczyni się również do ograniczenia strat sieciowych w ciągach liniowych, strat
w transformatorach czy odzysku energii w procesach przemysłowych.
Polityka konkurencji i zamówień publicznych
Projekt jest zgodny z polityką konkurencji i zamówień publicznych.
Na podstawie analizy dostępnych dokumentów i wytycznych stwierdzić można, iż projekt jest zgodny
z polityką konkurencji, a dofinansowanie go środkami z EFRR nie ma znamion pomocy publicznej.
Realizacja projektu nie wpłynie na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE, zatem
nie są spełnione przesłanki zdefiniowane w art. 107 ust. 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (dawniej art. 87 ust 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).
Przedstawione w niniejszym dokumencie przewidywane kontrakty oraz sposoby wyłonienia
wykonawców i dostawców w ramach projektu dowodzą zgodności inwestycji z normami prawnymi
w zakresie zamówień publicznych. Wszelkie dostawy i usługi zostaną zlecone zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.
Trwałość technologiczna
Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. nr
1303/2013, Projekt będzie wykazywał trwałość, nie zostanie w tym okresie poddany zasadniczym
modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter oraz zmianę charakteru własności przedmiotu
Projektu.
Wybrane technologie budowy zaproponowane w analizach i towarzyszącej dokumentacji są zgodne z
aktualną wiedzą i stosowanymi praktykami w budowie rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia.
Rekomendowane technologie w obecnej chwili stanowią standard w obszarze jakości, nie mniej
jednak ze względu na ciągły rozwój technologii informatycznych, a także zmieniające się otoczenie w
obszarze prawa i bezpieczeństwa, architektura rozwiązania może ulec zmianom i udoskonaleniom, nie
powodują znaczących modyfikacji, o których mowa w ww. rozporządzeniu.
Zakres udoskonalania elementów infrastruktury może polegać na:





wprowadzaniu zwyczajowych poprawek systemów operacyjnych oraz dostosowywaniu
aplikacji i systemów do poprawek systemów operacyjnych,
zmiany konfiguracji elementów infrastruktury wynikających z konieczności
dostosowania całości otoczenia do nowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa,
wprowadzaniu zmian do systemów informatycznych wynikających z konieczności
dostosowania ich do zmian prawnych w trakcie trwałości projektu,
wprowadzaniu zmian do systemów informatycznych wynikających ze zmiany procesów
biznesowych wspieranych przez dane systemy.

W trakcie przeprowadzania analizy i rekomendowania ilości urządzeń lub systemów informatycznych
do zakupienia/modernizacji, uwzględniane były parametry związane z:




wiekiem urządzeń,
konfiguracją urządzeń,
aktualną mapą drogową rozwoju systemów / urządzeń.

Na podstawie powyższych informacji, zaproponowane zostały rekomendacje dotyczące zakresu
modernizacji lub uzupełnienia infrastruktury w obszarze sprzętu i oprogramowania, a także
rekomendacje w zakresie standardów, które w tych obszarach powinny zostać zastosowane. Wszystkie
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te rekomendacje oparte są na obecnym, dostępnym stanie wiedzy oraz praktykach stosowanych w
obszarze projektowania architektury IT. Stosowane podejścia mają zapewnić poprawne
funkcjonowanie całości rozwiązania w trakcie trwałości Projektu.
Efektywność kosztowa
Wybrane technologie budowy zaproponowane w studium wykonalności są zgodne z aktualną wiedzą
i stosowanymi praktykami w budowie rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia. Rekomendowane
technologie w obecnej chwili stanowią standard w obszarze jakości, nie mniej jednak ze względu na
ciągły rozwój technologii informatycznych, a także zmieniające się otoczenie w obszarze prawa i
bezpieczeństwa, architektura rozwiązania może ulec zmianom i udoskonaleniom.
Zakres udoskonalania elementów infrastruktury jest dozwolony i będzie przede wszystkim polegać na:
•
•
•
•

Wprowadzaniu zwyczajowych poprawek systemów operacyjnych oraz dostosowywaniu
aplikacji i systemów do poprawek systemów operacyjnych,
Zmiany konfiguracji elementów infrastruktury wynikających z konieczności dostosowania
całości otoczenia do nowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa,
Wprowadzaniu zmian do systemów informatycznych wynikających z konieczności
dostosowania ich do zmian prawnych w trakcie trwałości projektu,
Wprowadzaniu zmian do systemów informatycznych wynikających ze zmiany procesów
biznesowych wspieranych przez dane systemy.

W trakcie przeprowadzania analizy i rekomendowania ilości urządzeń lub systemów informatycznych
do zakupienia/modernizacji, uwzględniane były parametry związane z:
•
•
•

wiekiem urządzeń,
konfiguracją urządzeń,
aktualną mapą drogową rozwoju systemów / urządzeń.

Na podstawie powyższych informacji, zaproponowane zostały rekomendacje dotyczące zakresu
modernizacji lub uzupełnienia infrastruktury w obszarze sprzętu i oprogramowania, a także
rekomendacje w zakresie standardów, które w tych obszarach powinny zostać zastosowane. Wszystkie
te rekomendacje oparte są na obecnym, dostępnym dla Wykonawcy stanie wiedzy oraz praktykach
stosowanych w obszarze projektowania architektury IT. Stosowane podejścia mają zapewnić
poprawne funkcjonowanie całości rozwiązania w trakcie trwałości projektu.
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1.5. Opis stanu po realizacji Projektu – logika interwencji
1.5.1. Cele realizacji Projektu
Celem głównym Projektu, jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez
Wnioskodawcę oraz poprawa efektywności jego działania.
Na cel ogólny składają się cele szczegółowe Projektu:
Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnokrajowym
Na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych znaczący wpływ będzie miał obowiązek prowadzenia
dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej
tylko w postaci elektronicznej jest wynikiem obowiązującej ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia. Nowelizacja ustawy daje możliwość prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej lub
elektronicznej jedynie do 31 grudnia 2017 r. Jednakże warunkiem niezbędnym do spełnienia przez
świadczeniodawców wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a zwłaszcza
zapewnienia możliwości wymiany danych, w tym danych obrazowych oraz dokumentacji medycznej
w formie elektronicznej jest posiadanie przez nich m.in.: urządzeń diagnostycznych z cyfrowym
zapisem wyników badań, łącz internetowych o odpowiedniej przepustowości, możliwości zapewnienia
podmiotom trzecim dostępu do zgromadzonych danych medycznych oraz zdolność do ich pobierania z
zasobów innych jednostek, w tym z zasobów CSIOZ.
Wydłużenie terminu wejścia w życie przepisu dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej
jedynie w formie elektronicznej umożliwi wszystkim podmiotom, które udzielają świadczeń
zdrowotnych, na kompleksowe wdrożenie tego obowiązku.
System będzie systemem interoperacyjnym, który będzie otwarty na współpracę z innymi systemami
na poziomie regionu, jak i kraju (np. P1 i P2).
Poprawa dostępności usług medycznych (oferowanie usług przez nowoczesne kanały komunikacji)
W związku z powyższym, w ramach Projektu zakłada się utworzenie portalu informacyjnego dla
obywatela informującego o pełnej ofercie pomorskiej ochrony zdrowia z możliwością zdalnej
rejestracji pacjentów oraz będącego źródłem wiedzy dotyczącej jakości leczenia.
Poprawa efektywności podmiotu leczniczego
Realizacja planowanych w Projekcie działań doprowadzi do pełnego ucyfrowienia działalności oraz
zapewni interoperacyjność funkcjonujących w nich systemów teleinformatycznych, co umożliwi
komunikację z systemami e-zdrowia funkcjonującymi na poziomie regionalnym i krajowym.
W ramach realizacji Projektu powstaną w pełni interoperacyjne systemy dziedzinowe mające istotny
wpływ na pracę podmiotu leczniczego m.in.:
o

o

o

Hospital Information System, mający uniwersalne zastosowanie w pracy personelu
medycznego, w szczególności niezbędny do prowadzenia elektronicznej dokumentacji
medycznej wymaganej ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia,
Systemy RIS i PACS (ang. Radiology Information System i Picture Archiving and
Communication System) do archiwizacji radiologicznej i transmisji obrazów
cyfrowych, wspomagający pracę takich urządzeń jak tomografy komputerowe,
rentgeny cyfrowe czy urządzenia do wykonywania rezonansu magnetycznego,
Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), czyli system wspomagania
zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, obejmujący obejmuje takie obszary
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działalności jak: finanse i księgowość, kadry i płace, sprzedaż usług, gospodarkę
magazynową itp.
Ucyfrowienie działalności podmiotu leczniczego wpłynie korzystnie na poprawę ich zdolności do
wymaganej prawem, wieloletniej (nawet 25-30 lat) archiwizacji elektronicznej dokumentacji
medycznej.
Na podstawie celu ogólnego oraz celów szczegółowych zostały określone cele bezpośrednie, które
zostaną osiągnięte wprost po zakończeniu realizacji Projektu.
Cele bezpośrednie projektu
1. Stworzenie pakietów usług elektronicznych z zakresu e-Zdrowia dla mieszkańców powiatu i
województwa pomorskiego
Realizacja tego celu usprawni proces komunikacji pomiędzy pacjentami a podmiotami leczniczymi,
intensyfikując możliwości przekazywania informacji przy jednoczesnym ograniczeniu
czasochłonności procedur rejestracyjnych.
Dzięki realizacji Projektu pacjenci otrzymają dostęp do:
 swojej dokumentacji medycznej zawierającej odbyte wizyty, wystawione recepty, opisy badań itp.;
 danych krytycznych obejmujących podstawowe dane medyczne takie jak grupa krwi, waga,
uczulenia i inne;
 danych na temat potrzeby odbycia niezbędnych badań, w tym profilaktycznych;
 edycji swoich podstawowych danych, w tym danych kontaktowych.
2. Stworzenia pakietów usług elektronicznych dla podmiotów leczniczych
Realizacja tego celu stworzy Wnioskodawcy możliwość:
 wytwarzania,
przetwarzania,
wymiany
i
archiwizacji
świadczeniobiorców;
 wsparcia procesów związanych z realizacją procesów leczenia.

dokumentacji

medycznej

Realizacja celu usprawni obieg dokumentów w podmiotach leczniczych, pozwoli na szybki
i bezpieczny dostęp do dokumentów medycznych pacjenta nawet jeżeli był on leczony w innej
placówce. W efekcie uzyskana zostanie częściowa optymalizacja kosztów badań, które nie będą
powtarzane w każdej jednostce, do której zgłosi się pacjent.
Udostępniając bieżącą informację o dostępności usług medycznych oraz specjalistów pozwoli na
sprawniejsze zarządzanie placówkami i efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów.
Realizacja tego celu zostanie osiągnięta poprzez integrację z platformą regionalną budowaną w
projekcie „Pomorskie e-Zdrowie”.
3. Stworzenie pakietu usług elektronicznych dla podmiotu tworzącego
Pakiet usług elektronicznych dla podmiotu tworzącego to zestaw narzędzi i funkcjonalności
wspierających podmioty lecznicze w zarządzaniu danymi i dokumentacją medyczną, ułatwiających
zarządzanie nimi, a także gwarantujących poprawę jakości nadzoru właścicielskiego.
Plató dostęp do informacji zarządczej (wglądu do raportów i prezentacji na temat działań podmiotów
leczniczych) oraz umożliwi nadzór nad systemami obsługi jakości i zdarzeń niepożądanych.
4. Podniesie poziomu informatyzacji placówki
Realizacja tego celu ma zapewnić odpowiednią infrastrukturę informatyczną umożliwiają
funkcjonowanie palcówki zgodnie z wymogami określonymi dla systemów Informacji Medycznej.
Realizacja tego celu polega na dostosowaniu pomieszczeń pod serwerownie, zakupu stacji roboczych,
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platform dostępowych i serwerowych oraz rozbudowie infrastruktury sieciowej. Realizacja tego celu
podniesie poziom informatyzacji poszczególnych placówek, a jednocześnie umożliwi działanie
systemu na skalę regionalną.
5. Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia.
Realizacja tego celu ma zapewnić kompleksową integrację systemów ochrony zdrowia, zarówno w
wymiarze regionalnym jak i ogólnopolskim – systemy krajowe to m.in. Platforma P1 (Elektroniczna
Platforma Gromadzenia i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i Platforma
P2 (Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów
medycznych).
Zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy Projektu obejmuje:
•
•
•
•

stworzenie e-Platformy dla Pacjentów i Kontrahentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.,
aktualizację posiadanego przez szpital oprogramowania w celu spełnienia wymogów
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
wdrożenie systemu e-zdrowia (instalacja niezbędnego oprogramowania, przeszkolenie
personelu oraz wizyty konsultacyjne firmy wdrażającej zgodnie z potrzebami realizatora),
zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym,
bazodanowym i podpisem elektronicznym, w tym serwery i macierz dyskowa, tablety, drukarki
kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych, czytniki dowodów osobistych, paszportów,
czytniki zleceń oraz skierowań, kwalifikowane podpisy elektroniczne z wdrożeniem, czytniki
do podpisu, karty inteligentne z chipem, stworzenia szpitalnego centrum kwalifikacji podpisem
niekwalifikowanym

1.5.2. Matryca logiczna Projektu
W tabeli poniżej została przedstawiona matryca logiczna dla Projektu. Matryca w sposób syntetyczny
pokazuje jakie są zamierzenia Projektu, co w ramach Projektu zostanie zrobione i w jaki sposób
podjęte działania wpłyną na polepszenie obecnej sytuacji. Zostały w niej przedstawione podstawowe
produkty i rezultaty Projektu wraz ze wskaźnikami. Dodatkowe produkty i rezultaty i ich wskaźniki
zakładane do osiągnięcia w wyniku realizacji Projektu zostały przedstawione w dalszej części SW.
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Tabela 15. Matryca logiczna
Logika interwencji

Wskaźniki realizacji

Cel
nadrzędny

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych
świadczonych na obszarze powiatu bytowskiego i
województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności
pomorskich podmiotów leczniczych.

1 - Liczba podmiotów leczniczych wyposażonych w
systemy informatyczne (HIS/RIS/PACS)
przygotowane do integracji z platformą P1/P2.

Cel
bezpośredni
projektu

1. Stworzenie pakietów usług elektronicznych e-Platformy
dla Pacjentów i Kontrahentów Szpitala
2. Aktualizacja posiadanego przez szpital oprogramowania
w celu spełnienia wymogów Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej
3. Podniesie poziom informatyzacji placówki
4. Zapewnienie interoperacyjności systemów
informatycznych w ochronie zdrowia na szczeblu
regionalnym i krajowym.

Rezultaty

Źródła informacji o
wskaźniku

Założenia

Dane statystyczne
GUS

Finansowanie Projektu ze
środków UE.

80,0 tys. – mieszkańcy powiatu bytowskiego, dla
których stworzono pakiet usług elektronicznych z
zakresu e-Zdrowia
1 - Liczba podmiotów leczniczych, w których
stworzono pakiet usług elektronicznych
1 – liczba podmiotów leczniczych, w których
podniesiono poziom informatyzacji
4 –systemów interpretacyjnych

Dokumentacja
powdrożeniowa

1. Wykorzystywanie powstałej w
ramach projektu
infrastruktury.
2. Wykorzystywanie powstałej w
ramach projektu
funkcjonalności systemu.

Umożliwienie korzystania z usług publicznych on-line o
stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja

500 - liczba osób korzystających z usług publicznych
on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3dwustronna interakcja

Rejestry systemowe
monitorowanie
aktywności
użytkowników

1.Bezawaryjność powstałej
infrastruktury
2. Zakładana funkcjonalność
systemów

Produkty

Wdrożone usługi publiczne udostępniane on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja

1 - liczba podmiotów leczniczych, w których
wdrożono usługę publiczną udostępnianą on-line o
stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna
interakcja

Dokumentacja
powdrożeniowa

1. Pozyskanie
dofinansowania projektu.
2. Dostępność rozwiązań

Działania

1. Inżynier Kontraktu
2. Budowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni
3. Dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych
wraz z urządzeniami sieci LAN, sieci zasilania
gwarantowanego, dostępu do Internetu
4. Dostawa stacji roboczych, urządzeń mobilnych oraz
urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem
5. Dostawa serwerów i urządzeń pamięci masowej
6. Dostarczenie i wdrożenie systemu e-Zdrowie, systemów
dziedzinowych i wspierających
7. Budowa systemów gromadzenia i archiwizacji danych
8. Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji
9. Realizacja zadań w zakresie promocji Projektu

Środki - struktura finansowania:
Finansowanie wydatków kwalifikowalnych:
· środki własne: 15%
· dofinansowanie: 85% fundusze europejskie
Finasowanie wydatków niekwalifikowalnych:
· 100% środki własne.

Całkowity koszt
Projektu:
2 500 000,00 PLN

1. Pozyskanie dofinansowania
projektu.
2. Efektywne wykorzystanie
powstałej infrastruktury
3. Osiągnięcie założonych
wskaźników produktów i
rezultatów
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1.5.3. Zgodność celów Projektu z krajowymi dokumentami strategicznymi
Strategia Rozwoju Kraju 202024 (SRK 2020)
Dokument ten określa cele strategiczne rozwoju kraju w perspektywie średniookresowej do 2020 r.,
Określa działania rozwojowe, w tym możliwe do sfinansowania w ramach perspektywy finansowej UE
na lata 2014-2020. Ponadto prezentuje 9 zintegrowanych strategii służących realizacji założonych celów
rozwojowych: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego, Strategia Rozwoju Transportu, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Sprawne
Państwo, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20102020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP,
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. DSRK, ŚSRK oraz 9 strategii
zintegrowanych łączy spójna hierarchia celów i kierunków interwencji.
Projekt ma na celu wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia z zakresu
m.in.: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, systemu
informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta,
katalogu zdarzeń niepożądanych i jest zgodny z:
1. Obszarem strategicznym I: Sprawne i efektywne Państwo, celem I.3: Wzmocnienie warunków
sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela, w tym I.3.3: Zwiększenie
bezpieczeństwa obywatela. Zgodnie z opisem I.3.3: „W celu usprawnienia funkcjonowania
systemu konieczna jest cyfryzacja ochrony zdrowia (e-zdrowie). Zbudowana zostanie baza danych
usług medycznych i baza danych o zdrowiu Polaków. Lekarz będzie miał dostęp do pełnej historii
choroby pacjenta, aby uszczelnić i usprawnić system, który stanie się bardziej przejrzysty i
funkcjonalny, a jednocześnie zwiększy się efektywność świadczenia usług medycznych”.
2. Obszarem strategicznym III. Spójność społeczna i terytorialna, celem III.2. Zapewnienie dostępu i
określonych standardów usług publicznych, w tym III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług
publicznych. Zgodnie z opisem III.2.1: „Wprowadzeniu odpowiednich standardów świadczenia
usług publicznych oraz zwiększeniu ich dostępności służyć będzie szersze i bardziej kompleksowe
wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz rozwój niezbędnej do tego
infrastruktury. Dotyczy to zarówno usług administracyjnych (formularze, zgłoszenia, wnioski),
edukacyjnych, części opieki medycznej (administrowanie danymi, częściowa diagnostyka),
kulturalnych (digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego) czy komunalnych (rozwój
infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej, umożliwiającej selektywną zbiórkę odpadów etc.).”
Perspektywa finansowa 2014-2020 - Umowa Partnerstwa25
Umowa Partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. jest podstawowym
dokumentem określającym sposób wykorzystania nowej puli środków europejskich w Polsce w okresie
2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy są krajowe oraz regionalne programy operacyjne (w dalszej
części tego rozdziału opisana została zgodność przedmiotowego projektu z Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Pomorskiego). Cele główne Umowy to:
1. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
2. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju,
3. Podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

24
25

http://www.mir.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf .
http://www.mir.gov.pl/media/2713/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf
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Projekt ma na celu wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z
niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu m.in. integracji lokalnych i krajowych
systemów informatycznych ochrony zdrowia, dzięki czemu wpisuje się w:
 cel główny nr 2 - cel szczegółowy: ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego
dysproporcjami w dostępie do usług, kierunek działań: poprawa dostępu do niedrogich usług
publicznych.
 cel główny nr 3 - cel szczegółowy: zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i społeczeństwie
realizowany poprzez doskonalenie aplikacji TIK w zakresie administracji elektronicznej (w tym
elektronicznych zamówień publicznych), e-learningu, e-kultury, e-integracji i e-zdrowia.
Spośród 11 celów tematycznych przedmiotowy Projekt jest spójny z następującym:
Tabela 16. Cel tematyczny 2

Cel tematyczny

Cel tematyczny 2.
Zwiększenie
dostępności, stopnia
wykorzystania
i
jakości TIK (EFRR)

Priorytet inwestycyjny

Priorytet 2c. (EFRR)
Wzmocnienie zastosowań
TIK dla e-administracji,
e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i ezdrowia

Program
operacyjny

RPO WP

Uzasadnienie wyboru
Słabe wykorzystanie e-usług przez
obywateli – potrzeba zwiększenia
podaży, jakości usług i treści
cyfrowych oraz rozwoju kompetencji
cyfrowych.
• realizacja Strategii Europa 2020
(projekt przewodni „Europejska
agenda cyfrowa”)
• krajowe dokumenty strategiczne SRK 2020, SSP, SRKS, SRKL, PZIP

Źródło: http://www.mir.gov.pl/media/2713/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf

Strategia Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu26
Przedmiotowy projekt jest zgodny w zakresie systemów informatycznych z priorytetem „Wzrost
inteligentny, Inicjatywa Przewodnia: Europejska Agenda Cyfrowa”.
W szczególności przedmiotowy projekt sprzyja upowszechnianiu szybkiego Internetu i umożliwienia
gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego.
W ramach Inicjatywy Przewodniej: Europejska Agenda Cyfrowa, na poziomie krajowym państwa
członkowskie będą musiały podjąć następujące działania.
Tabela 17. Działania na poziomie krajowym w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej

sporządzić strategie operacyjne dotyczące szybkiego Internetu i kierować środki publiczne, szczególnie
fundusze strukturalne, na obszary nie w pełni obsługiwane przez inwestorów prywatnych;
stworzyć ramy prawne służące koordynacji działań publicznych, aby obniżyć koszty procesu
upowszechniania Internetu;
propagować stosowanie i korzystanie z nowoczesnych usług on-line (takich jak e-administracja, e- zdrowie,
inteligentny dom, umiejętności informatyczne, bezpieczeństwo).
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

26

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
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Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w Polsce na
lata 2014–202027 (Position Paper)
Przedmiotowy projekt wpisuje się w priorytet o nazwie: Otoczenie biznesu sprzyjające innowacjom,
Kierunek działania: Rozwój e-gospodarki, który powinien umożliwiać rozwiązania w zakresie
administracji elektronicznej, w tym elektroniczne zamówienia publiczne, umacniały otoczenie biznesu
sprzyjające innowacjom oraz wspierać zatrudnienie. „Należy dalej rozwijać umiejętności w dziedzinie
TIK w celu uwolnienia potencjału usług elektronicznych w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy. Wsparcie z funduszy objętych WRS trzeba będzie skupić zarówno na tym, by polski sektor
prywatny i publiczny w jak największym zakresie korzystał z możliwości oferowanych przez egospodarkę, jak i na bardziej innowacyjnych inicjatywach, nowych dla rynku w Polsce”.
Przedmiotowy projekt jest zgodny w zakresie zasobów ochrony zdrowia z priorytetem w zakresie
finansowania o nazwie: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej poprzez działania w ramach
polityki zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Integracja najsłabszych
grup społecznych na rynku pracy, oznaczający, iż:
(…) „Inwestycje w dziedzinie zatrudnienia i włączenia społecznego powinny skupiać się na integracji
najsłabszych grup społecznych na rynku pracy: osób starszych, kobiet, młodzieży oraz osób narażonych
na ryzyko dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Inwestycjom tym powinny towarzyszyć w miarę
możliwości konkretne działania na rzecz niedyskryminacji, które zwiększą skuteczność wszystkich
działań na rynku pracy skierowanych do tych grup” (…).
W Polsce oznacza to wsparcie działań na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się zwiększających
wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników i poprawianie ich zdolności do zatrudnienia (np. uczenie
się przez całe życie). Nieodzowne w tym celu są reformy w sektorze opieki zdrowotnej mające na celu
poprawę zdrowia osób zatrudnionych i odpowiadające potrzebom starzejącego się społeczeństwa, przy
jednoczesnej poprawie stabilności i gospodarności systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie z opisem
działania: „Należy w szczególności uwzględnić inwestowanie w umiejętności wymagane w zielonej
gospodarce, tzw. białym sektorze, sektorze usług osobistych i w sektorze TIK”.
Realizacja KI obejmuje następujące obszary:
1. Ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia.
2. Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu
dokumentacji.
3. Stworzenie procedur, wytycznych, zebranie i udostępnienie dobrych praktyk mających na celu
usprawnienie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej.
4. Lepsze wykorzystanie, do podnoszenia zdolności zarządczych, systemów teleinformatycznych.
5. Unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na
realizowane świadczenia zdrowotne.
6. Praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia zgodnych z wytycznymi
Komisji Europejskiej umożliwiającej włączenie Rzeczypospolitej Polskiej w obszar
interoperacyjnego elektronicznego zapisu medycznego (EHR – Electronic Health Record).
Szczegółowy program działań w zakresie KI zakłada m.in. realizację programów informacyjnych przez
podmioty ochrony zdrowia przy wykorzystaniu technik informatycznych, wprowadzenie Systemu
Informacji Medycznej, integrację centralnych baz danych i rejestrów w ochronie zdrowia, zapewnienie
bezpieczeństwa i ochrony danych oraz przeprowadzenie przeglądu systemów informacyjnych w
instytucjach ochrony zdrowia.

27

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/what/future/pdf/partnership/pl_position_paper_pl.pdf
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Projekt jest zgodny z obszarami działań określonymi w KI m.in. w zakresie: tworzenia elektronicznej
dokumentacji medycznej, zarządzania, bezpieczeństwa, platformy wymiany informacji, czy też integracji
lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia w województwie pomorskim.
Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla obszaru zdrowia na lata 2014-202028
Przedmiotowy dokument ma charakter strategiczno-wdrożeniowy, który w swych założeniach i sposobie
realizacji jest wynikiem nowego podejścia do zarządzania strategicznego w Polsce. Ponadto dokument
stanowi realizację zobowiązania w zakresie tzw. warunkowości ex ante, która uzależnia uruchomienie
środków funduszy strukturalnych od spełnienia warunków wyjściowych ukierunkowanych na efektywną
implementację programów współfinansowanych ze środków UE.
Jednym z kluczowych wymagań w ww. zakresie jest zapewnienie odpowiednich krajowych ram
strategicznych dla wybranych obszarów tematycznych, w tym właśnie dla obszaru ochrony zdrowia.
Odnosi się to do zastosowań technologii informatycznych i komunikacyjnych (TIK).
Innym obszarem mocno akcentowanym w dokumencie są innowacje w ochronie zdrowia. Zdrowie,
zarówno w UE, jak i w Polsce, należy do grupy sektorów o bardzo wysokim potencjale innowacyjnym.
Priorytetem jest dążenie do zwiększenia dostępności nowoczesnych metod terapii poprzez
zaproponowanie rozwiązań systemowych, które mogą pomóc w zreformowaniu systemu opieki
zdrowotnej. Rozwiązania takie, przynosząc poprawę warunków oraz wzrost efektywności
funkcjonowania sektora zdrowotnego, sprzyjałyby racjonalnej absorpcji nowych technologii
medycznych. Istotną rolę w tym obszarze odgrywają również technologie informatyczne. Poprzez
budowę systemów analityczno-statystycznych, które poddając analizie dane o zdarzeniach medycznych
zgromadzone w systemach dziedzinowych placówek medycznych, w tym z obszaru diagnostyki, leków,
stosowanych metod terapii i ich skuteczności mogą stanowić bogate i nie w pełni dotychczas
wykorzystane źródło danych do badań naukowych, co więcej mających wymiar praktyczny w postaci
poprawy oraz usprawnienia procesów diagnostyczno-terapeutycznych.
Cele projektu są zgodne z diagnozą przedstawioną w dokumencie w odniesieniu do zastosowań
technologii Informacyjnych i Telekomunikacyjnych oraz kierunkami rozwoju systemów
informatycznych do roku 2020.
W projekcie będą zatem realizowane potrzeby wskazane w dokumencie strategicznym dla danego
obszaru tematycznego.
Inne krajowe dokumenty strategiczne
Projekt jest także zgodny z innymi krajowymi dokumentami strategicznymi tj.:
1. Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa29
 Przedmiotowy projekt jest zgodny z następującymi kierunkami interwencji: świadczenie
e-usług publicznych, otwarty rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej eadministracji.
2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.
2012 r., poz. 526 z późn. zm.), które określa techniczne uwarunkowania przedmiotowego
projektu w zakresie
28
29

http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-34-2133-policy_paper_dla_ochrony_zdrowia_na_lata_2014_2020_Krajowe_Strategiczne_Ramy.html
https://mac.gov.pl/files/pzip_ostateczny.pdf
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Krajowych Ram Interoperacyjności;
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej;
 minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014 - 202030
 Jako fundamenty programu przyjęto wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju
kraju poprzez: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne
użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych
społeczeństwa.
4. Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity Dz.
U. 2015 r., poz. 636 z późn. zm.).
5. Aktami wykonawczymi do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
1.5.4. Zgodność celów Projektu z regionalnymi dokumentami strategicznymi
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 31 (SRWP)
Strategia wskazuje na 3 cele strategiczne mające charakter ogólny i określające pożądane stany docelowe
w ujęciu problemowym. Są one konkretyzowane przez 10 celów operacyjnych oraz 35 kierunki działań.
Planowane do wdrożenia w ramach projektu e-usługi oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii
teleinformatycznych podnoszących jakość świadczonych usług medycznych wpisują się w cel
strategiczny 2 „Aktywni mieszkańcy” oraz cel operacyjny 2.4 „Lepszy dostęp do usług zdrowotnych”.
Przedmiotowy projekt realizuje założenia kierunku działania nr 2.4.1. – Poprawa dostępu do wysokiej
jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych.
W ramach omawianego celu strategicznego Województwo Pomorskie zobowiązane jest m.in. do:
1. Stworzenia efektywnej regionalnej sieci szpitali świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne
o wysokiej jakości rzeczywistej, przede wszystkim w zakresie chorób cywilizacyjnych
2. Wdrożenia regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji programów zdrowotnych
3. Wdrożenia w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie doskonalenia jakości
rzeczywistej usług zdrowotnych.
Projekt będzie częściowo realizował dwa zobowiązania Województwa Pomorskiego zapisane w Strategii
tj. nr 1 oraz nr 3 poprzez realizację Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia
„Zdrowie dla Pomorzan” oraz w związku z tym, że jednym z planowanych działań w projekcie jest
wdrożenie informatycznego systemu jakości usług i oceny zadowolenia pacjenta oraz katalogu zdarzeń
niepożądanych funkcjonujących w podmiotach medycznych.
Partnerami kluczowymi dla realizacji celu są m.in.:


Narodowy Fundusz Zdrowia,



Jednostki samorządu terytorialnego,



Podmioty wykonujące działalność leczniczą (publiczne i niepubliczne).

30

https://mac.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, http://strategia2020.pomorskie.eu/documents/240306/400793/Pomorskie_SRWP2020.pdf/d1fb1e1b4c73-4221-8f2b-8cff5b3a9f45 .
31
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Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia „Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)
Zgodnie z treścią Programu „Cel Operacyjny 2.4 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych”, stanowi jeden z
ośmiu pożądanych kierunków zmian zdefiniowanych w Celu Strategicznym 2 SRWP 2020 i
sprecyzowany jako "Lepszy stan zdrowia mieszkańców".
SRWP 2020, stanowiąca kluczowe zobowiązanie i wyznacznik planowanych działań Województwa
Pomorskiego w perspektywie lat 2014 - 2020 dokonała strategicznych wyborów w zakresie celów i
kierunków działania, wskazując jako priorytety profilaktykę, diagnostykę, specjalistyczne usługi
zdrowotne w zakresie chorób cywilizacyjnych rozumianych, na potrzeby Strategii, jako choroby
nowotworowe, układu sercowo - naczyniowego, cukrzycę, choroby wieku starczego oraz choroby i
zaburzenia psychiczne”32.
Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cel szczegółowy 2 „Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność
regionalnego systemu zdrowia ”, Priorytet 2.1 „Systemy informatyczne i telemedyczne” .
Zgodnie z opisem priorytetu 2.1 „Ważnym działaniem w zakresie ochrony zdrowia jest wdrożenie
ustandaryzowanej infrastruktury teleinformatycznej, a także implementacja systemów informatycznych
obsługujących wszelkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony zdrowia.
Równocześnie dla dobrego planowania w ochronie zdrowia niezbędne jest utworzenie regionalnych
rejestrów w zakresie zachorowalności, jak i oceny jakości diagnostyki leczenia w chorobach
cywilizacyjnych. Telemedycyna obejmuje najnowszy sposób świadczenia usług medycznych na
odległość, łącząc w sobie elementy medycyny, telekomunikacji i informatyki, np.: telekonsultacje,
telediagnostyka, telerehabilitacja itp.”.
W szczególności projekt wpisuje się w zakres działania 2.1.1 „Wdrożenie nowoczesnych i
interoperacyjnych rozwiązań informatycznych”.
W dokumencie RPS ZdP projekt „Pomorskie e-Zdrowie” określony został jako przedsięwzięcie
strategiczne, co wynika z wdrożenia w ramach projektu systemów informatycznych z zakresu: tworzenia
elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa,
systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia
pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów
informatycznych ochrony zdrowia w województwie pomorskim.
Planowany projekt poprzez zakładaną integrację i interoperacyjność w Projektem „Pomorskie eZdrowie” zachowuje pełna zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 jako
element tworzonej efektywnej regionalnej sieci szpitali świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne o
wysokiej jakości rzeczywistej, przede wszystkim w zakresie chorób cywilizacyjnych.
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20 (RPO WP)
Projekt będzie realizował cel szczegółowy „Wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych
obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony zdrowia (PI 2.3)”, cel
tematyczny „Zwiększenie dostępu do TIK, ich wykorzystania i jakości” oraz priorytet inwestycyjny PI
2.3. „Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, elearningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia”.

32

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 Regionalny Program Strategiczny w
zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, Gdańsk 2013:
http://strategia2020.pomorskie.eu/documents/240306/520252/Za%C5%82%C4%85cznik+1+do+uchwa%C5%82y+930-274-13.pdf/f0b89733cbb2-4d13-a13c-ae2b4c71af57
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Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu 7 „Zdrowie”, działania 7.2 „Systemy informatyczne i
telemedyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20142033). Celem szczegółowym priorytetu jest:
1. Utworzenie regionalnej sieci szpitali specjalistycznych świadczących wysokiej jakości usługi
zdrowotne ściśle współpracujących z dobrze rozlokowaną bazą usług lecznictwa
ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego (PI 9.1).
2. Wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy
związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony zdrowia (PI 2.3).
Uzasadnieniem realizacji działania 7.2 „Systemy informatyczne i telemedyczne” jest niski stopień
interoperacyjności systemów informatycznych stosowanych w województwie pomorskim. Tylko niektóre
szpitale posiadają kompletne systemy informatyczne z trzech podstawowych zakresów (HIS – ang.
Hospital Information System; ERP – ang. Enterprise Resource Planning; PACS – ang. Picture Archive
and Communication System/RIS – ang. Radiology Information System).
Projekt ma na celu wdrożenie interoperacyjnego i zintegrowanego systemu e-zdrowia (wraz z niezbędną
do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej,
zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich
rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych,
archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia, dzięki
czemu wpisuje się w ukierunkowanie tematyczne.
W ramach działania 7.2 preferowane będą projekty:
1. realizowane w partnerstwie pomiędzy podmiotami leczniczymi i jednostkami samorządu
terytorialnego,
2. obejmujące działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych
technologii w ochronie zdrowia, a także wdrażanych usług.
1.5.5. Wskaźniki produktu
Produkt jest bezpośrednim, materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia, mierzonym w konkretnych
jednostkach.
Zadania realizowane w ramach Projektu przyczynią się do powstania lub modernizacji szeregu
elementów infrastruktury, dzięki którym możliwe będą do osiągniecia wskaźniki produktu.
Podstawowy wskaźnik produktu, zgodny z załącznikiem nr 7.1 do Zasad wdrażania RPO WP 20142020, zaplanowany do osiągnięcia w ramach Projektu został przedstawiony w tabeli poniżej.
Tabela 18. Podstawowy wskaźnik produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Zakładana wartość
w roku docelowym
2019

Liczba podmiotów leczniczych, w których wdrożono
usługę publiczną udostępnianą on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja

szt.

0

1

Lp.

1.

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z definicją określoną w załączniku nr 7.1 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, wskaźnik
ten mierzy liczbę podmiotów leczniczych, w których wdrożono usługę publiczną udostępnianą on-line o
stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja.
33

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020
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Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy
do klienta oraz od klienta do usługodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest pobranie, wypełnienie i
odesłanie formularza drogą elektroniczną.
Wartość bazowa wskaźnika wynosi 0 – obecnie brak jest podmiotów leczniczych, w których wdrożono
usługę publiczną udostępnianą on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja.
Szacowana wartość docelowa wskaźnika to 1. Zakłada się, że w Projekcie zostaną wdrożone usługi
publiczne udostępnione on line o stopniu dojrzałości co najmniej 3- dwustronna interakcja.
Weryfikacja osiągnięcia wskaźnika produktu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentacji
powdrożeniowej systemu.
1.5.6. Wskaźniki rezultatu
Produkty powstałe w wyniku realizacji Projektu spowodują powstanie niżej wymienionych rezultatów
Projektu. Zanalizowane rezultaty Projektu będą powodowały powstanie korzyści dla Beneficjenta
i otoczenia społeczno-gospodarczego po zakończeniu poszczególnych elementów Projektu.
Rezultaty Projektu zostały
(niekwantyfikowalne).

podzielone

na

bezpośrednie

(kwantyfikowalne)

i

pośrednie

Zgodnie z definicją określoną w załączniku nr 7.1 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, wartość
wskaźnika oznacza ilość osób, które w wyniku realizacji Projektu będą korzystać z usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja.
Podstawowy wskaźniki rezultatu, zgodny z załącznikiem nr 7.1 do Zasad wdrażania RPO WP 20142020, zaplanowany do osiągnięcia w ramach Projektu prezentuje tabela poniżej.
Tabela 19. Podstawowy wskaźnik rezultatu
Lp.

1.

Nazwa wskaźnika
Liczba osób korzystających z usług publicznych
on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3dwustronna interakcja

Jednostka
miary

Wartość bazowa

Zakładana
wartość w roku
docelowym 2019

osoby/rok

0

500

Źródło: Opracowanie własne.

Wartość wskaźnika rezultatu podlegać będzie corocznemu monitorowaniu w okresie trwałości Projektu,
co oznacza, iż w każdym roku, pięcio-letniego okresu trwałości, Projekt będzie generował co najmniej
wartość wskaźnika zakładaną na rok 2019.
Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy
do klienta oraz od klienta do usługodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest pobranie, wypełnienie i
odesłanie formularza drogą elektroniczną (procesowanie formularzy, obejmujące autoryzację).
Wartość bazowa wskaźnika wynosi 0, obecnie nie ma osób korzystających z usług publicznych on-line o
stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja, ponieważ nie ma takiego rozwiązania
informatycznego na poziomie lokalnym, które udostępniałoby takie usługi.
Zakłada się, że w roku docelowym z usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3dwustronna interakcja udostępnionych będzie korzystało 500 osób.
Do wyliczenia powyższego wskaźnika przyjęto następujące założenia:
 ogólna liczba mieszkańców powiatu wynosi 80 tys.;
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z opracowań CSIOZ i GUS34 wynika, że średnio ok. 10% mieszkańców jest hospitalizowane z
noclegiem, zaś średnio ok. 2% korzysta z dziennej obsługi przez szpitale, czyli założono, że
8 000 mieszkańców powiatu rocznie jest hospitalizowanych oraz korzysta z dziennej obsługi
świadczonej przez szpitale;
z dokumentu „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”35 wynika, że planowany odsetek
osób umawiających się na wizytę u lekarza przez stronę internetową na podstawie danych z
Eurostat w 2020 r. będzie wynosić 55%, czyli założono, że po zrealizowaniu Projektu około 152
000 mieszkańców województwa pomorskiego będzie się umawiać się na wizytę u lekarza przez
stronę internetową;
wg Eurostat w 2020 roku 31% spośród osób umawiających się na wizytę u lekarza przez stronę
internetową będzie mogło korzystać z zaawansowanych formularzy. Oznacza to, iż ok. 500 osób
będzie korzystać z usług publicznych on-line w zakresie objętym Projektem;
szpitale uczestniczące w Projekcie, dla których podmiotem tworzącym jest SWP dysponują
67,9% wszystkich łóżek szpitalnych w województwie – dlatego też przyjęto, iż PeZ zapewni
korzystanie z zaawansowanych formularzy, tj. pobranie, wypełnienie i odesłanie formularzy
drogą elektroniczną dla ok. 32 000 osób, co stanowić będzie kluczowy wskaźnik rezultatu
Projektu.

Weryfikacja tego wskaźnika będzie możliwa na podstawie raportów wykorzystania systemu (ilość
unikalnych użytkowników, którzy zalogowali się w ciągu ostatniego roku). Należy mieć na uwadze
jeszcze jeden fakt, że wartość tego wskaźnik nie zależy bezpośrednio od realizatorów Projektu, a głównie
zależy od aktywności mieszkańców powiatu i województwa pomorskiego w sferze korzystania z usług
elektronicznych. Potencjalne możliwości systemu są dużo większe. Możliwości techniczne systemu
zakładają obsługę około 0,1 mln użytkowników.
Efektem realizacji projektu będzie również szereg rezultatów niemierzalnych, w szczególności:
 Usprawnienie zarządzania podmiotami leczniczymi.
W ramach projektu kadra zarządcza uzyska dostęp do informatycznych narzędzi analitycznych i
raportów. Dokładny audyt sprawozdań czy kontrola procedur pozwolą na optymalizację nakładów i
wyeliminowanie nieefektywnych zjawisk zachodzących w procesach świadczenia usług. Ponadto
komputerowe wspomaganie planowania i budżetowania umożliwi bieżące monitorowanie finansów
placówki. Funkcjonowanie systemu informacyjnego w podmiotach leczniczych przyspieszy i wspomoże
podejmowanie decyzji zarządczych.
 Usprawnienie procesu leczenia.
Elektroniczny obieg dokumentów oraz szybki i bezpieczny dostęp on-line do danych medycznych
przyczyni się do skrócenia czasu świadczenia usług medycznych, a tym samym do poprawy skuteczności
i jakości udzielanych świadczeń.
 Poprawa efektywności pracy pracowników administracji.
Wykorzystanie technik ICT w bieżącej pracy kadry administracyjnej znacząco skróci czas
wykonywanych zadań, przyspieszy proces przeszukiwania baz danych, generowania raportów,
sporządzania analiz i sprawozdań. Oszczędność czasu przełoży się na osiągnięcie wymiernych korzyści
ekonomicznych.
 Poprawa bezpieczeństwa archiwizacji dokumentacji medycznej.
Elektroniczna archiwizacja dokumentacji medycznej (jak też i innych dokumentów) w warunkach
odpowiednio przygotowanych i kontrolowanych systemami bezpieczeństwa zagwarantuje właściwe
przechowywanie oraz ochronę danych, w tym danych wrażliwych. Będzie jednocześnie spełnieniem
34
35

„Stan zdrowia ludności Polski w 2009” r.; GUS; Warszawa 2011 r.
„Program zintegrowanej informatyzacji Państwa”; Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; Warszawa, listopad 2013 r.
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wymogów ustawowych zawartych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w
ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 poz.657). Taka forma pozwoli zapobiegać błędom związanym z
niewłaściwym katalogowaniem, a także utracie danych.


Wzrost zadowolenia z korzystania z usług zdrowotnych oraz świadomości zdrowotnej
mieszkańców powiatu.
W wyniku realizacji Projektu powstanie Portal informacyjny, który będzie źródłem wiedzy dla
mieszkańców o pełnej ofercie placówki ochrony zdrowia z możliwością zdalnej rejestracji pacjentów
oraz wiedzy dotyczącej jakości leczenia w poszczególnych podmiotach leczniczych oraz profilaktyki
zdrowotnej.
1.5.7. Komplementarność projektu
Komplementarność z projektami realizowanymi w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013 (PO Innowacyjna Gospodarka), których beneficjentem jest Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
1. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych”, tzw. projekt P1, realizowany w ramach projektu indywidualnego POIG 7.1 Osi 7
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
• „Głównym celem Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1), jest budowa elektronicznej platformy
usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej
i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach
medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w
ochronie zdrowia. W Systemie P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych
wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika, a także obywateli Unii Europejskiej i
innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski […]
• Zaplanowane do wdrożenia w ramach Projektu P1 rozwiązania zakładają:
 Tworzenie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji
medycznej pacjentów - dzięki temu dane medyczne będą dostępne dla pacjenta i
upoważnionych pracowników medycznych w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, aby
zapewnić pacjentowi możliwie najwyższy poziom opieki zdrowotnej.
 Elektroniczną obsługę recept, skierowań oraz wsparcia rezerwacji na porady lekarskie pozwoli to na usprawnienie istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych
związanych z ochroną zdrowia.
 Udostępnienie podmiotom nadzorującym i kontrolującym sektor ochrony zdrowia w Polsce
wiarygodnych i aktualnych informacji statystycznych pozwalających monitorować i
planować działania w tej dziedzinie.
 Wymianę niezbędnych danych medycznych pomiędzy różnymi systemami poszczególnych
krajów Unii Europejskiej, zgodnie z założeniami polityki UE o zapewnieniu
interoperacyjności systemów w zakresie ochrony zdrowia36”.
• Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 712 640 000,00 PLN, dofinansowanie na realizację
Projektu to 575 314 000,00 PLN, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowanych.
2. „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów
medycznych”, tzw. projekt P2, realizowany w ramach projektu indywidualnego POIG 7.12, Osi 7
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

36

https://p1.csioz.gov.pl/11
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•

•
•

•

„Wdrożenie Projektu P2 przyczynia się do upowszechnienia elektronicznej komunikacji w
obszarze sektora ochrony zdrowia pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi oraz
umożliwia elektroniczną rejestrację i aktualizację danych rejestrowych (np. można tą drogą
złożyć wniosek o zezwolenie na prowadzenie apteki), daje przedsiębiorcom możliwości
składania drogą elektroniczną wniosków do rejestru, elektronicznego przechowywania
dokumentów oraz popularyzuje wykorzystanie podpisu elektronicznego i pomaga w pobieraniu
danych rejestrowych przez administrację publiczną37”.
Produkty Projektu, czyli bezpośrednie materialne efekty zrealizowanych zadań można
sklasyfikować następująco38:
 Platforma Wymiany Dokumentów;
 Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja jednolitego,
 zestawu usług rejestrów podmiotowych,
 System Administracji.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 53 263 000,00 PLN, dofinansowanie na realizacje
Projektu kwota 43 148 550,00 PLN stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowanych39.

Komplementarność z projektem „Pomorskie e-Zdrowie” (działanie 7.2 Systemy informatyczne
i telemedyczne, Oś priorytetowa 7 - Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020)
Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na
obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych,
dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.
Na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych na poziomie regionalnym, a następnie ogólnokrajowym ma
wpłynąć obowiązek prowadzenia przez PL dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej
Konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w postaci elektronicznej wymusza uchwalona
ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Cele bezpośrednie projektu to:
•
•
•
•
•

Stworzenie pakietów usług elektronicznych z zakresu e-Zdrowia dla mieszkańców województwa
pomorskiego.
Stworzenie pakietów usług elektronicznych dla podmiotów leczniczych.
Stworzenie pakietu usług elektronicznych dla SWP.
Podniesie poziom informatyzacji poszczególnych placówek.
Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

W ramach realizacji Projektu powstaną interoperacyjne systemy dziedzinowe mające istotny wpływ na
pracę podmiotu leczniczego m.in.:
•

Hospital Information System, mający uniwersalne zastosowanie w pracy personelu medycznego,
w szczególności niezbędny do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wymaganej
ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia,

•

Systemy RIS i PACS (ang. Radiology Information System i Picture Archiving and
Communication System) do archiwizacji radiologicznej i transmisji obrazów cyfrowych,
wspomagający pracę takich urządzeń jak tomografy komputerowe, rentgeny cyfrowe czy
urządzenia do wykonywania rezonansu magnetycznego,

37

http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=188
http://www.csioz.gov.pl/src/files/P2_informacje.pdf
39
http://www.csioz.gov.pl/src/files/P2_umowa.pdf
38
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•

Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), czyli system wspomagania zarządzania
zasobami przedsiębiorstwa, obejmujący obejmuje takie obszary działalności jak: finanse i
księgowość, kadry i płace, sprzedaż usług, gospodarkę magazynową itp.

Wartość projektu to ok. 180 mln PLN, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi (85% kosztów
kwalifikowanych).Planowany czas realizacji projektu to lata 2016-2020.
Istotą tej komplementarności jest konieczność zapewnienia interoperacyjności i możliwości komunikacji
wdrażanych systemów informatycznych z systemami wdrożonymi w ramach powyższych projektów.
Jednak szczególne znaczenie ma komplementarność z ogólnopolskim Projektem P1 i w tym zakresie
uwzględnienia m.in. „wytycznych i rekomendacji dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania
systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej” oraz „reguł tworzenia
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i modelu transportowego danych o Zdarzeniach Medycznych
oraz Indeksie EDM” publikowanych przez CSIOZ40.
Komplementarność z Programami Operacyjnymi
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (CCI
2014PL16M2OP011)41 projekty realizowane w ramach RPO WP w latach 2014-2020 w zakresie zdrowia
będą komplementarne z następującymi programami operacyjnymi:
•

„Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 – zwiększenie zastosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w obszarze usług publicznych,

•

Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – oddziały szpitalne w
ponadregionalnych podmiotach leczniczych w zakresie chorób układu krążenia, układu
oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, nowotworowych i psychicznych, wsparcie
ratownictwa medycznego (SOR, CU, oddziały współpracujące z ratownictwem),

•

Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – zwiększenie bezpieczeństwa i
efektywności systemu ochrony zdrowia”.

1.5.8. Obszary ryzyka
Celem przeprowadzanej analizy ryzyka jest wskazanie kluczowych obszarów ryzyka, które mają wpływ
na realizację Projektu. Identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka służy wskazaniu najbardziej
prawdopodobnych oraz najbardziej dotkliwych w skutkach zagrożeń.
Zarządzanie projektami wymaga ciągłego zarządzanie ryzykiem, co wiąże się z ciągłym utrzymywaniem
ryzyka pod kontrolą oraz podejmowaniem działań zaradczych. Niezbędne jest podejmowanie
skutecznych działań pozwalających na utrzymanie ryzyka na akceptowalnym poziomie w sposób
efektywny kosztowo.
W tabeli poniżej zostały przedstawione zidentyfikowane obszary wystąpienia ryzyka wraz z oceną
prawdopodobieństwa materializacji danego ryzyka poprzez przypisanie dla każdego typu opisywanego
ryzyka zmiennych krytycznych jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa jego wystąpienia: niskie,
średnie lub wysokie. Ponadto w danym obszarze ryzyka zostały przedstawione czynniki, które mogą się
przyczynić do jego zaistnienia oraz zostały wskazane sposoby jego minimalizacji.

40
41

Biuletyn Informacyjny CSIOZ – Wydanie piętnaste, str. 14, - Wieści z regionów.
http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/21711/Tekst+RPO+WP+2014-2020/a4b90c91-683a-4838-87ed-8aa562807d70
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Tabela 20. Kluczowe ryzyka realizacji Projektu

Lp.

Obszar ryzyka

Prawdopodobieństwo
wystąpienia

1

Terminowość
realizacji inwestycji

M - Średnie
prawdopodobieństwo
wystąpienia

2

Wzrost nakładów
inwestycyjnych

N - Niskie
prawdopodobieństwo
wystąpienia

Zmiana
założeń
projektu w trakcie
przygotowania
dokumentacji
Problemy
środowiskowe

M - Średnie
prawdopodobieństwo
wystąpienia

3

4

5

Organizacyjne

Nie dotyczy
N - Niskie
prawdopodobieństwo
wystąpienia

Komentarz / Uwagi
Wdrożenie systemu informatycznego obejmującego zarówno aspekty techniczne jak i organizacyjne wymaga
koordynacji działań i zaangażowania wielu podmiotów zewnętrznych.
Wśród ryzyka dotyczącego terminowości realizacji inwestycji można wymienić:
 Ryzyko związane z organizacją i przebiegiem procedur wyboru wykonawców, w tym ryzyko opóźnień,
 Ryzyko opóźnienia w dostawie sprzętu lub, niewywiązanie się wykonawców ze zobowiązań umownych.
Opóźnienia w postępowaniach przetargowych, czy też opóźnienia w realizacji Projektu z winy wykonawcy mogą
opóźnić realizację Projektu, a w szczególności przesunąć w czasie generowane przez Projekt korzyści (wpływając
negatywnie na prognozowaną efektywność finansową i ekonomiczną Projektu).
Przeciwdziałanie: Założenie odpowiednich terminów w harmonogramie, podejmowanie szybkich decyzji o
alternatywnych sposobach przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami pzp, dokładna selekcja
wykonawców na etapie przetargu - zapewnienie, iż wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, zasoby,
potencjał organizacyjny i finansowy, odpowiednie zapisy kontraktowe motywujące do terminowego wykonywania
prac (kary umowne) oraz mechanizm płatności (etapami).
Wystąpienie znacznego wzrostu kosztów realizacji Projektu można uznać za mało prawdopodobne.
Projekt skupiony jest na zakupie nowoczesnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. Jak pokazują
prognozy niezależnych instytucji ceny w branży informatycznej w Polsce i na świecie ze względu na postęp
technologiczny w najbliższych latach na pewno nie będą rosnąć, a najprawdopodobniej będą spadać. Niemniej ze
względu na istotną pozycję tego kosztu ryzyko średnie oddziaływanie. Niepewność tą pomniejsza w obecnej chwili
wartości polskiej waluty w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, do których to walut ceny sprzętu
informatycznego i oprogramowania z reguły są odnoszone.
Przeciwdziałanie: Przygotowanie wiarygodnych kosztorysów z marginesami bezpieczeństwa na nieprzewidziany
wzrost kosztów, weryfikacja kosztorysów przez zewnętrznych ekspertów, sformułowanie zapisów umowy z
wykonawcą w sposób chroniący interesy wnioskodawcy w tym zakresie.
Przy tak złożonym projekcje można spodziewać się zmiany założeń. Zmiana założeń projektu w trakcie
przygotowania dokumentacji może wpłynąć na opóźnienia w realizacji Projektu, a w szczególności przesunąć w
czasie generowane przez Projekt korzyści
Przeciwdziałanie: Konsultowanie na bieżąco rozwiązań zaproponowanych przez projektanta.
Realizacja Projektu nie wpływa na obszar Natura 2000 i nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko
naturalne.
Realizacja celów Projektu wiązała się będzie z umiejętnym koordynowaniem działań we wszystkich podmiotach
zaangażowanych w jego realizację. Problemy organizacyjne mogą przyczynić się do opóźnień w realizacji
projektu. Jednakże należy zwrócić uwagę, że podmioty podjęły decyzję o wspólnej realizacji Projektu i są wspólnie
odpowiedzialne za realizacje jego celów.
Przeciwdziałania: Wybór doświadczonego Inżyniera Kontraktu, bieżąca komunikacja pomiędzy podmiotami
realizującymi Projekt.
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Lp.

6

Prawdopodobieństwo
wystąpienia

Obszar ryzyka
Dotyczące
pozyskania
finansowania
funduszy UE

z

N - Niskie
prawdopodobieństwo
wystąpienia

7

Brak
wystarczających
środków własnych

M - Średnie
prawdopodobieństwo
wystąpienia

8

Utrzymanie
trwałości
technicznej
organizacyjnej

N – Niskie
prawdopodobieństwo
wystąpienia

i

Komentarz / Uwagi
Może wystąpić ryzyko opóźnienia pozyskania finansowania z funduszy UE lub ryzyko uznania części kosztów za
niekwalifikowalne. W obu przypadka ryzyko ma istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji projektu, gdyż
może przyczynić się do późnień w jego realizacji.
Przeciwdziałanie: Staranne przygotowanie odpowiedniej dokumentacji aplikacyjnej, zgodnej z wymogami UE,
zatrudnienie doświadczonych konsultantów dla przygotowania dokumentacji i wniosku do UE, analiza
alternatywnych / dodatkowych form finansowania.
Dostępność środków własnych na realizację Projektu uzależniona jest od sytuacji finansowej Wnioskodawcy. Brak
środków na finansowanie inwestycji powodować będzie niemożliwość zapłaty wynagrodzenia wykonawcom, co
prowadzić będzie do wstrzymania realizacji Projektu. Ponadto, przy braku środków na finansowanie wkładu
własnego, bardzo prawdopodobna jest również utrata finansowania z funduszy UE.
Przeciwdziałanie: Przygotowywanie budżetów na kolejne lata przy uwzględnieniu konieczności finansowania
części Projektu ze środków własnych generowanych z działalności operacyjnej. W przypadku braku środków
własnych PL powinny dążyć do zabezpieczenia dodatkowego finansowania zewnętrznego.
Problemy natury technicznej lub organizacyjnej w fazie eksploatacyjnej Projektu mogą spowodować trudności w
osiągnięciu wszystkich korzyści ekonomicznych prezentowanych w niniejszym Studium Wykonalności. Można
rozpatrywać to ryzyko w dwóch płaszczyznach:
 ryzyko szybszego niż przewidywane zużycia aktywów i przestarzałość technologiczna, zniszczenie
aktywów spowodowane błędami w ich eksploatacji lub
 ryzyko ujawnienia ukrytych wad obiektu/wyposażenia, konieczność usunięcia wad wykrytych po okresie
gwarancji / rękojmi.
Przeciwdziałanie: Analiza stanu technicznego sprzętu i weryfikacja pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami
krajowymi i międzynarodowymi.

W analizie nie zidentyfikowano ryzyka z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia, które mogłoby mieć znaczący wpływ na możliwość realizacji
przedmiotowego Projektu.

„Poprawa bezpieceństwa pacjentów i efektywności świadczeń Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez
zwiększeie wykorzystania technologii IT”

2. Uwarunkowania realizacji projektu
2.1. Opis Wnioskodawcy
2.1.1. Opis stanu aktualnego Wnioskodawcy
Poniżej przedstawione są uwarunkowania prawne projektu, dane formalno-prawne Beneficjenta oraz
jego doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji.
Zintegrowane Porozumienie Terytorialne
Podstawą przygotowania projektu i wystąpienia o jego dofinansowanie jest Zintegrowane
Porozumienie Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa podpisane w wrześniu
2016 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Wspólną Reprezentacją Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Bytowa, którą tworzy m.in. Powiat Bytowski.
W ramach Porozumienia zaplanowano do realizacji szereg przedsięwzięć. Pośród nich jest również
przedmiotowy projekt. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie prowadzona przez Szpital Powiatu
Bytowskiego Sp. z o.o.
Powiat Bytowski nie będzie uczestniczył bezpośrednio w realizacji projektu a jedynie z racji, że jest
stroną Porozumienia, wypełniał będzie zadania kontrolne i nadzorcze związane z rolą przypisaną
podmiotowi tworzącemu.
Wnioskodawca

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z o.o.
Siedziba podmiotu: woj. POMORSKIE, powiat BYTOWSKI, , miejscowość BYTÓW
Dane teleadresowe: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13;
tel. 59 822-85-00, fax: 59 822-39-90
www. http://www.szpital-bytow.com.pl/, e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz
Dane rejestrowe:
NIP: 842-173-38-33
KRS: 00000330649
REGON: 220799636
Reprezentacja: Beata Ładyszkowska – Prezes Zarządu
Podstawa prawna działalności:
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 618 z
późn. zm.);
 Regulamin Organizacyjny Szpitala oraz inne wewnętrzne akty normatywne.
Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Prezes Zarządu.
Prezes Zarządu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Spółki i ponosi
odpowiedzialność za jej zarządzanie. Jednoosobowo składa oświadczenia woli w imieniu Spółki.
Organem opiniodawczym oraz nadzorczym Zarządu jest Rada Nadzorcza powoływana przez podmiot
tworzący. Zgodnie z art. 121. ust 1ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst
jednolity Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. zm.) nadzór nad podmiotem leczniczym sprawuje podmiot
tworzący tj. Powiat Bytowski.
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Zadania:
udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez oferowanie profesjonalnej, wszechstronnej pomocy w
systemie opieki stacjonarnej – całodobowej oraz dziennej i środowiskowej;
2. organizowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych oraz
udostępniania bazy szpitalnej na ten cel innym jednostkom,
3. uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji
celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu osób przygotowujących się do
wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych
odrębnymi przepisami,
4. wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów leczniczych,
5. wdrażanie nowych metod leczenia,
6. podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec osób
chorych psychicznie,
7. sprawowanie opieki i prowadzenie poradnictwa w zakresie spraw socjalnych,
8. szerzenie oświaty zdrowotnej, w zakresie promocji zdrowia psychicznego,
9. prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną i analizą medyczną,
10. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej.
Jednostki organizacyjne:
1. Ośrodek Lecznictwa Szpitalnego
2. Ośrodek Stacjonarnej Opieki Pozaszpitalnej
3. Ośrodek Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
1.

Świadczone usługi zdrowotne:
 Leczenie szpitalne











Leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej,
anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, ginekologii i położnictwa, neonatologii.
Poradnie specjalistyczne
Chirurgiczna, urazowo- ortopedyczna, położniczo-ginekologiczna, diabetologiczna,
kardiologiczna.
Rehabilitacja
Ambulatoryjna w ramach szeregu pracowni kinezy i fizykoterapii m.in.: światłolecznictwa w
tym laseroterapia, magnetoterapii, masażu.
Opieka długoterminowa i terminalna
Pobyty stacjonarne w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla osób wymagających stałej opieki
lekarskiej i pielęgniarskiej w tym również dla wentylowanych mechanicznie. Świadczymy
również specjalistyczną opiekę dla osób chorych znajdujących się w stanach terminalnych w
formie hospicjum domowego.
Podstawowa opieka zdrowotna
Zabezpieczenie świadczeń popołudniowo - nocnej i świątecznej, opieki pielęgniarskiej oraz
lekarskiej w formie wyjazdowej i ambulatoryjnej.
Ratownictwo medyczne
Zespoły wyjazdowe: dwa specjalistyczne i dwa podstawowe stacjonujące w bazach
wyjazdowych na terenie Bytowa i Miastka.

Wykaz posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów i systemów jakości:
1. Certyfikat Akredytacyjny w zakresie działalności Szpitala wydany przez Ministra Zdrowia,
2. Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. EN ISO 9001: 2008 w zakresie: świadczenia
specjalistycznych usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki, rehabilitacji
pacjentów w systemie lecznictwa zamkniętego, otwartego, SOR i zespołów ratownictwa
medycznego, wydany przez wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o., data wydania
20.0.32014 r. , ważny do 19.03.2017.
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Zatrudnienie:
- Personel biały – 184 osób,
- Personel administracyjny: 56 osób,
Łącznie: 240 osób.
Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia- stan na dzień 17.10.2016 r.
L.p.

Wartość
kontraktu
15 781 385,98

Nazwa rodzaju świadczenia

Kod umowy

1

11/001555/SZP/11/15

Leczenie szpitalne

2

11/001555/SPO/14/15

Opieka długoterminowa

3

11/001555/OPH/14/15

Opieka hospicyjna

215 337,00

4

11/001555/REH/13/15

Rehabilitacja lecznicza

683 068,05

5

11/001555/POZ-NT/11/15

6

11/001555/POZ-NS/13/15

7

11/001555/ ASDK/13/15

Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne

8

11/001555/AO/13/15

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

1 717 641,40

9

11/001555/RTM/11/15

Ratownictwo medyczne

5 001 110,32

1 325 438,00

206 701,20

Podstawowa Opieka Zdrowotna

789 438,00
131 833,40

Liczba przyjętych pacjentów w latach 2013-2015
Tryb leczenia

Rodzaj świadczeń

2013

2014

2015

Leczeni w trybie
stacjonarnym

oddziały szpitalne - hospitalizacje

6 098

5 996

5 784

opieka długoterminowa - pobyty
poradnie specjalistyczne - porady

91

89

103

25 040

25 234

26 933

pomoc doraźna (POZ,NS, IP) - porady

12 814

13 802

13 845

Leczeni w trybie
ambulatoryjnym

ratownictwo medyczne
Ogółem

4 371

4 384

4 356

50 427

51 519

53 036

Doświadczenie w realizacji projektów realizowanych z udziałem dofinansowania zewnętrznego
Tytuł projektu
Źródło finansowania
Wartość projektu
Dofinansowanie
Nr umowy
Okres trwałości projektu

„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w
NZOZ Szpital Powiatu Bytowskiego poprzez doposażenie
ambulatoryjnej bazy diagnostyczno-zabiegowej”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013
1 057 432,53
898 817,65 PLN
UDA-RPPM.09.02.00-00-034/10-00
26.05.2019 r.

Wartość projektu

„Zakup i wymiana sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych i usprawniających z osobami niepełnosprawnymi w
komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.”
realizowany w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami II” w obszarze „A” Środki w ramach PFRON
Samorząd Województwa Pomorskiego
280 496,02 PLN

Kwota rozliczona

274 862,96 PLN

Nr umowy

80/UM/ORPS/WRR-II/14

Tytuł projektu
Źródło finansowania
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2.2. Opis sposobu wdrażania Projektu
Projekt realizowany będzie samodzielnie. Beneficjent zobowiązany będzie do dokładania najwyższej
staranności w realizacji obowiązków nałożonych na beneficjenta w ramach umowy o dofinansowanie
Projektu.
2.3.1. Płaszczyzna instytucjonalna
Dla realizacji zadań objętych zakresem rzeczowym projektu powołana zostanie określona struktura
organizacyjna. Wraz z charakterystyką poszczególnych ról w zakresie realizacji przedstawiona jest
poniżej.
Struktura organizacyjna projektu
Komitet Sterujący (ang. Project Board) - komitet, który odpowiada za ogólne ukierunkowanie
i zarządzanie strategiczne projektem. W projekcie posiada uprawnienia decyzyjne i ponosi
odpowiedzialność za projekt w granicach delegowania ich (w ramach zlecenia przygotowania
projektu). Komitet Sterujący podejmuje wszelkie istotne decyzje dotyczące losów całego
przedsięwzięcia, zatwierdza kolejne etapy i akceptuje przejście do etapu następnego, reprezentuje
stanowisko Zamawiającego w kwestiach kluczowych dla przebiegu projektu takich jak:
• rozwiązanie zagadnień formalno-prawnych oraz organizacyjnych co do których wymagane są
najwyższe kompetencje decyzyjne,
• zatwierdzanie zmian do harmonogramów oraz budżetu prac, w przypadku zakresu projektu lub
istotnych zmian,
• akceptowania etapów realizacji projektu, przedstawianych przez Kierownictwo Projektu w formie
raportów,
• opiniowanie rozwiązań proponowanych przez Zespół Projektowy.
Przewodniczący (Przewodniczący Projektu, Przewodniczący Komitetu Sterującego) (ang. Executive) osoba, która ponosi pełną odpowiedzialność za realizację projektu poprzez osiągnięcie założonych
w nim celów i zaplanowanych korzyści. Przewodniczący powinien zagwarantować, że projekt
koncentruje się na aspekcie biznesowym, ma jasno określone uprawnienia, oraz że wszelkie prace,
wraz z ryzykami są aktywnie zarządzane. Do jego zadań należy także zapewnienie, że projekt jest
właściwie finansowany, poprzez świadome podejście do poniesionych w czasie jego realizacji kosztów.
Przewodniczący reprezentuje Zamawiającego i jest odpowiedzialny za Uzasadnienie Biznesowe.
Kierownik Projektu (ang. Project Manager) - osoba, której powierzono uprawnienia i obowiązek
bieżącego zarządzania projektem, by dostarczył on wymagane produkty w granicach uzgodnionych
z Komitetem Sterującym.
Główny Użytkownik (ang. Senior User) - rola w Komitecie Sterującym odpowiedzialna za
zagwarantowanie, że potrzeby użytkownika są prawidłowo określone oraz że dostarczone rozwiązanie
spełniają te potrzeby. Rola ta reprezentuje interesy wszystkich tych, którzy będą
wykorzystywali produkty projektu dla osiągnięcia wyznaczonych celów lub korzyści biznesowych.
Rola Głównego Użytkownika zapewnia zasoby użytkownika i, aby uwzględnić interesy wszystkich
użytkowników, jej właściwe sprawowanie może wymagać więcej niż jednej osoby.
Główny Dostawca (ang. Senior Supplier) - rola w Komitecie Sterującym, która dostarcza wiedzy
i doświadczenia w zakresie głównych dyscyplin związanych z wytwarzaniem produktów, które projekt
ma dostarczyć. Rola ta reprezentuje w projekcie interesy wszystkich tych, którzy zajmują się
konstruowaniem, wytwarzaniem, wspomaganiem, zaopatrzeniem i wdrożeniem oraz w niektórych
przypadkach także eksploatacją i utrzymaniem produktów projektu. Główny Dostawca odpowiada za
jakość produktów dostarczanych przez dostawcę. Jeśli to konieczne, interesy dostawców mogą być
reprezentowane w Komitecie Sterującym przez więcej niż jedną osobę.
Kierownik Zespołu (ang. Team Manager) - osoba odpowiedzialna za wytworzenie produktów
przydzielonych przez Kierownika Projektu, jak to określono w Grupie Zadań, o odpowiedniej jakości,
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w terminie i w granicach kosztów akceptowalnych dla Komitetu Sterującego. Rola ta podlega
Kierownikowi Projektu i otrzymuje od niego instrukcje. Jest to rola opcjonalna. Jeżeli Kierownik
Zespołu nie zostanie wyznaczony, obowiązki związane z rolą Kierownika Zespołu pełni osobiście
Kierownik Projektu.
Nadzór Projektu (ang. Project Assurance) - rola Komitetu Sterującego polegająca na upewnieniu się,
że projekt jest prowadzony prawidłowo. Każdy członek Komitetu Sterującego koncentruje się na
określonym obszarze nadzoru, tzn. na nadzorze biznesowym - Przewodniczący, nadzorze ze strony
użytkownika – Główny Użytkownik (Główni Użytkownicy) oraz nadzorze ze strony dostawcy –
Główny Dostawca (Główni Dostawcy). Nadzór Projektu musi być niezależny od Kierownika Projektu,
dlatego żadna część obowiązków związanych z realizacją projektu nie może być delegowana na niego.
Proponowana struktura Komitetu Sterującego:
•
•
•
•
•

Przewodniczący Komitetu Sterującego – Prezes spółki lub osoba przez niego delegowana,
Członek Komitetu - Kierownik Projektu (Przedstawicie| Zamawiającego),
Członek Komitetu - Koordynatorzy Projektu (Przedstawicie| Zamawiającego),
Członek Komitetu - Główny Użytkownik – osoba delegowana przez Zamawiającego,
Członek Komitetu – Główny Dostawca - Kierownik Projektu (Przedstawicie| Wykonawcy).

Skład powinien zostać ustalony najpóźniej na etapie zainicjowania projektu.
Zasady jego pracy, skład osobowy oraz zakres odpowiedzialności zawarty będzie w regulaminie pracy
Komitetu Sterującego. Wprowadzenie regulaminu pracy oraz powołanie Komitetu Sterującego nastąpią
w drodze zarządzenia Prezesa..

Rysunek 4. Schemat organizacyjny Projektu

Inżynier Kontraktu
(Menadżer Projektu)

Komitet Sterujący

Przewodniczy
Komitetu Sterującego

Kierownik Zespołu
Zespół ds. Rozliczeń

Główny Użytkownik

Główny Dostawca

Zespół Projektowy

Liderzy Obszarów
Użytkowych

Zespoły
Wdrożeniowe

Koordynator Projektu

Wsparcie Projektu

Doradztwo

Źródło: Opracowanie własne.

2.3.2. Role, zadania i odpowiedzialność w Projekcie
Szpital Powiatu Bytowskiego
Szpital jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację całego Projektu. Jest również stroną
umowy o dofinansowanie, dlatego odpowiada przed instytucją pośredniczącą za prawidłową realizację
Projektu i prawidłowe wykorzystanie środków przyznanych na postawie umowy o dofinansowanie.
Lider będzie realizował swoje obowiązki, w tym również zarządzania operacyjnego Projektem, za
pomocą Zespołu Realizującego Projekt oraz Inżyniera Kontraktu. Natomiast Komitet Sterujący będzie
wspierał działania Lidera w zakresie zarządzania strategicznego Projektem.
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Lider Porozumienia będzie reprezentował Porozumienie na zewnątrz, a zatem będzie występował
wobec IZ RPO WP w charakterze strony. Lider Porozumienia będzie odpowiedzialny przed IZ RPO
WP za prawidłową i zgodną z harmonogramem realizację Projektu, jak również rozliczenia finansowe
względem IZ RPO WP. Lider Porozumienia zapewni w imieniu własnym oraz wszystkich Partnerów
przestrzeganie prawa wspólnotowego, krajowego, procedur właściwych dla projektów
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i innych aktów prawnych. Obowiązki, o
których mowa w zdaniu poprzednim dotyczą całości przedsięwzięć realizowanych w ramach umowy
Porozumienia. W tym też zakresie Lider jest uprawniony i zobowiązany do nadzorowania Partnerów
Porozumienia.
Lider Porozumienia wraz z partnerami będą ponosić odpowiedzialność solidarną wobec pozostałych
Partnerów Porozumienia oraz podmiotów zewnętrznych za niedołożenie należytej staranności przy
realizacji postanowień umowy. Lider Porozumienia wraz z partnerami zobowiązani będą do dołożenia
wszelkich starań by zachować trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. nr 1303/2013.
Powiat Bytowski
Nie bierze czynnego udziału a realizacji projektu. Pełni rolę nadzorczą z racji zadań i obowiązków
wynikających z funkcji podmiotu tworzącego. Zapewnia zabezpieczenie środków finansowych jako
wkładu własnego na realizację projektu.
Komitet Sterujący
Podstawowym zadaniem Komitetu Sterującego dla Projektu będzie nadzór nad wszelkimi aspektami
realizacji Projektu, tak, aby były one zgodne z interesami Partnerów Porozumienia. Główne
kompetencje KS to:
1) reprezentacja Porozumienia Partnerskiego na zewnątrz (w tym zakresie Partnerzy udzielają
Liderowi pełnomocnictwa do reprezentowania ich na zewnątrz),
2) aktualizacja uzasadnienia realizacji Projektu z punktu widzenia interesów Partnerów
Porozumienia i kieruje odpowiednie rekomendacje do Lidera Porozumienia,
3) uzgodnienia strategiczne dotyczące realizacji Projektu,
4) bieżący nadzór prac Zespołu Realizującego Projekt oraz Inżyniera Kontraktu,
5) analiza istniejącego ryzyka projektowego oraz możliwość wystąpienia ryzyka,
6) wnioskowanie o audyt wewnętrzny Projektu,
7) nadzór nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu,
8) nadzór nad realizacją celów i rezultatów Projektu.
W spotkaniach KS dodatkowo uczestniczą: Kierownik Projektu lub Zastępca kierownika Projektu,
Kierownik Inżyniera Kontraktu. Prezydium KS będzie spotykało się minimum 1 raz w miesiącu (lub w
razie potrzeby), natomiast pełne spotkania KS z wszystkimi członkami będą odbywały się co do zasady
raz na kwartał.
Zespół Projektowy
Zespół Realizujący Projekt będzie odpowiadał za operacyjną realizację Projektu.
Do jego obowiązków będą należały przede wszystkim:
1) diagnoza potrzeb Partnerów i Lidera Porozumienia w zakresie niezbędnym dla prawidłowej
realizacji Projektu,
2) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu,
3) nadzór przygotowania i akceptacja dokumentacji technicznej dla Projektu,
4) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo-prawnych warunkujących
realizację Projektu w częściach dotyczących Lidera,

94

„Poprawa bezpieceństwa pacjentów i efektywności świadczeń Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez
zwiększeie wykorzystania technologii IT”

5) nadzór i koordynacja procedur uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji
finansowo-prawnych warunkujących realizację Projektu w częściach dotyczących Partnerów,
6) nadzór przygotowywania i akceptacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu
i dotyczących Projektu, wymaganych przez Instytucję Zarządzającą w formie i terminie
obowiązującym Beneficjenta,
7) nadzór przygotowania i akceptacja aktualizacji załączników do umowy o dofinansowanie w
terminie obowiązującym Beneficjenta,
8) nadzór przygotowania i akceptacja dokumentów do aneksów do umowy o dofinansowanie,
9) nadzór przygotowania i akceptacja odpowiednich dokumentów oraz informowanie Instytucji
Zarządzającej o konieczności przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków,
10) nadzór przygotowania i akceptacja wniosków o dokonanie zmiany w Projekcie, w sytuacji
gdyby taka nastąpiła, w terminach i na zasadach obowiązujących Beneficjenta,
11) nadzór przygotowania i akceptacja wniosków z uzasadnieniem o przedłużenie okresu realizacji
Projektu, w sytuacji gdyby nastąpiła taka potrzeba, w terminach i na zasadach obowiązujących
Beneficjenta,
12) przygotowywania dokumentów informujących o zmianie danych teleadresowych oraz zmianie
numerów rachunków bankowych członków Porozumienia związanych z realizacją Projektu,
13) przygotowywanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o statusie Beneficjenta
jako płatnika podatku VAT oraz o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie,
14) nadzór przygotowania i akceptacja wniosków o płatności zaliczkowe i płatności pośrednie
wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję
Zarządzającą,
15) nadzór przygotowania i akceptacja wniosku o płatność końcową wraz z wymaganymi
załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą,
16) nadzór przygotowania, akceptacja i składanie wymaganych umową raportów i sprawozdań z
realizacji Projektu, w tym części finansowej,
17) realizacja Projektu zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie,
18) odpowiedzialność za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji Projektu,
19) odpowiedzialność za prawidłowość całości wydatków kwalifikowanych, które są ponoszone w
ramach Projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie,
20) współpraca z Inżynierem Kontraktu oraz nadzór nad realizacją umowy z Inżynierem
Kontraktu,
21) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawieranie umów na
realizację zadań w ramach Projektu z wykonawcami wyłonionymi w trybie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 907 z
późn. zm.) przy współudziale Inżyniera Kontraktu,
22) nadzór nad działaniami informacyjno-promocyjnymi Projektu,
23) prowadzenie korespondencji w sprawach Projektu,
24) przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu w zakresie dotyczącym Lidera
oraz przechowywanie kopii dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu przez Partnerów,
25) nadzór nad archiwizacją i przechowywaniem dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w
zakresie dotyczącym poszczególnych Partnerów,
26) nadzór i kontrola nad zapewnieniem trwałości Projektu,
27) egzekwowanie od Partnerów zobowiązań wynikających z postanowień Porozumienia, umowy
o dofinansowanie, oraz przepisów prawa powszechnego w zakresie koniecznym dla należytej
realizacji Projektu,
28) współpraca z Inżynierem kontraktu,
29) uczestniczenie w spotkaniach Komitetu Sterującego ora Zespołu ds. Koordynacji,
30) opiniowanie dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami publicznymi w ramach
realizacji Projektu, w tym projektów umów.
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Inżynier Kontraktu
Ze względu na partnerski charakter Projektu, konieczność skoordynowania prac wszystkich Partnerów
Porozumienia oraz stopień rozbudowania i skomplikowania procedur związanych z rozliczaniem,
raportowaniem i monitorowaniem Projektu, funkcja menedżera Projektu zostanie powierzona
zewnętrznemu wykonawcy – Inżynierowi Kontraktu, wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych. Inżynier Kontraktu będzie zespołem specjalistów, posiadających
doświadczenie w zarządzaniu projektami o podobnym zakresie.
Inżynier Kontraktu zaangażowany będzie w realizację prac związanych z:
1) przygotowaniem Projektu (realizacja usług i analiz niezbędnych do właściwego przygotowania
Projektu, w tym między innymi prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, w
ramach kategorii wydatków „prace przygotowawcze”);
2) realizacją i rozliczeniem Projektu (w ramach kategorii wydatków „nadzór inwestorski, autorski,
inżynier kontraktu”).
2.3.3. Główni odbiorcy realizacji Projektu
Realizacja Projektu będzie znacząco oddziaływać na funkcjonowanie systemu zdrowia w powiecie oraz
szerzej w całym województwie pomorskim.
Dla Projektu zostało określonych sześć grup odbiorców, którzy będą odczuwać wpływ realizacji
Projektu. Do bezpośrednio zainteresowanych wynikami wdrożenia Projektu można zaliczyć
następujące grupy:







Powiat Bytów,
Partnerzy biorący udział w realizacji Projektu,
Pacjenci, korzystający z usług medycznych na terenie powiatu,
Pracownicy medyczni podmiotu realizującego Projekt
NFZ - Płatnik, Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Instytucje/podmioty współpracujące z podmiotami leczniczymi realizującymi Projekt (Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, apteki, inne podmioty lecznicze współpracujące).

Wszystkie te grupy w sposób bezpośredni będą odbiorcami korzyści wynikających z realizacji
Projektu.
Należy również uwzględnić, iż na etapie realizacji Projektu oraz w zakresie wdrożenia jego efektów,
zaangażowanych będzie wiele podmiotów współpracujących. Ich liczba jest nieokreślona na tym etapie
prac.
Interesariusze usług
W oparciu o jasno określone omówione powyżej potrzeby oraz przeprowadzoną wcześniej analizę
otoczenia realizacji projektu można określić wyraźne grupy rzeczywistych interesariuszy tworzonych
lub rozwijanych w projekcie usług, ich potrzeby jak również ocenić dopasowanie rezultatów projektu
do potrzeb interesariuszy. Zidentyfikowane grupy interesariuszy, to:
Pacjenci oraz ich opiekunowie prawni:
Rezultaty projektu dopasowane do ich potrzeb:
• zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych,
• stale aktualna informacja o świadczeniach medycznych,
• poprawa funkcjonowania systemu informacji medycznej,
• podniesienie jakości świadczonych usług,
• zmniejszenie okresu oczekiwania na konsultacje lekarskie,
• dane o historii choroby dostępne w wersji elektronicznej – brak konieczności przynoszenia
wersji papierowych badań, wypisów, itp. na wizytę lekarską,
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•
•
•

uproszczenie procedur rejestracji i zmniejszenie ilości dokumentów papierowych
dostarczanych do lekarza celem odbycia świadczenia,
umożliwienie rejestrowania się na wizytę bez konieczności wychodzenia z domu, otrzymanie
powiadomień o zmianach umówionej wizyty,
możliwość przeglądania własnej dokumentacji medycznej, uzupełnianie w jednym miejscu
informacji o swoich chorobach.

Personel medyczny:
Rezultaty projektu dopasowane do ich potrzeb:
• poprawienie stanu wyposażenia szpitali w sprzęt informatyczny,
• zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii,
• zwiększenie efektywności systemu informacji o pacjentach i wykonywanych świadczeniach,
• stały dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej,
• możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy innymi placówkami m.in. poprzez wideo,
telekonsultacje.
Kadra zarządzająca:
Rezultaty projektu dopasowane do ich potrzeb:
• podniesienie konkurencyjności szpitala na rynku usług medycznych,
• zbudowanie dobrego wizerunku oraz pozytywnej opinii nt. placówki wśród pacjentów szpitala,
• zwiększenie efektywności pracy,
• zwiększenie standardów bezpieczeństwa gromadzenia i przetwarzania chronionych danych,
• uproszczenie zarządzaniem szpitalem i procesami planowania inwestycji,
• konieczność poszukiwania nowych rozwiązań optymalizujących wydatki procesów i usług
medycznych.
Podmiot tworzący:
Rezultaty projektu dopasowane do ich potrzeb:
• zwiększenie efektywności systemu kontroli jednostki ochrony zdrowia,
• podniesienie standardów wymiany informacji pomiędzy jednostkami sprawującymi nadzór i
jednostkami nadzorowanymi,
• zwiększenie możliwości monitorowania stanu zdrowia społeczeństwa i planowania działań
prozdrowotnych,
• optymalizacja procesów zarządczych ze strony podmiotu tworzącego,
• zwiększenie kontroli nad współfinansowanymi badaniami profilaktycznymi.
Ponadto, poza wymienionymi grupami interesariuszy, z racji jednego z celów szczegółowych projektu
jakim jest zapewnienie zgodności systemu z wymogami prawa, system będzie spełniał wymagania
zawarte w wytycznych WCAG 2.0 co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interooperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Wniosek: Założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami interesariuszy usług.
Przekładają się wprost na założone cele projektu: cel główny oraz cele szczegółowe.
2.3.4. Sposób finansowania komórek odpowiedzialnych za realizację Projektu
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach realizacji Projektu będą koszty wynagrodzenia trzech osób
zatrudnionych w Zespole Projektowym (łącznie 1,5 etatu w ramach kosztów personelu pośredniego).
Wkład własny w tym zakresie zapewni Wnioskodawca. Pozostałe wydatki związane z
wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizację Projektu będą finansowane ze środków własnych.
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2.3. Uwarunkowania prawne realizacji Projektu
2.4.1. Plan przestrzennego zagospodarowania
Z uwagi na specyfikę Projektu tj. rozbudowę oraz modernizację systemów informatycznych wraz z
niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami realizacja projektu, nie zachodzi ryzyko
niezgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
2.4.2. Uwarunkowania realizacyjne w zakresie formy korzystania z nieruchomości
Nieruchomości, w których zlokalizowane będą produkty powstałe w ramach Projektu są własnością
Wnioskodawcy lub są nieopłatnie użytkowane w ramach porozumienia z Powiatem. W tabeli poniżej
zostały przedstawione dane szczegółowe dotyczące statusu prawnego nieruchomości, w ramach
których będzie realizowany Projekt.
Tabela 21. Uwarunkowania realizacyjne w zakresie formy korzystania z nieruchomości

L.p.

1.

Forma korzystania z
nieruchomości

Uwarunkowania ochrony
konserwatorskiej

Właścicielem
nieruchomości
jest Wnioskodawca

Teren,
na
którym
będzie
realizowany Projekt nie leży w
strefie ochrony konserwatorskiej i
nieruchomość nie jest wpisana do
rejestru zabytków.

Oznaczenie nieruchomości
54/1, 53/11, 52/2, 53/4, 53/10,
47/5,
obręb ewidencyjny: 100 Bytów
Gmina: Bytów,
Powiat: bytowski

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Wnioskodawcę

2.4.3. Uwarunkowania realizacyjne w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia
Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity
Dz. U. 2015 r., poz. 636 z późn. zm.) określa ona organizację i zasady działania systemu informacji w
ochronie zdrowia.
System informacji obejmuje bazy danych funkcjonujące w ramach:
1) Systemu Informacji Medycznej;
2) dziedzinowych systemów teleinformatycznych:
a) Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia,
c) Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia,
d) Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego,
e) Systemu Monitorowania Zagrożeń,
f) Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
g) Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej
Podmiotów Leczniczych,
h) Zintegrowanego System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi,
i) Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych;
3) rejestrów medycznych.
System informacji jest obsługiwany przez:
1) Platformę Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych (P1);
2) Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych (P2).
Systemy teleinformatyczne obsługujące system informacji w zakresie przypisanych im zadań
korzystają z usług dostarczanych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
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Zgodnie z przedmiotową ustawą (art. 57 ust 1) przepisy dotyczące Platformy Udostępniania On – Line
Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych stosuje się od dnia 1 listopada 2012 r. oraz po
dniu 31 lipca 2017 r wymagane jest, aby dokumentacja medyczna wytwarzana i prowadzona była w
postaci elektronicznej.
Dotychczasowe, niezintegrowane działania podmiotów leczniczych stwarzają znaczne zagrożenie dla
celu wytyczonego przez CSIOZ, którym jest m.in. kompleksowa integracja systemów ochrony
zdrowia, zarówno w wymiarze regionalnym jak i ogólnopolskim.
Realizacja Projektu ma za zadanie przygotować podmiot leczniczy do realizacji postanowień ww.
ustawy, uwzględniając zarazem konieczność spełnienia wymagań formalno-prawnych wynikających
m.in. z następujących regulacji prawnych:
a. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.) wraz z
delegowanymi aktami wykonawczymi.
b. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami
wykonawczymi.
c. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity
Dz.U. 2015 r., poz. 464 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
d. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
e. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.) wraz z
delegowanymi aktami wykonawczymi.
f. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.
U. 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
g. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2013, poz. 907 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
h. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz.885 z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi.
i. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 201 1/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w
sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U.UE.L.201
1.88.45) wraz z dyrektywami wykonawczymi.
j. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 526 z późn. zm.).
k. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 wrześnie 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i
trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r., nr 205
poz. 1692).
l. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz. U. 2014 r.,
poz. 177 z późn. zm.).
m. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie
przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na
informatyzację (Dz. U. 2014, poz. 780 z późn. zm.)
n. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego
badania (Dz. U. Nr 217, poz. 1836).
Za realizację projektu odpowiedzialny jest Wnioskodawca – Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
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Na mocy art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.) do zadań własnych w zakresie
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd należy
w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających
z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa – po
konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami;
2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa programach
polityki zdrowotnej;
3) opracowywanie i wdrażanie programów innych niż określone w pkt 1 służących realizacji
zadań w zakresie ochrony zdrowia;
4) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym
restrukturyzacji w ochronie zdrowia;
5) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców
województwa.
W dniu 8 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 930/275/13 przyjął
Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan (in. RPS
Zdrowie dla Pomorzan).
Program prezentuje wynikającą ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP)
politykę rozwoju w obszarze ochrony zdrowia, a także zawiera przedsięwzięcia strategiczne, w tym
wynikające z zapisanych w SRWP zobowiązań Województwa Pomorskiego.
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2.4. Uwarunkowania realizacyjne w zakresie oddziaływania na środowisko
Punktem wyjścia dla oceny oddziaływania na środowisko [OOŚ] i sporządzenia raportu jest
zakwalifikowanie projektu do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w sposób
znaczący. Konieczność opracowania raportu wynika z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 71).
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest postępowaniem przeprowadzanym dla
konkretnego, planowanego do realizacji przedsięwzięcia, ocenia jego charakter, skalę, technologię
w kontekście ewentualnych zanieczyszczeń i uciążliwości dla środowiska oraz zapobieżenia
i zminimalizowania tych oddziaływań, a w razie konieczności – ustalenia sposobu rekompensaty strat
koniecznych do poniesienia w środowisku. Jego definicję prezentuje art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy OOŚ.
Projekt polegać będzie na dostawie sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z jego instalacją
i uruchomieniem oraz wykonaniu instalacji wewnętrznych i zewnętrznych teletechnicznych
oraz elektrycznych wraz z ogólnobudowlanymi robotami towarzyszącymi. Instalacje wewnętrzne
planowane są we wszystkich budynkach szpitala z wyłączeniem budynków gospodarczych. Prace
ogólnobudowlane związane będą jedynie z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji serwerowni
lub innych funkcji niezbędnych do prawidłowego działania instalacji teletechnicznych i elektrycznych
oraz położenia instalacji.
Przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest zatem inwestycja o charakterze
nieinfrastrukturalnym (obejmująca zakup sprzętu, urządzeń, taboru, działania z zakresu czynnej
ochrony przyrody, itp.) a uzyskanie zaświadczenia nie jest wymagane.
Wnioskodawca przeprowadził jednak analizę, czy nieinfrastrukturalny charakter inwestycji nie wiąże
się z przeprowadzeniem prac budowlano-montażowych w takim zakresie by zachodziła konieczność
wystąpienia o wydanie zaświadczenia do RDOŚ.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że przedsięwzięcie to nie może znacząco
oddziaływać na środowisko a sam przedmiot projektu nie stanowi przedsięwzięcia w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 13. Projekt nie mieści się w granicach przedsięwzięcia, dla którego raport OOŚ byłby
wymagany, a inwestycja, będąca przedmiotem niniejszego opracowania nie jest wymieniona
w powyższych Rozporządzeniach.
Realizacja projektu będzie odbywać się zgodnie z art.17 „Zrównoważony rozwój” Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. art.17 tego rozporządzenia stanowi, że cele
funduszy osiągane są w ramach zrównoważonego rozwoju oraz propagowania na poziomie Wspólnoty
celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego określonego w art. 6 Traktatu z
Maastricht.
W szczególności, wszystkie działania podejmowane w ramach inwestycji uwzględniają obowiązki
wynikające z dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, znowelizowanej
Dyrektywą 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 oraz Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 26 maja 2003 r. zmieniającą dyrektywę 85/337/EWG.
Zgodnie ze szczegółowymi przepisami wspólnotowymi dotyczącymi odpadów zawartymi w
dyrektywie 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów, zgodnie z zasadą
„zanieczyszczający płaci” koszty unieszkodliwiania odpadów będzie ponosił Wnioskodawca projektu.
Biorąc pod uwagę założenia dyrektywy, inwestycję można scharakteryzować jako pozytywną wobec
środowiska. Projekt nie wywołuje żadnych bezpośrednich skutków na środowisko i otoczenie
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przyrodnicze. Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary podlegające ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z .zm.). Na etapie
eksploatacji Projekt nie będzie emitował hałasu, promieniowania, zanieczyszczeń do wody czy
powietrza, ani generował odpadów.
2.5.1. Przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, odporność na klęski
żywiołowe
Projekt w zakresie rzeczowym nie jest projektem infrastrukturalnym. Zagrożenia związane ze zmianą
klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na
klęski żywiołowe nie mają w przypadku przedmiotowego projektu zastosowania.
W pewnym zakresie – poprzez zastosowanie rozwiązania z wykorzystaniem przetwarzania w modelu
prywatnej „chmury obliczeniowej” można uznać, że przyjęte rozwiązanie również zapewnia odporność
na bieżącą zmienność klimatu i przyszłą zmianę klimatu w ramach projektu. Wykorzystanie dla
świadczenia usług on-line dedykowanych rozwiązań serwerowych z systemem archiwizacji i backupu
danych na zasobach odseparowanych fizycznie i rozproszonych uniezależnia pracę systemu od
odziaływania sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i
oddziaływań (np. fale upałów, osuszanie, zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się
okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby).
2.5.2. Wpływ projektu na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o
znaczeniu krajowym
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [art. 33 ust. 1 i 2] „Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34,
podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie
oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub
2) lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000, lub
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi
obszarami”. Wymóg ten odnosi się do wszystkich obszarów objętych zarówno listą
oficjalną, jak i tzw. shadow list (tzw. listą marcową).
Działania podlegające ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000 nie zostały nigdzie ściśle
sklasyfikowane. Z tego też powodu, ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000 podlegają:






przedsięwzięcia klasyfikujące się jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
(tzw. I grupa) – ocena na obszary Natura 2000 odbywa się w ramach wydawanej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach;
przedsięwzięcia klasyfikujące się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko (tzw. II grupa) – ocena na obszary Natura 2000 odbywa się w ramach wydawanej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
przedsięwzięcia inne niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli mogą one
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 a nie są bezpośrednio związane z ochroną tego
obszaru lub nie wynikają z tej ochrony i obowiązek przeprowadzenia takiej oceny zostanie
stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy OOŚ.

Kryterium decydującym o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzeniu takiej oceny jest możliwy,
negatywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na przedmiot ochrony danego obszaru Natura 2000.
Działania w fazie realizacji projektu będą podejmowane wyłącznie w obiektach Wnioskodawcy
w Bytowie przy ul. Lęborskiej 13 na terenie zabudowanym wewnątrz budynków. Mając na uwadze
zakres inwestycji jej rodzaj i charakter, położenie w terenie przekształconym, uzbrojonym w
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infrastrukturę techniczną, poza granicami obszaru Natura 2000, wyklucza się możliwość utraty
powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono w.w.
obszary. Tym samym realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunków.
Wymieniona lokalizacja znajduje się poza terenami chronionymi objętymi Europejską Siecią
Ekologiczną ,,NATURA 2000". Projekt nie wpłynie na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska
przyrodnicze dla ochrony, których wyznaczone zostały obszary Natura 2000, nie zaburzy integralności
poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 w całości.
Przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze
nieinfrastrukturalnym obejmująca zakup sprzętu, urządzeń, taboru, działania z zakresu czynnej ochrony
przyrody, itp.) uzyskanie zaświadczenia nie jest wymagane.
Ze względu na nieinfrastrukturalny charakter projektu, nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny jego
oddziaływania na obszar Natura 2000, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.
2.5.3. Wpływ projektu na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz
stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku
Wybrany wariant rozwiązania zakłada wykorzystanie w dużym stopniu już istniejącej infrastruktury
teleinformatycznej, w tym również przetwarzanie w modelu „chmury obliczeniowej”. Konsekwencją
takiego podejścia jest optymalizacja wykorzystania już istniejącej infrastruktury teleinformatycznej.
Przekłada się to na mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną dla zasilania systemów
informatycznych, głownie zasilania serwerowni. Ponadto możliwość stosowania urządzeń mobilnych
zużywających znacznie mniej energii w stosunku do komputerów stacjonarnych również ma
bezpośredni wpływ, z jednej strony na mniejsze zużycie energii elektrycznej, a z drugiej ogranicza
wytwarzanie ciepła, które jest ubocznym skutkiem pracy systemów informatycznych.
Stosowanie obiegu dokumentów w postaci elektronicznej zmniejsza również zapotrzebowaniem na
wydruki. Tym samym mamy do czynienia z mniejszym zapotrzebowaniem na papier oraz materiały
eksploatacyjne do urządzeń drukujących – tonery, tusze itp. W tym przypadku mamy bezpośredni
pozytywny wpływ na efektywne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Można więc stwierdzić, że poprzez nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i
technologiczne zmniejszające koszty operacyjne i wpływ na środowisko projekt pośrednio ma
pozytywny wpływ na środowisko.
2.5.4. Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe ustalone w Ramowej
Dyrektywie Wodnej
Podstawową dyrektywą odnoszącą się do zasad gospodarowania poszczególnymi rodzajami wód
(podziemnymi i powierzchniowymi: śródlądowymi, przejściowymi i przybrzeżnymi) jest Ramowa
Dyrektywa Wodna (RDW) obowiązująca od 22 grudnia 2000 r.
Dyrektywa odnosi się do zbiorników wodnych ale również do ekosystemów lądowych zależnych od
wód. W dyrektywie zwrócono uwagę na konieczność ochrony tych obszarów występowania wód, które
są wykorzystywane na potrzeby zaopatrzenia ludzi i gospodarki w wodę oraz służą celom
rekreacyjnym (kąpieliska, akweny pod uprawianie sportów wodnych).
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (dalej: zaświadczenie RDW) jest
specjalnym dokumentem, wymaganym jedynie dla projektów zgłaszanych do wsparcia ze środków
Unii Europejskiej i stanowi element dokumentacji dofinansowywanego projektu. Ma ono na celu
poświadczenie, że zakres prac infrastrukturalnych zaplanowanych do wykonania nie wywrze
znaczącego negatywnego oddziaływania na zasoby wodne oraz obszary zależne od wód. Uzyskanie
zaświadczenia jest wymagane jedynie dla zamierzeń infrastrukturalnych (w całości lub części).
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W przypadku gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja
o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru, przeprowadzenie szkoleń),
nie ma potrzeby uzyskiwania zaświadczenia, a sposób uwzględnienia przepisów RDW w projekcie jest
zweryfikowany na podstawie przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy.
Wnioskodawca przeprowadził analizę, czy nieinfrastrukturalny charakter projektu nie wiąże się
z przeprowadzeniem znaczących prac budowlano-montażowych (np. wykonaniem niezbędnych
instalacji na potrzeby zakupionego sprzętu, przebudową pomieszczeń, w których przeprowadzane będą
szkolenia).
Mając na uwadze zakres i charakter planowanej inwestycji nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja
zamierzenia:
-

znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych oraz
podziemnych;
uniemożliwiało osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania
wodami.

Planowana inwestycja nie będzie wiązała się z ingerencją w koryto cieków oraz poborem wód
podziemnych, mogącym powodować obniżenie poziomu wód poziemnych.
Pracownicy wykonujący prace korzystać będą z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w obiektach
Wnioskodawcy. Ścieki sanitarne odprowadzane będą jak dotychczas do miejskiej sieci sanitarnej.
Woda na potrzeby planowanych robót pobierana będzie z sieci wodociągowej. W ramach projektu nie
przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych.
Realizacja projektu nie spowoduje zanieczyszczenia wód powierzchniowych i poziemnych.
Można więc stwierdzić, ze projekt nie pogorszy stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwi
osiągnięcia dobrego stanu wód zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.
2.5.5. Ochrona gatunkowa
Zgodnie z art. 46 ustawy o ochronie przyrody, ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz
siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Taka forma ochrony ma na celu zapewnienie przetrwania
i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich
Unii Europejskiej rzadkich, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych
ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz
ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
Poddano analizie wpływ planowanego przedsięwzięcia na okazy chronionych gatunków oraz ich
siedliska i stanowiska. Planowana inwestycja nie będzie w żaden sposób wymagała usunięcia drzew,
nie są również planowane do usunięcia powierzchnie krzewów w tym wycinki oraz obecności
w obrębie zieleni okazów gatunków chronionych (szczególnie owadów, ptaków, porostów).
Inwestycja nie ma zatem wpływu na okazy gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, ich
siedliska i stanowiska. Nie ma ryzyka dokonania szkód w środowisku.
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2.5. Promocja Projektu
Podstawą prawną do realizacji zadań z zakresu informacji i promocji są:






art. 110 i 115-117 oraz załącznika XII do rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str.
320, z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 r., poz.
1146, z późn. zm.),
Wytyczne dotyczące programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o
środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik nr 13 do Zasad wdrażania RPO WP
2014-2020

Plan działań uwzględnia informacje uzyskane w trakcie przeprowadzenia badań służących
zidentyfikowaniu grup docelowych, w tym określeniu ich aktualnych i prognozowanych potrzeb.
Uwzględnia również kwestie związane z podniesieniem świadomości i umiejętności niezbędnych do
korzystania z efektów projektu przez zidentyfikowane grupy docelowe.
Cele promocji
Celem prowadzonych działań będzie:





poinformowanie jak najszerszego grona o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP;
zwiększenie publicznej świadomości dotyczącej finansowego wsparcia inwestycji ze strony
Funduszy Strukturalnych UE;
skuteczne oraz efektywne poinformowanie grup docelowych o dostępności e-usług
świadczonych na platformie elektronicznej objętych projektem;
podniesienie poziomu wiedzy o świadczonych usługach, profilaktyce zdrowotnej, itp.

Grupy docelowe
W trakcie prac przygotowawczych zidentyfikowano główne grupy docelowe. Są to:









pacjenci placówek ochrony zdrowia;
personel medyczny placówek medycznych,
kadra zarządzająca placówek medycznych;
studenci/doktoranci polscy i zagraniczni;
firmy farmaceutyczne, producenci środków medycznych;
sektor administracji rządowej;
media, dziennikarze;
osoby prywatne zainteresowane zakresem tematycznym projektu.

Działania informacyjne oraz promocja projektu skierowane będą przede wszystkim do odbiorców
rezultatów projektu, zidentyfikowanych grup docelowych na obszarze powiatu oraz województwa
pomorskiego. Tym samym informacja o zakresie projektu i wsparciu ze strony funduszy strukturalnych
docierać będzie nie tylko do interesantów po stronie wnioskodawcy korzystających z infrastruktury
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powstałej dzięki wsparciu finansowemu UE, ale również innych instytucji publicznych,
przedsiębiorców, osób prywatnych itp.
Zidentyfikowane potrzeby aktualne i prognozowane grup docelowych








pacjenci – osoby szukające porad oraz świadczeń zdrowotnych – możliwość skorzystania
ze świadczeń zdrowotnych drogą elektroniczną, poszerzanie wiedzy o dostępności świadczeń;
personel medyczny placówek – udogodnienia w pracy, poprawa efektywności świadczeń;
personel administracyjny placówek - udogodnienia w pracy, poprawa efektywności prascy;
środowisko naukowe, studenci – wiedza o dostępności nowych zasobów informacyjnych
z zakresu świadczeń zdrowotnych, stażach, praktykach zawodowych;
media, dziennikarze – wiedza o dostępności świadczeń, pozyskanie rzetelnej i obiektywnej
wiedzy na świadczonych usług droga elektroniczną;
przemysł, wytwórcy środków medycznych – wiedza o możliwości sprzedaży własnych
produktów;
administracja publiczna – dostęp do statystyk, raportów.

Instrumenty promocyjno-informacyjne
Wnioskodawca wypełniając obowiązek informowania o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze
środków unijnych zastosuje instrumenty promocyjno-informacyjne:








tablice informacyjne (w czasie trwania inwestycji) o wymiarach min. 200x150cm
umieszczonych w trakcie realizacji inwestycji w widocznych miejscach na budynku
beneficjenta;
tablice pamiątkowe (po zakończeniu projektu) o wymiarach min. 90x70 cm;
naklejki informacyjne umieszczane na zakupionym sprzęcie informatycznym – naklejki o
wymiarach min. 6,5x8 cm;
oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich korespondencji,
broszur, publikacji, notatek prasowych;
prowadzenie dokumentacji fotograficznej projektu i zamieszczenie jej swoich stronach
internetowych;
zamieszczenie opisu projektu na stronie internetowej;

Dokumenty towarzyszące realizacji projektu (w szczególności korespondencja prowadzona w
sprawach projektu, dokumentacja przetargowa, umowy z dostawcami i wykonawcami począwszy od
uzyskania informacji o przyznaniu dofinansowania) zostaną opatrzone obowiązkowymi znakami
graficznymi i zawierać będą informację o współfinansowaniu projektu z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
W zakresie promocji i informowania grup docelowych o podjęte zostaną następujące działania:






uruchomienie dedykowanej podstrony informującej o projekcie i jego produktach oraz
założonych korzyściach dla pacjentów;
działania promocyjne w mediach społecznościowych;
akcje promocyjne w środkach masowego przekazu;
prezentacja projektu na spotkaniach, konferencjach, targach branżowych, wydarzeniach
promujących projekty unijne;
konferencje podsumowujące rezultaty projektu podczas realizacji i na zakończenie.

Założone efekty
Planowane działania zapewnią wymaganą skuteczność i efektywność promocji projektu oraz jego
rezultatów. Regularne informowanie o efektach projektu przyczyni się do popularyzacji udogodnień
związanych z produktami projektu.
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2.6. Występowanie pomocy publicznej w projekcie
W przypadku projektów, w których pomoc publiczna występuje, możliwe wsparcie dla projektu ulega
co do zasady ograniczeniu do wysokości określonej w tzw. „mapie pomocy regionalnej42”, o ile
Instytucja Zarządzająca dopuści realizację Projektów objętych pomocą publiczną. Rozporządzenie w
sprawie mapy pomocy regionalnej określa obszary kraju, dla których dopuszczalne jest udzielanie
pomocy regionalnej, maksymalne wielkości takiej pomocy, a także rodzaje działalności gospodarczej,
dla których udzielanie pomocy publicznej nie jest dozwolone.
Rysunek 5 Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.org.pl/MapaPomocyRegionalnej.html
Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie mapy pomocy regionalnej, maksymalna intensywność
pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie
dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi na obszarze województwa
pomorskiego 35%. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielaną małym lub średnim
przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję, z wyłączeniem nowych inwestycji o
kosztach kwalifikowalnych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych
brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku
średnich przedsiębiorstw.
W praktyce, w odniesieniu do przedmiotowego projektu oznacza to, że w przypadku stwierdzenia
występowania w projekcie pomocy publicznej poziom dofinansowania zostanie odpowiednio
obniżony.

42

Mapa pomocy regionalnej została uchwalona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2014 r. w
sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2014 r., poz. 878), „Rozporządzenie w
sprawie mapy pomocy regionalnej”.
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Biorąc pod uwagę powyższe na potrzeby realizacji Projektu przyjęto następujące założenia:
Nie występowanie pomocy publicznej w Projekcie po stronie podmiotu tworzącego
Ustawa o działalności leczniczej wyraźnie rozgranicza zadania podmiotu tworzącego od zadań
podmiotu leczniczego. Ustawa wyraźnie wskazuje, że kompetencje podmiotu tworzącego są odrębne
i niezwiązane z wykonywaniem działalności leczniczej, ograniczając je do utworzenia i nadzoru nad
jego działalnością.
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) działania, które
stanowią część istotnych zadań państwa nie będą stanowić działalności gospodarczej w rozumieniu
europejskiego prawa konkurencji. W związku z powyższym nie istnieje rynek usług polegających na
tworzeniu, organizowaniu i nadzorowaniu podmiotów leczniczych. Zadania publiczne polegające na
organizowaniu działalności medycznej w województwie spoczywają na samorządach i wynikają
wprost z przepisów prawa. Tym samym tworzenie, organizowanie i nadzorowanie podmiotów
leczniczych jako zadanie państwa nie stanowi działalności gospodarczej.
Nie występowanie pomocy publicznej w Projekcie w odniesieniu do działalności
finansowanej z NFZ
Wsparcie udzielane w zakresie usług medycznych świadczonych w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia, na podstawie kontraktu zawartego z NFZ co do zasady nie będzie stanowiło
naruszenia przesłanki wpływu na handel oraz zakłócenia konkurencji, a tym samym nie będzie
stanowiło pomocy publicznej, ponieważ świadczenia finansowane z NFZ są:
a) co do zasady kierowane do obywateli polskich, natomiast korzystanie ze świadczeń przez
obywateli innych państw obcych jest ograniczone do szczególnych przypadków losowych,
b) system stworzony w ramach zadań państwa ma na celu ochronę zdrowia obywateli.
Dla oceny kwestii występowania pomocy publicznej w Projekcie kluczowy jest art. 107 ust. 1 Traktatu,
zgodnie z którym wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem
wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.
Na podstawie powyższego postanowienia TFUE, dany środek lub działanie mogą zostać uznane za
pomoc publiczną jedynie wtedy, gdy wszystkie z wymienionych poniżej przesłanek zostaną spełnione
łącznie, tj.:
a) pomoc jest przyznawana w jakiejkolwiek formie przez państwo członkowskie Unii
Europejskiej („UE”) lub pochodzi ze środków państwowych (publicznych) – tzw. środki
państwowe;
b) przedsiębiorca (beneficjent) uzyskuje dzięki tej pomocy korzyść a korzyść ta nie jest
powszechnie dostępna (innymi słowy jest selektywna) – tzw. selektywna korzyść;
c) następuje naruszenie lub ryzyko naruszenia konkurencji, które ma wpływ na wymianę
handlową między państwami członkowskimi UE – tzw. naruszenie konkurencji i wpływ na
handel.
Niespełnienie choćby jednej z przesłanek wskazanych w 107 ust. 1 TFUE powoduje brak
występowania pomocy publicznej i w konsekwencji brak obowiązku notyfikowania planów przyznania
wsparcia do Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE.
Tym samym:
1. Istnieją argumenty przemawiające za tym, że działalność podmiotów leczniczych nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu regulacji unijnych z uwagi na to, że system prawny
obowiązujący w Polsce, a dotyczący wykonywania zadań publicznych, jest oparty na zasadzie
solidarności, a świadczenia zdrowotne są realizowane na zasadzie powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Niemniej jednak dotyczyć to może wyłącznie działalności wykonywanej w ramach
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kontraktu z NFZ. Działalność wykonywana poza kontraktem NFZ (wykonywanie usług
medycznych) jest typową działalnością gospodarczą.
2. Analiza przesłanki selektywności korzyści uzyskanej przez podmioty lecznicze w wyniku realizacji
Projektu wskazuje na to, że przesłanki te są spełnione.
3. Istnieją argumenty przemawiające za tym, że wobec działalności prowadzonej przez podmioty
lecznicze nie zostaną spełnione przesłanki zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową
między państwami członkowskimi w zakresie działalności finansowanej w ramach NFZ.
4. Podmiot leczniczy prowadzi również działalność poza kontraktem z NFZ, która może zostać
uznana za działalność, która może zakłócić konkurencję i mieć wpływ na wymianę handlową
między państwami członkowskimi. Wobec powyższego świadczenie takich usług musi zostać
wyłączone poza Projekt. Innymi słowy system nie może zostać wykorzystywany do prowadzenia
działalności gospodarczej.
5. Podsumowując w odniesieniu do działalności wykonywanej w ramach kontraktu z NFZ w zakresie
realizacji Projektu pomoc publiczna nie wystąpi, jeśli Projekt nie będzie wykorzystywany do
prowadzenia działalności gospodarczej poza NFZ. W takim przypadku pomoc publiczna nie
wystąpi z uwagi na brak spełnienia II przesłanki pomocy publicznej;
6. Jeśli więc działalność gospodarcza wykonywana poza kontraktem NFZ zostanie wyłączona
wówczas w Projekcie nie wystąpi pomoc publiczna, co oznacza, że podmiot leczniczy może
otrzymać dofinansowanie na poziomie 85%.
Obniżenie wartości wydatków kwalifikowanych o tzw. „współczynnik działalności publicznej”
Rozpatrując niniejszy projekt pod kątem jego oddziaływania na konkurencję na rynku, należy
zaznaczyć, że jego realizacja nie spowoduje zmiany podaży usług, nie będzie miała również wpływu na
zmianę popytu. W związku z powyższym sytuacja na ryku usług medycznych w regionie nie zmieni się
- realizacja projektu nie grozi zakłóceniem konkurencji.
Niezaprzeczalnym jest fakt, iż działalność podmiotów leczniczych, oferujących usługi z zakresu
ochrony, ratowania i promocji zdrowia, jest co do zasady adresowana do obywateli polskich, ale mogą
z niej korzystać także pacjenci z innych krajów UE. Informatyzacja podmiotu leczniczego nie
spowoduje jednak zwiększenia atrakcyjności oferty zdrowotnej zakładów dla pacjentów z innych
krajów UE, nie spowoduje zatem zmiany struktury uzyskiwanych przychodów. Projekt nie jest bowiem
związany w sposób bezpośredni ze świadczeniem usług zdrowotnych. W związku z powyższym należy
uznać, iż projekt nie grozi zakłóceniem konkurencji i nie wpłynie na wymianę gospodarczą między
krajami członkowskimi UE, przez co nie stanowi pomocy publicznej.
Dodatkowym aspektem przemawiającym za brakiem wpływu Projektu na wymianę gospodarczą
pomiędzy krajami członkowskimi UE jest fakt, iż projekt ma służyć m.in. analizie statystycznej,
raportowaniu, wymianie elektronicznej danych pomiędzy podmiotami leczniczymi województwa, w
przyszłości zaś do projektu P1 a więc będzie projektem świadczenia usług administracji dla
administracji (zwiększenia liczby dostępnych e-usług) a przy tego typu projektach pomoc publiczna nie
występuje.
Na podstawie analizy dostępnych dokumentów i wytycznych stwierdzić można, iż projekt jest zgodny
z polityką konkurencji, a dofinansowanie go środkami z EFRR nie ma znamion pomocy publicznej.
Kluczową kwestią w przypadku szpitali jest jednak zakres świadczonych usług - jeżeli system swoją
funkcjonalnością będzie obejmował działania kierowane również do pacjentów prywatnych (nawet
pośrednio, a w takim przypadku będzie wpływać na wymianę handlową) to wsparcie z UE będzie
stanowiło pomoc publiczną.
Podkreślić jednak trzeba z całą stanowczością, iż projekt nie będzie generował dochodów
komercyjnych gdyż dotyczy działalności ustawowej związanej z tworzeniem dokumentacji medycznej
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do której zobowiązane są podmioty lecznicze. Informatyzacja procesów dokumentowania zdarzeń
medycznych, będąca przedmiotem projektu, co do zasady nie wpływa bezpośrednio na pozycję
rynkową podmiotów uczestniczących w realizacji projektu i nie zaburza konkurencji. Jednak podmiot,
który otrzymuje publiczne wsparcie na prowadzenie działalności na rynku konkurencyjnym, jest
uprzywilejowany względem innych podmiotów, które nabycie przedmiotowego systemu operacyjnego
oraz sprzętu muszą sfinansować ze środków własnych. Tym samym projekt może zakłócać
konkurencyjność na rynku usług medycznych, a zatem otrzymana pomoc może być potraktowana w
kategorii pomocy publicznej.
Mając na uwadze powyższe, ze względów ostrożnościowych, podjęto decyzję o konieczności
wyłączenia części wydatków projektu do grupy wydatków niekwalifikowanych.
Nie jest możliwe rozdzielenie (w nawiązaniu do celów Projektu), ani techniczne ani organizacyjnie,
zakresu działalności gospodarczej wykonywanej poza kontraktem z NFZ od działalności finansowanej
z kontraktu NFZ ( i innych źródeł publicznych). Jest to możliwe na poziomie księgowym.
W związku z powyższym zakłada się wyliczenie indywidualnie współczynnika dla każdego z
podmiotów oraz wykazanie oddzielnie kwoty dofinansowania dla każdego z partnerów z
uwzględnieniem części niekwalifikowanej wynikającej z indywidualnego współczynnika działalności
publicznej – wyliczanego ze stosunku „Przychodu z NFZ, MZ, refundacje, dotacje i przejęcia
zobowiązań” do „Przychodu ogółem” podmiotu leczniczego.
Pozycja „Przychody z NFZ, MZ, refundacje, dotacje i przejęcia zobowiązań” uwzględnia:









przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia,
przychody uzyskane z tytułu refundacji kosztów (staże podyplomowe, rezydenci),
inne przychody z Ministerstwa Zdrowia (np. programy lekowe),
przejęte zobowiązania przez podmiot tworzący przy przekształceniu SPZOZ w spółkę
kapitałową (art. 72 ustawy o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 618 z
późn. zm.),
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji, subwencji lub innych
dopłat (art. 41 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy o rachunkowości; (tekst jednolity Dz. U. 2013 r.,
poz. 330 z późn. zm.)),
przychody uzyskane przez PL za nadlimity z lat poprzednich (wyroki sądowe lub ugody).

Wszystkie te pozycje są dochodami o charakterze publicznym, wydzielanymi księgowo oraz mającymi
swoje oparcie w przepisach prawa.
W związku z tym, że występuje pewien zakres przedmiotu projektu, którego koszt zostanie pokryty
częściowo z budżetu Powiatu, i który będzie wykorzystywane przez podmioty lecznicze także na rzecz
prowadzonej działalności niefinansowanej z przychodów publicznych konieczne jest wydzielenie
części kosztów do grupy kosztów niekwalifikowanych. W tym przypadku poziom wydatków
kwalifikowanych określać ma współczynnik „działalności publicznej” wyliczany ze stosunku
„Przychodu z NFZ, MZ, refundacje, dotacje i przejęcia zobowiązań” do udziału „Przychodów ogółem”
wszystkich podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie ( w zależności od wysokości ich
udziału).
Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie do wyliczenia wspomnianego „współczynnika
działalności publicznej” uwzględnione zostaną przychody podmiotów leczniczych za lata 2012-2014.
Przyjęta metodologia wymaga jednak corocznej aktualizacji „współczynnika działalności publicznej”
w trakcie realizacji projektu, co może wiązać się ze zmianą poziomu wydatków kwalifikowanych.
Weryfikacja będzie następowała w terminie do 30 czerwca następnego roku. Takie ustalenie terminu
ma na uwadze ramy czasowe ostatecznego zamknięcia budżetów podmiotów leczniczych (co jest
niezbędne do wyliczenia wskaźnika).
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W przypadku poprawy wskaźnika (wyższy poziom wydatków kwalifikowanych), w trakcie weryfikacji
dla kolejnych postępowań należy przyjąć, że kolejne zakupy będą dokonywane z uwzględnieniem
wyższego wskaźnika.
Takie podejście pozwala na wykazanie ograniczenia zastosowania projektu wyłącznie do działalności
wykonywanej w ramach kontraktu z NFZ i innych działań finansowanych ze środków publicznych.
Tabela 22. Wskaźniki usług publicznych
Lp.

Zestawienie przychodów

2013

2014

2015

I.

Przychody ze źródeł publicznych:

23 703 245,97 zł

25 346 419,88 zł

25 904 023,42 zł

1.

przychody z NFZ,

23 326 994,78 zł

24 871 307,81 zł

25 637 680,29 zł

167 828,89 zł

121 558,30 zł

134 381,21 zł

208 422,30 zł

353 553,77 zł

131 961,92 zł

2 234 826,65 zł

2 283 509,24 zł

2 393 431,29 zł

25 938 072,62 zł

27 629 929,12 zł

28 297 454,71 zł

91,38%

91,74%

91,54,00%

2.

3.

II.

przychody uzyskane z tytułu refundacji
kosztów (staże podyplomowe, rezydenci),
równowartość odpisów amortyzacyjnych
środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych otrzymanych
nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji,
subwencji lub innych dopłat ,
Przychody pozostałe

III. Przychody ogółem
Przychody z NFZ+MZ+refundacje +dotacje
i przejęcia zob./Przychód ogółem
Uśredniony współczynnik usług
V.
publicznych
Źródło: Na podstawie danych wnioskodawcy
IV.

91,55%

111

„Poprawa bezpieceństwa pacjentów i efektywności świadczeń Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez
zwiększeie wykorzystania technologii IT”

3. Analiza finansowa projektu
3.1. Określenie założeń do analizy finansowej
Wyliczone w analizie ekonomiczno-finansowej wskaźniki efektywności oraz przyjęte założenia w tym
zakresie zostały opracowane zgodnie z wymogami następujących dokumentów:
1.

Regulamin konkursu numer RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16 dla działania 7.2. Systemy
Informatyczne i Telemedyczne w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2.

Wytyczne do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014- 2020/7(01)03/2015).

4.

Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4
Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020; data 1.08.2016 r.

5.

Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy
ekonomicznej polityki spójności 2014-2020 z grudnia 2014 r.

6.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).

Analizę finansową projektu przeprowadzono, uwzględniając następujące założenia:
7.

Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów
środków pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow). Obejmuje ona skonsolidowaną analizę
finansową, z punktu widzenia właściciela i operatora infrastruktury. Bierze pod uwagę wyłącznie
przepływy środków pieniężnych, tj. rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną
przez dany projekt. Uwzględnia przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym zostały
dokonane i ujęte w danym okresie odniesienia.

8.

Analiza finansowa została przeprowadzona metodą standardową - projekt będzie realizowany
przez już działający podmiot, ale jest możliwe wyodrębnienie nakładów inwestycyjnych,
przychodów ze sprzedaży i kosztów operacyjnych projektu od obecnej działalności
Wnioskodawcy. Projekt wpłynie jednak na zmianę istniejącej struktury kosztów działalności
Wnioskodawcy.

9.

Wartości w tabelach prezentowane są w cenach stałych (realnych), w polskich złotych do dwóch
miejsc po przecinku.

10. W niniejszej analizie zakłada się, że okres realizacji projektu zbliżony jest do okresu
gospodarczego wykorzystania infrastruktury. Zgodnie z wytycznymi, prognozy obejmować
powinny okres 15 lat od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. Analiza finansowa obejmuje
okres realizacji i eksploatacji w latach 2016-2031 – okres odniesienia jest równy 15 lat, zgodnie z
wytycznymi.
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11. Zgodnie z wytycznymi dla określania projektów tzw. dochodowych od Wnioskodawcy wymaga
się obliczenia stopy dotacji przy wykorzystaniu przepływów pieniężnych z modelu finansowego.
Metodyka luki finansowej nie jest stosowana dla projektów nie generujących dochodu.
Przedmiotowy projekt nie jest projektem generującym dochód, a stopa dofinansowania ze
środków UE oraz skarbu państwa została określona w Regulaminie konkursu i wynosi 85%.
12. Inwestycja będzie finansowana środkami UE oraz środkami własnymi.
13. Analizą zostały objęte wszystkie planowane nakłady inwestycyjne - wydatki według specyfikacji
kosztorysowej. Całkowity koszt projektu uwzględnia wszystkie nakłady inwestycyjne oraz koszty
związane z realizacją projektu (koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji projektu,
zakupem składników majątku, doradztwem oraz działaniami informacyjnymi i promocyjnymi).
14. Urządzenia objęte inwestycją zostaną w całości zamortyzowane według stawki 20% rocznie,
wynikającej z przepisów prawa, obowiązujących standardów rachunkowości i zgodnie z
Wytycznymi MIiR.
15. Przychody ze sprzedaży i koszty operacyjne zostały skalkulowane tylko dla projektu na
podstawie danych z działu księgowości Wnioskodawcy. Projekt nie jest projektem generującym
dochód. Projekt nie generuje przychodów, a koszty operacyjne w całości pokrywa Wnioskodawca
– projekt przyczyni się do znacznego usprawnienia funkcjonowania Jednostki, jednak wiąże się z
poniesieniem nakładów inwestycyjnych oraz bieżących kosztów operacyjnych związanych z
utrzymaniem projektowanej infrastruktury.
16. Projekt należy do kategorii projektów, dla których możliwe jest oddzielenie strumienia
przychodów, kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych projektu od strumienia tych
wartości kalkulowanych dla obecnej (dotychczasowej) działalności Wnioskodawcy – bez
inwestycji. Niemniej jednak, w analizie finansowej uwzględniono kalkulację prognozowanych
sprawozdań Wnioskodawcy w okresie referencyjnym w 3 wariantach: działalność bez inwestycji,
działalność w ramach projektu, działalność z projektem. Kalkulacja prognozowanych sprawozdań
finansowych w wariancie z planowanym projektem wskazuje na możliwość obsługi nakładów
inwestycyjnych i bieżących kosztów projektu oraz zachowanie jego trwałości organizacyjnej i
finansowej.
17. Analizie poddano zachowanie trwałości finansowej w całym okresie referencyjnym w
odniesieniu do funkcjonowania Wnioskodawcy z realizowanym projektem. Analizę sytuacji
Wnioskodawcy przeprowadzono na podstawie prognoz sprawozdań finansowych dla wariantu z
projektem w horyzoncie prognozy.
18. Do oszacowania efektywności projektu zostały wykorzystane finansowe wskaźniki efektywności
finansowej inwestycji (NPV i IRR) oraz efektywności kapitału i efektywności ekonomicznej
inwestycji. Projekt analizowano również pod kątem efektywności finansowej oraz efektywności
ekonomiczno-społecznej. Zadaniem analizy efektywności finansowej jest określenie, czy
ewentualne korzyści finansowe uzyskane dzięki realizacji projektu nie są na tyle znaczące, aby
projekt był zakwalifikowany jako komercyjny i tym samym niewymagający dofinansowania.
Analiza społeczno-ekonomiczna pokazuje natomiast, że korzyści społeczne uzyskane dzięki
realizacji projektu, wycenione w wartościach pieniężnych, są na tyle istotne, że projekt jest wart
realizacji ze społecznego punktu widzenia.
19. W analizach przyjęto finansową stopę dyskontową równą 4% (analiza prowadzona w cenach
stałych) oraz społeczną stopę dyskontową na poziomie 5%.
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20. W analizie finansowej projektu przyjęto wartość rezydualną na poziomie wartości netto aktywów
projektu dofinansowanego ze środków UE i związanych z nim inwestycji odtworzeniowych na
koniec ostatniego roku odniesienia przyjętego do analizy. Wartość rezydualna projektu na koniec
okresu odniesienia wynosi 0,00 zł. Aktywa objęte przedmiotowym projektem nie będą
powodowały generowania wartości dodatnich przepływów pieniężnych w okresie odniesienia, a
tym bardziej po jego zakończeniu.
21. Podstawą do oceny trwałości finansowej projektu jest saldo przepływów pieniężnych działalności
Wnioskodawcy z projektem. W ramach analizy finansowej określono wpływ konieczności
pokrycia kosztów inwestycji oraz kosztów eksploatacji projektu na sytuację Wnioskodawcy.
Zapewnienie środków finansowych przez Wnioskodawcę na realizację oraz eksploatację projektu
bez ryzyka istotnego pogorszenia jego sytuacji finansowej będzie potwierdzeniem trwałości
finansowej projektu.
22. Analiza wrażliwości i ocena ryzyka została wykonana zgodnie z Wytycznymi MIiR. W ramach
analizy wrażliwości zbadano natomiast wpływ niekorzystnych zdarzeń finansowych (zwiększenie
nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji ponad planowane wartości) na trwałość
finansową projektu. Do analizy ryzyka projektu zastosowano metodę opisową, za pomocą której
zdiagnozowano możliwe do wystąpienia obszary ryzyka i niepewności. Opisane w niej zostały
również planowane środki zaradcze w przypadku wystąpienia określonych niekorzystnych
zdarzeń.
23. Analiza kosztów i korzyści społecznych została wykonana zgodnie z Wytycznymi MIiR.
Przeprowadzono również analizę wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej.
24. W analizie finansowej wykorzystane zostały założenia makroekonomiczne określone przez
Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4
Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020; data 1.08.2016 r.

Tabela 23. Założenia makroekonomiczne – wariant podstawowy
Wariant podstawowy

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

PKB, dyn. realna

3,80%

3,90%

4,00%

4,10%

3,90%

3,70%

3,50%

3,30%

3,30%

3,10%

3,00%

2,90%

2,90%

2,80%

2,80%

2,80%

-0,40%

1,30%

1,80%

2,20%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Stopa dyskontowa finansowa

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

Stopa dyskontowa ekonomiczna

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Stopa bezrobocia

9,10%

8,10%

7,50%

6,80%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

Dynamika realnego wzrostu płac

4,80%

3,10%

3,10%

3,30%

3,20%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,00%

Stopa procentowa

1,81%

1,81%

2,00%

2,85%

3,50%

4,70%

5,10%

5,00%

5,00%

4,90%

4,90%

4,80%

4,80%

4,80%

4,80%

4,80%

4,20

4,12

4,03

3,94

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

3,90

Stopa inflacji

Kurs walutowy

Źródło: Wytyczne MRR

Tabela 24. Założenia makroekonomiczne – wariant pesymistyczny
Kurs walutowy
Wariant pesymistyczny

4,20
2016

4,12
2017

4,03
2018

3,94
2019

3,90
2020

3,90
2021

3,90
2022

3,90
2023

3,90
2024

3,90
2025

3,90
2026

3,90
2027

3,90
2028

3,90
2029

3,90
2030

3,90
2031

PKB, dyn. realna

2,80%

2,30%

1,70%

1,80%

1,70%

1,70%

2,10%

2,10%

2,10%

2,00%

1,90%

1,80%

1,70%

1,70%

1,70%

1,60%

-0,80%

0,70%

1,30%

1,90%

2,30%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Stopa dyskontowa

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

Stopa dyskontowa ekonomiczna

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Stopa inflacji

Stopa bezrobocia

10,10%

10,50%

11,00%

11,50%

11,00%

10,00%

9,50%

9,50%

9,50%

9,50%

9,50%

9,50%

9,50%

9,50%

9,50%

9,50%

Dynamika realnego wzrostu płac

2,50%

1,60%

1,40%

1,20%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,00%

Stopa procentowa

1,65%

1,71%

1,94%

2,64%

3,35%

4,60%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,20%

4,20%

4,47

4,53

4,57

4,54

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

Kurs walutowy

Źródło: Wytyczne MRR
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Podstawą do opracowania analiz finansowo-ekonomicznych były założenia i informacje zawarte m.in.
w następujących dokumentach:
1. Sprawozdania finansowe Beneficjenta – Bilans i Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z
przepływów pieniężnych.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy specyfikujący koszty związane z realizacją przedmiotowego
projektu.
3. Dane finansowe dotyczące kosztów związanych z fazą eksploatacji projektu.

3.2. Analiza finansowa
3.2.1. Całkowite nakłady inwestycyjne
Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu rocznym został opracowany na podstawie kosztorysu
inwestorskiego oraz założeń kosztowych Wnioskodawcy dotyczących wszystkich kosztów
koniecznych do wdrożenia projektu.
Nakłady inwestycyjne na realizację Projektu zostały określone na podstawie:
1. kosztów dostawy sprzętu, realizacji i wdrożenia systemów oraz rozwiązań informatycznych –
koncepcja techniczna projektu sporządzona na podstawie przeprowadzonego audytu
informatycznego;
2.

kosztów dokumentacji technicznej i studium wykonalności – umowa z wykonawcą;

3.

kosztów wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za projekt;

4.

kosztów promocji projektu – planowany zakres działań promocyjnych oraz jednostkowe koszty
poszczególnych elementów promocji projektu.

Dotychczas Wnioskodawca zrealizował następujące prace:
1. wykonał dokumentację techniczną;
2.

wykonał studium wykonalności.

Tabela 25. Całkowite koszty projektu
Łącznie
Zadanie
Prace przygotowawcze

brutto

netto

vat

85 485,00

69 500,00

15 985,00

Roboty budowlano-montażowe

627 300,00

510 000,00

117 300,00

Usługi informatyczne

301 350,00

245 000,00

56 350,00

Wyposażenie, zakup urządzeń, zakup
wartości niematerialnych i prawnych

1 230 000,00

1 000 000,00

230 000,00

Nadzór inwestorski, autorski, inżynier
kontraktu

30 750,00

25 000,00

5 750,00

123 000,00

100 000,00

23 000,00

Wynagrodzenia – personel pośredni
(zarządzanie, rozliczenia itp.)

80 000,00

80 000,00

0,00

Promocja projektu

18 450,00

15 000,00

3 450,00

2 496 335,0000

2 044 500,00

451 835,00

Instrument elastyczności

Wydatki ogółem

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 26. Całkowite koszty projektu
Wyszczególnienie

2016

2017

23 985,00

61 500,00

0,00

85 485,00

Roboty budowlano-montażowe

0,00

615 000,00

0,00

627 300,00

Usługi informatyczne

0,00

0,00

301 350,00

301 350,00

Wyposażenie, zakup urządzeń, zakup
wartości niematerialnych i prawnych

0,00

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

Nadzór inwestorski, autorski, inżynier
kontraktu

0,00

12 300,00

18 450,00

30 750,00

Instrument elastyczności

0,00

36 900,00

110 700,00

123 000,00

Wynagrodzenia – personel pośredni
(zarządzanie, rozliczenia itp.)

0,00

32 000,00

48 000,00

80 000,00

Promocja projektu

0,00

18 450,00

0,00

18 450,00

23 985,00

2 006 150,00

466 200,00

2 496 335,00

Prace przygotowawcze

Razem projekt

2018

Razem

Źródło: Opracowanie własne

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT, dlatego też kwoty w analizie
zostały wyrażone w wartościach brutto. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym dla
Wnioskodawcy.
Całość kosztów projektu została podzielona na część kwalifikowaną i niekwalifikowaną w związku z
faktem, że Wnioskodawca uzyskuje przychody z działalności komercyjnej poza systemem
publicznym. W związku z powyższym z kosztów całkowitych (brutto) projektu wydzielono koszty w
wysokości 8,45%.
Tabela 27. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane projektu
Kategoria kosztu
Środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Suma

Całkowite
koszty
projektu

Koszty
Koszty
niekwalifikowalne kwalifikowane

1 845 000,00

155 902,50

1 689 097,50

651 335,00

55 037,81

596 297,19

2 496 335,00

210 940,31

2 285 394,69

Źródło: Opracowanie własne

Projekt nie powoduje konieczności ponoszenia wydatków związanych z nakładami odtworzeniowymi
– ich wartość jest równa zero w całym okresie referencyjnym, podobnie jak wartość rezerw na
nieprzewidziane wydatki. Majątek nabyty w ramach projektu będzie utrzymywany na bieżąco w
dobrym stanie technicznym, a koszty konserwacji i bieżącego utrzymania zaliczono w poczet kosztów
bieżących operacyjnych (usługi obce).

3.2.1. Kalkulacja przychodów
Prognoza przychodów z dotychczasowej działalności oraz przychodów projektu została wykonana na
podstawie informacji uzyskanych z działu księgowości Wnioskodawcy.
Projekt nie jest projektem generującym przychody. W analizie założono, że Projekt nie wygeneruje
nowego dochodu, ale zapewni znaczną poprawę prowadzenia działalności i świadczenia usług.
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Tabela 28. Przychody ze sprzedaży projektu
PRZYCHODY ze SPRZEDAŻY
I. Przychody ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i
SUMA

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe informacje odnośnie wartości przychodów dla wariantu bezinwestycyjnego, projektu
oraz działalności z projektem znajdują się w Załączniku model obliczeniowy w formacie pliku Excel.

3.2.2. Kalkulacja kosztów
Prognoza kosztów operacyjnych z dotychczasowej działalności oraz kosztów operacyjnych projektu
została wykonana na podstawie informacji uzyskanych z działu księgowości Wnioskodawcy.
Koszty rodzajowe dla dotychczasowej działalności prognozowano na podstawie historycznej struktury
kosztów przy założeniu realnego wzrostu przychodów. W metodologii oszacowania kosztów
operacyjnych projektu – zgodnie z wytycznymi, prezentowane są poszczególne kategorie kosztów
pieniężnych w układzie rodzajowym (związane wyłącznie z operacyjnym utrzymaniem powstałej
infrastruktury). Przyjęto następujące założenia dla poszczególnych kategorii kosztów:
1. Amortyzacja - dla poszczególnych składowych projektu założono następujące stawki amortyzacji:
zakup sprzętu – 20%; zakup i wdrożenie oprogramowania – 20%; usługi informatyczne w ramach
realizacji projektu –20%; pozostałe wydatki (ze względu na kompleksowy informatyczny
charakter projektu) – 20%.
2.

Koszty materiałów i energii - nie przewiduje się zmiany kosztów materiałów i energii wskutek
realizacji projektu.

3.

Usługi obce - po okresie trwałości projektu konieczne będzie pokrycie kosztów bieżącego
utrzymania infrastruktury w kwocie 256 tys. zł w roku 2024 (w następnych latach założono
realny wzrost wartości kosztów utrzymania powstałej infrastruktury).

4.

Podatki i opłaty - nie przewiduje się zmian kosztów podatków i opłat wskutek realizacji projektu.

5.

Wynagrodzenia - nie przewiduje się zmian zatrudnienia i wynagrodzeń wskutek realizacji
projektu.

6.

Ubezpieczenia społeczne - nie przewiduje się zmian kosztów ubezpieczeń społecznych wskutek
realizacji projektu.

7.

Pozostałe koszty rodzajowe – nie przewiduje się zmian pozostałych kosztów rodzajowych
wskutek realizacji projektu.

Tabela 29. Koszty operacyjne projektu
KOSZTY OPERACYJNE
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
SUMA

2016

2017
0,00

2018
0,00

0,00

2019
499 267,00

2020
499 267,00

2021
499 267,00

2022
499 267,00

2023
499 267,00

2024

2025
0,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

499 267,00

499 267,00

499 267,00

499 267,00

499 267,00

160 000,00

2026
0,00

160 960,00

160 960,00

2027
0,00

161 764,80

161 764,80

2028
0,00

162 411,86

162 411,86

2029
0,00

163 061,51

163 061,51

2030
0,00

163 550,69

163 550,69

2031
0,00

164 041,34

164 041,34

0,00
164 533,47

164 533,47

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe informacje odnośnie wartości kosztów operacyjnych, jakie będą ponoszone w okresie
referencyjnym projektu dla wariantu bezinwestycyjnego, inwestycyjnego oraz projektu znajdują się w
Załączniku – model obliczeniowy.
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3.2.3. Wartość rezydualna
Wartość rezydualna stanowi potencjał finansowy lub ekonomiczny projektu w pozostałych latach jego
trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy.
Wartość ta będzie zerowa lub bliska zeru jeżeli okres odniesienia będzie zbliżony do okresu życia
ekonomicznego danych aktywów trwałych.
W analizie finansowej wartość rezydualna określana jest w oparciu o:
a) bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych
latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu,
b) inne metody (w należycie uzasadnionych okolicznościach), np. wycenę wartości aktywów trwałych
netto, określoną przy wykorzystaniu metody i okresu amortyzacji zgodnych z polityką rachunkowości
beneficjenta/operatora.
W przypadku zastosowania metody luki w finansowaniu do określenia wartości dofinansowania dla
projektu generującego dochód, bierze się pod uwagę wartość rezydualną, o ile zdyskontowane
przychody przewyższają zdyskontowane koszty operacyjne i odtworzeniowe. W takiej sytuacji
wartość rezydualna powiększa przychody projektu.
W analizie ekonomicznej, wartość rezydualna – w zależności od tego, która z metoda została
zastosowana w analizie finansowej – określana jest w oparciu o:
a) bieżącą wartość netto przepływów ekonomicznych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych
latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia,
b) zastosowanie odpowiedniego wskaźnika konwersji w stosunku do oszacowanej wartości aktywów
trwałych.
W analizie finansowej i ekonomicznej projektu obliczono (ze względu na specyfikę aktywów
informatycznych i ekonomiczny okres ich przydatności) wartość rezydualną na poziomie wartości
netto aktywów dofinansowanego projektu i związanych z nim inwestycji odtworzeniowych na koniec
ostatniego roku odniesienia przyjętego do analizy. Wartość rezydualna projektu na koniec okresu
odniesienia wynosi 0,00 zł.
Również analiza dochodowości (bieżącej wartości netto przepływów pieniężnych) aktywów objętych
przedmiotowym projektem po okresie odniesienia wskazuje na zerową wartość rezydualną tych
aktywów ze względu na występowanie kosztów ich utrzymania i brak generowania przychodów ze
sprzedaży.

3.2.4. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
Oszacowanie poziomu i zmian kapitału obrotowego (należności, zapasów i zobowiązań bieżących –
handlowych i pozostałych) uzyskano dzięki wykorzystaniu wskaźników rotacji odpowiednio
należności, zapasów i zobowiązań bieżących na podstawie danych z bilansu i rachunku wyników
Wnioskodawcy za rok 2015.
Tabela 30. Wskaźniki rotacji składników kapitału obrotowego
Wskaźniki rotacji
Rotacja zapasów
Rotacja należności
Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw
Rotacja zobowiązań pozostałych

2015

1
43
23
29

Źródło: Opracowanie własne

W wyniku przeprowadzenia inwestycji nastąpi zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, co
wpłynie na nieznaczne zmniejszenie środków pieniężnych projektu i konieczność ich finansowania.
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Szczegółowa prognoza zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto znajduje się w Załączniku – model
obliczeniowy.

3.2.5. Struktura finansowania i ustalenie wysokości dofinansowania
Zgodnie z wytycznymi w przypadku projektów tzw. dochodowych od Wnioskodawcy wymaga się
obliczenia stopy dotacji przy wykorzystaniu przepływów pieniężnych z modelu finansowego.
Metodyka luki finansowej nie jest stosowana dla projektów nie generujących dochodu. Przedmiotowy
projekt nie jest projektem generującym dochód, a stopa dofinansowania ze środków UE została
określona w Regulaminie konkursu.
Inwestycja będzie finansowana z dwóch źródeł:
a. 77,82% i 85,00% stanowią środki UE odpowiednio w stosunku do kosztów całkowitych i
kwalifikowanych projektu.
b. 22,18% i 15,00% stanowią środki własne odpowiednio w stosunku do kosztów całkowitych i
kwalifikowanych projektu.
Analizą zostały objęte wszystkie planowane nakłady inwestycyjne - wydatki według specyfikacji
kosztorysowej. Całkowity koszt projektu uwzględnia wszystkie nakłady inwestycyjne oraz koszty
związane z realizacją projektu (koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji projektu, zakupem
składników majątku, zarządzaniem, doradztwem oraz działaniami informacyjnymi i promocyjnymi).
Tabela 31. Struktura finansowania projektu (PLN)
Struktura finansowania kosztów
całkowitych (PLN)
Wkład własny
Środki UE
RAZEM
Struktura finansowania kosztów
całkowitych [%]
Wkład własny
Środki UE
RAZEM
Struktura finansowania kosztów
kwalifikowalnych [PLN]
Wkład własny
Środki UE
RAZEM
Struktura finansowania kosztów
kwalifikowalnych [%]
Wkład własny
Środki UE
RAZEM

Razem
553 749,51
1 942 585,49
2 496 335,00
Razem
22,18%
77,82%
100,00%
Razem
342 809,20
1 942 585,49
2 285 394,69
Razem
15,00%
85,00%
100,00%

2016
5 320,47
18 664,53
23 985,00
2016
22,18%
77,82%
100,00%
2016
3 293,74
18 664,53
21 958,27
2016
15,00%
85,00%
100,00%

2017
445 014,23
1 561 135,77
2 006 150,00
2017
22,18%
77,82%
100,00%
2017
275 494,55
1 561 135,77
1 836 630,32
2017
15,00%
85,00%
100,00%

2018
103 414,81
362 785,19
466 200,00
2018
22,18%
77,82%
100,00%
2018
64 020,91
362 785,19
426 806,10
2018
15,00%
85,00%
100,00%

Źródło: Opracowanie własne

Możliwy maksymalny poziom dofinansowania projektu, wynikający z zapisów zawartych w
Regulaminie konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Ponieważ przedsięwzięcie nie
generuje dochodu, Wnioskodawca przyjął dofinansowanie projektu na poziomie 85% kosztów
kwalifikowalnych. Wnioskodawca posiada zdolność do finansowania inwestycji w okresie pomiędzy
zapłatami za faktury, a ich refinansowaniem w postaci dotacji.
Jednocześnie, Wnioskodawca osiąga zarówno przychody z tytułu kontraktu z NFZ jak i przychody
komercyjne. Wskaźnik udziału przychodów komercyjnych w całości przychodów wynosi 8,45%. W
związku z powyższym koszty w wysokości 8,45% kosztów całkowitych (brutto) stanowią koszty
niekwalifikowane.
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3.2.6. Wskaźniki finansowej efektywności projektu
Dla przedsięwzięcia przeprowadzono analizę efektywności, mimo iż projekt z założenia nie jest
dochodowy i nie jest możliwe uzyskanie wskaźników efektywności inwestycji na poziomie
odpowiadającym projektom komercyjnym.
W celu określenia efektywności finansowej projektu analizie poddano następujące wskaźniki
efektywności:
1. FNPV/C - finansowa bieżąca wartość netto;
2.

FRR/C - finansowa wewnętrzna stopa zwrotu;

3.

FNPV/K – finansowa bieżąca wartość netto kapitału;

4.

FRR/K – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału.

Analiza FNPV i FRR została oparta na metodzie dyskontowania wolnych strumieni gotówki /
nadwyżek operacyjnych generowanych dzięki realizacji projektu. Analiza ta została sporządzona w
wariancie FNPV/C i FRR/C oraz FPNV/K i FRR/K. Analiza określa odpowiednio efektywność
całkowitego kapitału zaangażowanego i jedynie kapitału krajowego (publicznego i prywatnego).
W kalkulacji FNPV/K oraz FRR/K nie bierze się pod uwagę wartości dofinansowania z funduszy UE,
gdyż celem ustalenia wartości FNPV/K i FRR/K jest ustalenie zwrotu i wartości bieżącej kapitału
krajowego zainwestowanego w projekt.
W analizie efektywności przyjęto stopę dyskonta na stałym poziomie 4% - zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie wytycznymi. Wszelkie elementy składające się na analizę efektywności zostały
opisane we wcześniejszych częściach niniejszego Studium Wykonalności.
Tabele poniżej prezentują Finansowe wskaźniki efektywności inwestycji (FNPV/C i FRR/C)
obliczone dla wariantu projektu bez i z dotacją.
Tabela 32. Wskaźniki FNPV/C i FRR/C wyliczone bez uwzględnienia dotacji
Finansowa zaktualizowana wartość netto
inwestycji (FNPV/C)
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRR/C)

-3 342 584,29
_

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 33. Wskaźniki FNPV/C i FRR/C wyliczone z uwzględnieniem dotacji
Finansowa zaktualizowana wartość netto
inwestycji (FNPV/C)
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRR/C)

-1 413 952,08
-

Źródło: Opracowanie własne

W obu przypadkach – bez dotacji i z dotacją - Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji
(FRR/C) jest niemożliwa do wyznaczenia i zinterpretowania ze względu na ujemne przepływy
pieniężne netto projektu w całym okresie odniesienia.
Drugi wskaźnik oceniający efektywność inwestycji - finansowa zaktualizowana wartość netto
(FNPV/C) prezentuje wartość ujemną, co wskazuje na fakt, że w badanym okresie nie nastąpi zwrot
zainwestowanych środków finansowych. Warto jednak wskazać, że uwzględnienie dotacji UE
powoduje znaczny wzrost wartości wskaźnika, co oddaje fakt, że projekt wymaga wsparcia środkami
publicznymi, które przyczynią się do wygenerowania znacznych korzyści finansowych,
ekonomicznych i społecznych w zasięgu oddziaływania projektu.
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Tabela 34. Wskaźniki FNPV/K i FRR/K projektu
Finansowa zaktualizowana wartość netto z
kapitału (FNPV/K)
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z
kapitału (FRR/K)

-1 413 952,08
-

Źródło: Opracowanie własne

Ze względu na ujemne przepływy pieniężne netto projektu w całym okresie odniesienia Finansowa
wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) jest niemożliwa do wyznaczenia i zinterpretowania.
Wynik obliczeń wskazuje również, że inwestycja nie powoduje zwrotu zainwestowanego kapitału
krajowego – ujemny poziom FNPV/K.
Uzyskane wskaźniki efektywności pokazują, że inwestycja nie jest opłacalna finansowo z punktu
widzenia całości zainwestowanego kapitału, jak i kapitału krajowego. Obliczone wskaźniki
efektywności kapitału własnego potwierdzają, że nie ma miejsca nadmierny zwrot z kapitału
krajowego kosztem unijnego podatnika.
Pełne obliczenia dotyczące wskaźników efektywności finansowej inwestycji zostały przeprowadzone
w Załączniku – model obliczeniowy.
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3.2.7. Rachunek zysków i strat
Prognoza Rachunku zysków i strat została wykonana na podstawie informacji uzyskanych z działu księgowości Wnioskodawcy w wariancie funkcjonowania
Wnioskodawcy bez inwestycji, funkcjonowania projektu oraz wariancie działalności Wnioskodawcy z planowanym projektem. Prognozy rachunku zysków i
strat dla wariantów zostały wykonane w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości na poziomie szczegółowości grup głównych.
Projekt nie generuje przychodów, a koszty w układzie rodzajowym zostały przyjęte, jak opisano powyżej. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia
trwałych korzyści społecznych, ale jest niemożliwa bez wsparcia publicznego. Projekt wymaga dofinansowania.
Odpisy z tytułu kosztów amortyzacji zwiększają stan kont kosztów rodzajowych, a więc wpływają na zmniejszenie wyniku finansowego podmiotu. Odpisy
amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji, zarachowane w koszty, wpływają na zmniejszenie wyniku
finansowego.
Umorzenie dotacji zostało zaprezentowane w pozycji Pozostałe przychody operacyjne. W każdym roku jest to wpływ dotacji w wysokości odpowiadającej
iloczynowi stopy dofinansowania i wartości amortyzacji tej części majątku projektu, która została sfinansowana z dotacji.
Tabela 35. Rachunek zysków i strat Wnioskodawcy z projektem
Rok
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane
I. Przychody ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na
własne potrzeby
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Świadczenia na rzecz pracowników
7. Pozostałe
8. Wartość sprzedanych towarów i
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
Dotacja
Pozostałe
E. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk/Strata na działalności
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Zysk/Strata brutto na działalności
gospodarczej
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K. Zysk/Strata brutto
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

2013
25 523 743,77
25 523 743,77
0,00

2014
27 105 020,67
27 105 020,67
0,00

2015
27 931 724,76
27 931 724,76
0,00

2016
29 104 857,20
29 104 857,20
0,00

2017
29 861 583,49
29 861 583,49
0,00

2018
30 518 538,32
30 518 538,32
0,00

2019
31 098 390,55
31 098 390,55
0,00

2020
31 533 768,02
31 533 768,02
0,00

2021
31 912 173,24
31 912 173,24
0,00

2022
32 231 294,97
32 231 294,97
0,00

2023
32 489 145,33
32 489 145,33
0,00

2024
32 749 058,49
32 749 058,49
0,00

2025
32 945 552,84
32 945 552,84
0,00

2026
33 110 280,61
33 110 280,61
0,00

2027
33 242 721,73
33 242 721,73
0,00

2028
33 375 692,62
33 375 692,62
0,00

2029
33 475 819,69
33 475 819,69
0,00

2030
33 576 247,15
33 576 247,15
0,00

2031
33 676 975,89
33 676 975,89
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 219 696,56
1 377 628,95
4 252 664,63
8 229 212,64
148 399,53
9 726 611,75
2 101 365,29
383 813,77
0,00
-695 952,79
410 420,85
376 251,19
34 169,66
91 671,92
-377 203,86
3 909,00
48 232,14

28 333 063,98
1 528 990,64
3 937 837,85
10 633 835,88
114 430,76
9 728 833,99
2 015 373,63
373 761,23
0,00
-1 228 043,31
515 808,06
470 447,07
45 360,99
137 884,74
-850 119,99
9 100,39
41 972,74

28 805 735,06
938 356,09
4 009 301,05
12 172 088,36
142 614,33
9 054 609,14
2 156 510,84
332 255,25
0,00
-874 010,30
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-530 751,34
1 250,82
76 921,76

29 776 071,90
738 263,02
4 177 691,69
12 683 316,07
148 604,13
9 434 902,72
2 247 084,30
346 209,97
0,00
-671 214,70
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-327 955,74
1 250,82
111 982,84

30 498 538,31
705 746,39
4 286 311,68
13 013 082,29
152 467,84
9 680 210,19
2 305 508,49
355 211,43
0,00
-636 954,82
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-293 695,86
1 250,82
107 091,52

31 165 924,73
717 691,39
4 380 610,54
13 299 370,10
155 822,13
9 893 174,82
2 356 229,67
363 026,08
0,00
-647 386,41
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-304 127,45
1 250,82
102 200,21

32 255 915,17
1 229 165,39
4 463 842,14
13 552 058,13
158 782,75
10 081 145,14
2 400 998,04
369 923,58
0,00
-1 157 524,61
788 856,08
687 103,26
101 752,82
21 220,17
-389 888,70
1 250,82
97 308,89

32 702 728,66
1 241 604,39
4 526 335,93
13 741 786,95
161 005,71
10 222 281,17
2 434 612,01
375 102,51
0,00
-1 168 960,64
788 856,08
687 103,26
101 752,82
21 220,17
-401 324,73
1 250,82
92 417,58

33 092 876,15
1 254 218,39
4 580 651,96
13 906 688,39
162 937,78
10 344 948,55
2 463 827,35
379 603,74
0,00
-1 180 702,92
788 856,08
687 103,26
101 752,82
21 220,17
-413 067,01
1 250,82
87 526,27

33 424 027,73
1 266 983,39
4 626 458,48
14 045 755,27
164 567,16
10 448 398,03
2 488 465,63
383 399,77
0,00
-1 192 732,76
788 856,08
687 103,26
101 752,82
21 220,17
-425 096,85
1 250,82
82 634,95

33 694 177,09
1 279 876,39
4 663 470,14
14 158 121,31
165 883,69
10 531 985,22
2 508 373,35
386 466,97
0,00
-1 205 031,76
609 556,82
507 804,00
101 752,82
21 220,17
-616 695,11
1 250,82
77 743,64

33 627 220,49
793 605,39
4 700 777,90
14 431 386,28
167 210,76
10 616 241,10
2 528 440,34
389 558,71
0,00
-878 162,00
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-534 903,04
1 250,82
72 852,32

33 837 322,18
806 705,39
4 728 982,57
14 517 974,60
168 214,03
10 679 938,54
2 543 610,98
391 896,06
0,00
-891 769,34
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-548 510,38
1 250,82
67 961,01

34 015 652,70
819 882,82
4 752 627,49
14 590 564,48
169 055,10
10 733 338,24
2 556 329,04
393 855,54
0,00
-905 372,09
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-562 113,13
1 250,82
63 069,69

33 841 613,75
513 060,80
4 771 637,99
14 648 926,73
169 731,32
10 776 271,59
2 566 554,35
395 430,96
0,00
-598 892,02
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-255 633,06
1 250,82
58 178,38

33 976 280,45
514 413,28
4 790 724,55
14 707 522,44
170 410,24
10 819 376,68
2 576 820,57
397 012,69
0,00
-600 587,83
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-257 328,87
1 250,82
53 287,06

34 077 808,56
515 555,80
4 805 096,72
14 751 645,01
170 921,48
10 851 834,81
2 584 551,03
398 203,72
0,00
-601 988,87
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-258 729,91
1 250,82
48 395,75

34 179 444,96
516 505,43
4 819 512,01
14 795 899,94
171 434,24
10 884 390,31
2 592 304,68
399 398,34
0,00
-603 197,80
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-259 938,84
1 250,82
43 504,44

34 281 251,14
517 322,80
4 833 970,55
14 840 287,64
171 948,54
10 917 043,48
2 600 081,60
400 596,53
0,00
-604 275,25
364 479,13
262 726,31
101 752,82
21 220,17
-261 016,29
1 250,82
38 613,12

-421 527,00

-882 992,34

-606 422,28

-438 687,76

-399 536,57

-405 076,84

-485 946,78

-492 491,49

-499 342,45

-506 480,98

-693 187,92

-606 504,54

-615 220,57

-623 932,00

-312 560,62

-309 365,12

-305 874,84

-302 192,46

-298 378,59

0,00
-421 527,00
-54,00
0,00
-421 473,00

0,00
-882 992,34
-414 157,00
0,00
-468 835,34

0,00
-606 422,28
376 489,00
0,00
-982 911,28

0,00
-438 687,76
0,00
0,00
-438 687,76

0,00
-399 536,57
0,00
0,00
-399 536,57

0,00
-405 076,84
0,00
0,00
-405 076,84

0,00
-485 946,78
0,00
0,00
-485 946,78

0,00
-492 491,49
0,00
0,00
-492 491,49

0,00
-499 342,45
0,00
0,00
-499 342,45

0,00
-506 480,98
0,00
0,00
-506 480,98

0,00
-693 187,92
0,00
0,00
-693 187,92

0,00
-606 504,54
0,00
0,00
-606 504,54

0,00
-615 220,57
0,00
0,00
-615 220,57

0,00
-623 932,00
0,00
0,00
-623 932,00

0,00
-312 560,62
0,00
0,00
-312 560,62

0,00
-309 365,12
0,00
0,00
-309 365,12

0,00
-305 874,84
0,00
0,00
-305 874,84

0,00
-302 192,46
0,00
0,00
-302 192,46

0,00
-298 378,59
0,00
0,00
-298 378,59

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowa kalkulacja rachunku wyników dla wariantów funkcjonowania Wnioskodawcy w okresie odniesienia znajduje się w Załączniku – model
obliczeniowy.
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3.2.8. Rachunek przepływów pieniężnych
Prognoza rachunku przepływów pieniężnych została wykonana metodą pośrednią na podstawie prognozowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Prognoza rachunku przepływów pieniężnych została wykonana na podstawie informacji uzyskanych z działu księgowości Wnioskodawcy w wariancie
funkcjonowania Wnioskodawcy bez inwestycji, funkcjonowania projektu oraz wariancie działalności Wnioskodawcy z planowanym projektem. Prognozy
rachunku przepływów pieniężnych dla wariantów zostały wykonane w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości na poziomie szczegółowości grup
głównych.
Wynik finansowy ustalony w Rachunku zysków i strat został skorygowany na plus o amortyzację zakupionych urządzeń przypadającą w danym roku projektu
oraz o zmianę kapitału obrotowego netto – ujemne wartości zmian składników kapitału obrotowego netto wpływają na zmniejszenie środków pieniężnych
projektu.
Nakłady inwestycyjne zostały ujęte w wypływach z działalności inwestycyjnej. Projekt nie powoduje konieczności ponoszenia wydatków związanych z
nakładami odtworzeniowymi oraz tworzenia rezerw na nieprzewidziane wydatki – ich wartość jest równa zero w całym okresie referencyjnym.
Dotacja z UE została uwzględniona w rachunku przepływów pieniężnych jako wpływy z działalności finansowej.
Oszacowanie poziomu i zmian kapitału obrotowego (należności, zapasów i zobowiązań bieżących) uzyskano dzięki wykorzystaniu wskaźników rotacji
odpowiednio należności, zapasów i zobowiązań bieżących na podstawie danych z bilansu i rachunku wyników Wnioskodawcy za rok 2015. W wyniku
przeprowadzenia inwestycji nastąpi zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, co wpłynie na nieznaczne zmniejszenie środków pieniężnych projektu
i konieczność ich finansowania.
Projekt nie generuje dodatnich przepływów środków pieniężnych, ale przyczynia się do znacznej poprawy funkcjonowania i jakości świadczonych przez
Wnioskodawcę usług.
Podstawowe sprawozdania finansowe dla projektu dowodzą zachowania jego trwałości finansowej w okresie odniesienia – saldo skumulowanych przepływów
pieniężnych Wnioskodawcy z realizowanym projektem w każdym roku okresu referencyjnego jest dodatnie.

„Poprawa bezpieceństwa pacjentów i efektywności świadczeń Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez zwiększeie wykorzystania technologii IT”

Tabela 36. Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawcy z projektem
Rok
Wynik finansowy netto (zysk, strata)
Korekty o pozycje
Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń
Korekta dotacji
Środki pieniężne netto z działalności
Wpływy
Wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
Krajowe środki prywatne - pożyczka
Wpływy dotacji
Dopłaty do kapitału
Inne wpływy
Spłaty pożyczek i kredytów
Spłaty odsetek
Inne wypływy
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
PRZEPŁYWY PI ENI ĘŻNE NETTO Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

2013
471 563,35
749 649,25
3 812 299,14
0,00
3 627,77
2 893 532,71
84 347,03
-6 248 388,45
-246 896,58
451 127,63
1 221 212,60
953 725,00
7 343 710,07

2014
509 420,75
952 835,51
4 193 640,69
0,00
-86 578,51
35 025,88
1 093,52
-696 701,26
-2 791 185,03
297 540,22
1 462 256,26
863 600,27
3 289 641,87

-6 389 985,07

-2 426 041,60

2 065 000,00
0,00
0,00
0,00
796 400,86
739 217,72
0,00

3 090 697,05
0,00
0,00
0,00
3 032 153,54
592 535,40
0,00

529 381,42

-533 991,89

-4 639 391,05
10 603 177,03
5 963 785,98

-1 497 777,23
5 963 785,98
4 466 008,75

2015
620 901,25
2 400 981,61
3 905 114,94
0,00
-30 509,39
-460 145,82
909 239,62
-544 466,26
437 746,39
-1 815 997,87
3 021 882,86
4 429 226,00
5 403 372,72
-974 146,72
398 308,94
0,00
0,00
0,00
1 662 394,30
474 908,38
0,00
-1 738 993,74
308 742,40
4 466 008,75
4 774 751,15

2016
606 890,06
4 545 415,57
3 686 033,22
868 471,77
-135 959,13
-669 180,68
0,00
796 050,39
0,00

2017
913 383,96
4 312 421,29
3 498 046,72
816 067,32
-25 320,03
-124 623,30
0,00
148 250,58
0,00

2018
869 809,93
4 413 091,46
3 651 412,72
763 662,87
-29 678,55
-146 075,59
0,00
173 770,00
0,00

2019
696 270,85
4 637 480,98
4 607 191,72
711 258,42
-26 715,03
-131 489,39
0,00
156 418,41
-679 183,15

2020
626 989,20
4 745 171,20
4 766 909,72
658 853,96
-21 080,69
-103 757,59
0,00
123 428,96
-679 183,15

2021
550 494,80
4 854 867,56
4 928 863,72
606 449,51
-18 884,66
-92 948,87
0,00
110 571,01
-679 183,15

2022
466 878,76
4 966 513,51
5 092 760,72
554 045,06
-16 590,20
-81 655,74
0,00
97 136,83
-679 183,15

2023
12 568,86
5 443 506,76
5 258 296,72
501 640,60
-14 209,84
-69 939,76
0,00
83 199,62
-315 480,58

2024
148 376,15
5 073 980,17
4 626 117,72
449 236,15
-20 547,77
-101 134,60
0,00
120 308,67
0,00

2025
48 214,14
5 190 349,64
4 794 312,72
396 831,70
-11 888,27
-58 513,20
0,00
69 606,70
0,00

2026
-55 486,36
5 307 234,70
4 963 519,59
344 427,25
-10 652,06
-52 428,65
0,00
62 368,58
0,00

2027
501 907,47
4 761 539,24
4 469 064,16
292 022,79
6 765,37
33 298,63
0,00
-39 611,71
0,00

2028
3 066 233,79
2 211 049,71
1 967 718,37
239 618,34
55 538,92
273 358,43
0,00
-325 184,35
0,00

2029
3 426 759,41
1 854 997,10
1 667 561,00
187 213,89
3 323,84
16 359,69
0,00
-19 461,32
0,00

2030
3 474 946,18
1 814 289,48
1 679 766,36
134 809,44
-4 282,72
-21 079,23
0,00
25 075,64
0,00

2031
3 524 867,64
1 772 381,65
1 690 261,00
82 404,98
-4 253,09
-20 933,37
0,00
24 902,12
0,00

5 152 305,63
0,00
1 533 536,87

5 225 805,25
0,00
3 582 406,46

5 282 901,39
0,00
3 475 096,90

5 333 751,83
0,00
1 597 177,44

5 372 160,40
0,00
1 619 537,92

5 405 362,37
0,00
1 638 972,38

5 433 392,27
0,00
1 655 362,10

5 456 075,62
0,00
1 668 605,00

5 222 356,32
0,00
1 681 953,84

5 238 563,78
0,00
1 692 045,56

5 251 748,34
0,00
1 700 505,79

5 263 446,72
0,00
1 884 160,84

5 277 283,51
0,00
1 891 017,27

5 281 756,51
0,00
1 894 472,87

5 289 235,66
0,00
1 899 646,13

5 297 249,28
0,00
1 904 834,92

-1 533 536,87
0,00
29 406,10
9 338,90
0,00
873 407,54
868 471,77
0,00

-3 582 406,46
0,00
1 554 929,54
493 820,46
0,00
873 407,54
816 067,32
0,00

-3 475 096,90
0,00
1 447 877,54
459 822,46
0,00
873 407,54
763 662,87
0,00

-1 597 177,44
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
711 258,42
0,00

-1 619 537,92
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
658 853,96
0,00

-1 638 972,38
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
606 449,51
0,00

-1 655 362,10
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
554 045,06
0,00

-1 668 605,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
501 640,60
0,00

-1 681 953,84
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
449 236,15
0,00

-1 692 045,56
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
396 831,70
0,00

-1 700 505,79
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
344 427,25
0,00

-1 884 160,84
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
292 022,79
0,00

-1 891 017,27
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
239 618,34
0,00

-1 894 472,87
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
187 213,89
0,00

-1 899 646,13
0,00
0,00
0,00
0,00
873 407,54
134 809,44
0,00

-1 703 134,32

359 275,14

270 629,59

-1 584 665,96

-1 532 261,51

-1 479 857,05

-1 427 452,60

-1 375 048,15

-1 322 643,70

-1 270 239,24

-1 217 834,79

-1 165 430,34

-1 113 025,89

-1 060 621,43

-1 008 216,98

1 915 634,45
4 774 751,15
6 690 385,60

2 002 673,93
6 690 385,60
8 693 059,53

2 078 434,08
8 693 059,53
10 771 493,61

2 151 908,44
10 771 493,61
12 923 402,05

2 220 360,97
12 923 402,05
15 143 763,02

2 286 532,93
15 143 763,02
17 430 295,95

2 350 577,56
17 430 295,95
19 780 873,52

2 412 422,48
19 780 873,52
22 193 296,00

2 217 758,78
22 193 296,00
24 411 054,78

2 276 278,97
24 411 054,78
26 687 333,75

2 333 407,77
26 687 333,75
29 020 741,52

2 213 855,54
29 020 741,52
31 234 597,06

2 273 240,35
31 234 597,06
33 507 837,41

2 326 662,21
33 507 837,41
35 834 499,62

2 381 372,55
35 834 499,62
38 215 872,17

-1 904 834,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 404,98
0,00
-82 404,98
3 310 009,38
38 215 872,17
41 525 881,55

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowa kalkulacja rachunku przepływów pieniężnych dla wariantów funkcjonowania Wnioskodawcy w okresie odniesienia znajduje się w Załączniku –
model obliczeniowy.

3.2.9. Bilans
Prognoza bilansu została wykonana na podstawie informacji uzyskanych z działu księgowości Wnioskodawcy w wariancie funkcjonowania Wnioskodawcy
bez inwestycji, funkcjonowania projektu oraz wariancie działalności Wnioskodawcy z planowanym projektem. Prognozy bilansu dla wariantów zostały
wykonane w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości na poziomie szczegółowości grup głównych.
W aktywach ujęto zwiększenie wartości składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonych o amortyzację. Realizacja i
funkcjonowanie projektu wpływa również na saldo środków pieniężnych oraz stan zapasów, należności i zobowiązań krótkoterminowych.
W pasywach projekt powoduje zwiększenie rozliczeń międzyokresowych oraz zwiększenie stanu zobowiązań bieżących. Zmiany wartości rozliczeń
międzyokresowych są związane z wpływem i rozliczaniem dotacji projektu – wielkość uzyskanej dotacji zwiększa wartość rozliczeń międzyokresowych
biernych.
Projekt nie przewiduje wystąpienia wartości rezydualnej na koniec okresu odniesienia – powstała infrastruktura zostanie w pełni zamortyzowania.

„Poprawa bezpieceństwa pacjentów i efektywności świadczeń Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez zwiększeie wykorzystania technologii IT”

Tabela 37. Bilans – Aktywa Wnioskodawcy z projektem
AKTYWA (PLN)
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
a) grunty
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
f) środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Pozostałe (w tym DRM)
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym
IV. Pozostałe (w tym KRM)
AKTYWA RAZEM

2013
14 397 409,76
33 111,30
14 364 147,46
1 327 325,00

2014
15 092 271,12
18 938,41
14 658 937,71
1 327 325,00

2015
21 239 042,83
5 411,29
20 809 614,54
1 565 325,00

2016
20 641 184,24
4 870,16
20 212 297,08
1 565 325,00

2017
22 061 034,18
4 383,14
21 632 634,04
1 565 325,00

2018
21 931 616,94
3 896,13
21 503 703,81
1 565 325,00

2019
20 826 845,11
524 477,11
19 878 351,00
1 565 325,00

2020
19 711 375,79
393 723,10
18 893 635,70
1 565 325,00

2021
18 584 806,09
262 969,08
17 897 820,01
1 565 325,00

2022
17 446 747,88
132 215,06
16 890 515,82
1 565 325,00

2023
16 296 828,07
1 461,05
15 871 350,02
1 565 325,00

2024
15 634 218,91
974,03
15 209 227,88
1 565 325,00

2025
14 959 295,73
487,02
14 534 791,71
1 565 325,00

2026
14 271 854,03
0,00
13 847 837,03
1 565 325,00

2027
13 905 537,88
0,00
13 481 520,88
1 565 325,00

2028
13 538 403,26
0,00
13 114 386,26
1 565 325,00

2029
13 170 395,25
0,00
12 746 378,25
1 565 325,00

2030
12 801 840,51
0,00
12 377 823,51
1 565 325,00

2031
12 432 872,54
0,00
12 008 855,54
1 565 325,00

10 764 631,61

10 872 821,92

15 791 395,87

15 427 191,85

15 041 512,05

14 655 832,26

14 270 152,46

13 884 472,66

13 498 792,87

13 113 113,07

12 727 433,27

12 341 753,48

11 956 073,68

11 702 835,01

11 450 655,86

11 185 713,72

10 907 690,71

10 616 680,61

10 312 644,64

111 455,09
527 283,83
1 633 451,93
0,00
0,00
0,00
151,00
4 028 976,75
124 091,87
3 374 220,53
433 818,61
96 845,74
18 426 386,51

82 638,91
350 985,83
1 983 346,05
41 820,00
0,00
0,00
414 395,00
3 933 107,90
167 145,84
3 043 157,92
628 531,22
94 272,92
19 025 379,02

361 732,95
552 921,37
2 506 874,35
31 365,00
0,00
0,00
424 017,00
3 720 506,91
92 681,75
3 282 957,72
30 516,25
314 351,19
24 959 549,74

441 979,08
497 629,23
2 256 186,92
23 985,00
0,00
0,00
424 017,00
4 078 444,18
99 029,71
3 507 814,11
157 249,17
314 351,19
24 719 628,42

517 227,45
447 866,31
2 030 568,22
2 030 135,00
0,00
0,00
424 017,00
4 270 567,14
101 432,50
3 592 925,33
261 858,12
314 351,19
26 331 601,33

461 084,49
520 177,54
1 804 949,53
2 496 335,00
0,00
0,00
424 017,00
4 458 600,26
103 652,10
3 671 547,77
369 049,19
314 351,19
26 390 217,20

1 880 941,52
458 207,62
1 703 724,40
0,00
0,00
0,00
424 017,00
4 639 591,73
105 616,74
3 741 138,82
478 484,98
314 351,19
25 466 436,84

1 581 933,63
396 237,69
1 465 666,71
0,00
0,00
0,00
424 017,00
4 804 182,15
107 102,76
3 793 776,34
588 951,85
314 351,19
24 515 557,94

1 144 176,66
461 916,46
1 227 609,02
0,00
0,00
0,00
424 017,00
4 964 928,70
108 400,32
3 839 738,24
702 438,94
314 351,19
23 549 734,79

706 419,70
387 181,54
1 118 476,51
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 121 599,18
109 501,67
3 878 750,04
818 996,28
314 351,19
22 568 347,06

398 619,31
312 446,62
867 525,82
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 274 010,98
110 400,13
3 910 575,39
938 684,27
314 351,19
21 570 839,05

316 866,35
368 707,93
616 575,13
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 294 033,74
111 837,92
3 961 504,35
906 340,28
314 351,19
20 928 252,65

235 113,38
280 873,00
497 406,64
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 285 917,69
112 536,68
3 986 255,69
872 774,13
314 351,19
20 245 213,42

153 360,99
193 038,08
233 277,95
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 277 071,03
113 129,77
4 007 264,18
842 325,89
314 351,19
19 548 925,06

115 805,99
154 966,08
194 767,95
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 208 143,28
112 550,95
3 986 761,27
794 479,87
314 351,19
19 113 681,16

90 199,65
116 889,93
156 257,95
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 187 320,18
112 998,83
4 002 625,88
757 344,28
314 351,19
18 725 723,43

64 589,65
91 024,93
117 747,95
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 166 127,74
113 336,49
4 014 586,55
723 853,51
314 351,19
18 336 522,99

38 984,58
65 159,93
91 673,39
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 149 179,87
113 674,51
4 026 559,97
694 594,20
314 351,19
17 951 020,39

25 988,58
39 294,93
65 602,39
0,00
0,00
0,00
424 017,00
5 234 309,66
114 013,10
4 038 553,40
767 391,97
314 351,19
17 667 182,20

0,00
2019
14 014 312,33
23 691 349,51
0,00

0,00
2020
13 521 820,83
23 691 349,51
0,00

0,00
2021
13 022 478,38
23 691 349,51
0,00

0,00
2022
12 515 997,40
23 691 349,51
0,00

0,00
2023
11 822 809,47
23 691 349,51
0,00

0,00
2024
11 216 304,93
23 691 349,51
0,00

0,00
2025
10 601 084,36
23 691 349,51
0,00

0,00
2026
9 977 152,36
23 691 349,51
0,00

0,00
2027
9 664 591,74
23 691 349,51
0,00

0,00
2028
9 355 226,62
23 691 349,51
0,00

0,00
2029
9 049 351,78
23 691 349,51
0,00

0,00
2030
8 747 159,32
23 691 349,51
0,00

0,00
2031
8 448 780,73
23 691 349,51
0,00

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 38. Bilans – Pasywa Wnioskodawcy z projektem
PASYWA (PLN)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Dopłaty do kapitału
III. Kapitał (fundusz) zapasowy i z
aktualizacji wyceny
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych
V. Zysk (strata) netto
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
a) kredyty i pożyczki
b) pozostałe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
a) kredyty i pożyczki
b) zobowiązania z tytułu dostaw i
c) pozostałe
IV. Pozostałe (RM)
PASYWA RAZEM

0,00
2013
12 961 557,38
19 457 600,00
0,00

0,00
2014
12 492 722,04
19 457 600,00
0,00

0,00
2015
15 189 810,76
23 137 600,00
0,00

0,00
2016
14 756 443,47
23 142 920,47
0,00

0,00
2017
14 801 921,13
23 587 934,70
0,00

0,00
2018
14 500 259,11
23 691 349,51
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 074 569,62
-421 473,00
0,00
5 464 829,13
1 751 444,22
353 333,36
353 333,36
0,00
2 916 117,45
176 666,64
2 134 003,32
605 447,49
443 934,10
18 426 386,51

-6 496 042,62
-468 835,34
0,00
6 532 656,98
2 231 362,68
176 666,68
176 666,68
0,00
3 531 918,16
176 666,68
1 693 501,17
1 661 750,31
592 709,46
19 025 379,02

-6 964 877,96
-982 911,28
0,00
9 769 738,98
2 352 332,79
1 467 394,31
0,00
1 467 394,31
4 945 466,90
965 328,04
1 732 257,91
2 247 880,95
1 004 544,98
24 959 549,74

-7 947 789,24
-438 687,76
0,00
9 963 184,95
2 352 332,79
1 369 568,02
0,00
1 369 568,02
5 218 074,63
965 328,04
1 850 903,74
2 401 842,85
1 023 209,51
24 719 628,42

-8 386 477,00
-399 536,57
0,00
11 529 680,19
2 352 332,79
1 271 741,74
0,00
1 271 741,74
5 321 260,39
965 328,04
1 895 812,82
2 460 119,53
2 584 345,28
26 331 601,33

-8 786 013,57
-405 076,84
0,00
11 889 958,09
2 352 332,79
1 173 915,45
0,00
1 173 915,45
5 416 579,39
965 328,04
1 937 298,08
2 513 953,27
2 947 130,47
26 390 217,20

-9 191 090,40
-485 946,78
0,00
11 452 124,52
2 352 332,79
1 076 089,16
0,00
1 076 089,16
5 500 949,05
965 328,04
1 974 017,90
2 561 603,10
2 522 753,52
25 466 436,84

-9 677 037,18
-492 491,49
0,00
10 993 737,10
2 352 332,79
978 262,87
0,00
978 262,87
5 564 764,87
965 328,04
2 001 792,18
2 597 644,65
2 098 376,57
24 515 557,94

-10 169 528,68
-499 342,45
0,00
10 527 256,41
2 352 332,79
880 436,59
0,00
880 436,59
5 620 487,41
965 328,04
2 026 044,05
2 629 115,32
1 673 999,62
23 549 734,79

-10 668 871,13
-506 480,98
0,00
10 052 349,66
2 352 332,79
782 610,30
0,00
782 610,30
5 667 783,90
965 328,04
2 046 628,69
2 655 827,18
1 249 622,67
22 568 347,06

-11 175 352,11
-693 187,92
0,00
9 748 029,58
2 352 332,79
684 784,01
0,00
684 784,01
5 706 367,80
965 328,04
2 063 421,38
2 677 618,38
1 004 544,98
21 570 839,05

-11 868 540,04
-606 504,54
0,00
9 711 947,72
2 352 332,79
586 957,72
0,00
586 957,72
5 768 112,23
965 328,04
2 090 294,13
2 712 490,06
1 004 544,98
20 928 252,65

-12 475 044,58
-615 220,57
0,00
9 644 129,06
2 352 332,79
489 131,44
0,00
489 131,44
5 798 119,85
965 328,04
2 103 354,21
2 729 437,60
1 004 544,98
20 245 213,42

-13 090 265,15
-623 932,00
0,00
9 571 772,70
2 352 332,79
391 305,15
0,00
391 305,15
5 823 589,78
965 328,04
2 114 439,38
2 743 822,37
1 004 544,98
19 548 925,06

-13 714 197,15
-312 560,62
0,00
9 449 089,43
2 352 332,79
293 478,86
0,00
293 478,86
5 798 732,79
965 328,04
2 103 620,98
2 729 783,77
1 004 544,98
19 113 681,16

-14 026 757,77
-309 365,12
0,00
9 370 496,81
2 352 332,79
195 652,57
0,00
195 652,57
5 817 966,47
965 328,04
2 111 991,97
2 740 646,46
1 004 544,98
18 725 723,43

-14 336 122,89
-305 874,84
0,00
9 287 171,21
2 352 332,79
97 826,29
0,00
97 826,29
5 832 467,15
965 328,04
2 118 303,03
2 748 836,08
1 004 544,98
18 336 522,99

-14 641 997,73
-302 192,46
0,00
9 203 861,07
2 352 332,79
-0,00
0,00
-0,00
5 846 983,30
965 328,04
2 124 620,83
2 757 034,43
1 004 544,98
17 951 020,39

-14 944 190,19
-298 378,59
0,00
9 218 401,47
2 352 332,79
-0,00
0,00
-0,00
5 861 523,70
965 328,04
2 130 949,18
2 765 246,47
1 004 544,98
17 667 182,20

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowa kalkulacja aktywów i pasywów bilansu dla wariantów funkcjonowania Wnioskodawcy w okresie odniesienia znajduje się w Załączniku – model
obliczeniowy.
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3.2.10.

Analiza trwałości finansowej

Zgodnie z wytycznymi analiza trwałości finansowej polega na wykazaniu, że zasoby finansowe na
realizację projektu zostały zapewnione i są wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas
jego realizacji, a następnie eksploatacji. Analiza trwałości finansowej powinna obejmować co
najmniej następujące działania: analizę zasobów finansowych projektu oraz analizę sytuacji
finansowej Wnioskodawcy.
Analiza zasobów finansowych projektu zakłada dokonanie weryfikacji trwałości finansowej projektu i
polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych
generowanych przez projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź
równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to wówczas, że planowane wpływy i
wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną
płynność finansową. Analiza w szczególności dotyczy okresu realizacji przedsięwzięcia.
Weryfikacja trwałości finansowej polega na analizie sytuacji finansowej nie tylko samej inwestycji,
ale również Wnioskodawcy. Analiza przepływów gotówkowych powinna wykazać, że działaność
Wnioskodawcy z projektem wykazuje dodatnie roczne saldo gotówkowe pod koniec każdego roku
wdrażania i eksploatacji projektu.
Analiza zasobów finansowych projektu polega na sprawdzeniu, czy skumulowane saldo przepływów
pieniężnych projektu jest dodatnie w całym okresie referencyjnym. Ze względu na niedochodowy
charakter projekt generuje ujemne salda przepływów pieniężnych, co potwierdzają przedstawione
prognozy rachunku przepływów pieniężnych dla projektu.
W związku z powyższym istotna dla oceny trwałości projektu jest ocena sytuacji finansowej
Wnioskodawcy z planowanym projektem - nawet jeśli sam projekt jest niedochodowy i skumulowane
saldo przepływów pieniężnych jest niższe od zera, to dobra sytuacja finansowa Wnioskodawcy –
skumulowane saldo środków pieniężnych wyższe od zera w całym okresie prognoz – jest
potwierdzeniem trwałości finansowej projektu.
W przypadku niniejszego projektu skumulowane saldo środków pieniężnych dla działalności
Wnioskodawcy z realizowanym projektem jest wyższe od zera w całym okresie referencyjnym, zatem
projekt jest trwały finansowo z uwagi na sytuację Wnioskodawcy. Potwierdza to również analiza
wrażliwości trwałości finansowej działalności Wnioskodwacy z projektem w okresie odniesienia.
Potwierdzają to stwierdzenie prezentowane powyżej i w załączonym modelu analitycznym
sprawozdania finansowe Wnioskodawcy w wariancie z realizowanym projektem oraz analiza
wrażliwości trwałości finansowej przeprowadzona w modelu analitycznym.
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4. Analiza kosztów i korzyści
4.1. Metodyka analizy ekonomicznej
Analiza ekonomiczno-społeczna dopełnia przeprowadzoną analizę finansową. Szeroko rozumiana
społeczno-ekonomiczna analiza kosztów i korzyści, z jaką mamy do czynienia w tym rozdziale,
powinna uwzględniać nie tylko finansowe koszty i korzyści wyrażone przepływami pieniężnymi, ale
też brać pod uwagę te aspekty oddziaływania projektu, które nie są wprost i bezpośrednio wyrażone w
pieniądzu, choć ostatecznie mają wpływ na przepływy pieniężne w rejonie oddziaływania inwestycji.
Analiza ekonomiczna opiera się na przekształceniu cen rynkowych w ceny kalkulacyjne (tzn.
uwzględniające niedoskonałości rynkowe), i uwzględnieniu tzw. efektów zewnętrznych, które są
źródłem społecznych korzyści i kosztów nie branych pod uwagę w analizie finansowej, ponieważ nie
generują faktycznych wydatków lub przychodów (np. skutki środowiskowe lub efekty
redystrybucyjne). Ujęcie ich staje się możliwe dzięki przypisaniu poszczególnym pozycjom wpływów
i wydatków współczynnika przeliczeniowego pozwalającego przekształcić ceny rynkowe w ceny
kalkulacyjne.
Analiza ekonomiczna obejmuje najczęściej następujące czynności:
Etap 1: skorygowanie o efekty zewnętrzne;
Etap 2: skorygowanie efektów podatków, dotacji lub innych transferów;
Etap 3: przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne, co pozwala uwzględnić także społeczne
koszty i korzyści (ustalenie współczynników przeliczeniowych).
Dla niniejszego projektu została sporządzona pełna analiza kosztów i korzyści. Obrazuje ona lepiej
korzyści wynikające z realizacji projektu.
Etap 1. Efekty zewnętrzne
Realizacja projektu powinna poprawić jakość życia społeczeństwa poprzez wpływ na świadomość
ryzyka utraty zdrowia. Wartość projektu dla lokalnej społeczności jest w dużej części niewymierna,
jednak przyjąć można, że dzięki realizacji projektu znacznie skrócony zostanie czas obsługi oraz
poprawiona zostanie jakość korzystania z materiałów edukacyjnych, co powinno wpłynąć na
zmniejszenie kosztów leczenia chorób cywilizacyjnych w długim okresie. W niniejszej analizie
podjęto jednak próbę skwantyfikowania jedynie efektów zewnętrznych, których wystąpienie jest
łatwiejsze do wyznaczenia i analizowania. W analizie uwzględniono następujące korzyści społeczne:
1. Oszczędności na dojazdach do placówki.
2. Oszczędności na zużyciu papieru drukarskiego.
Etap 2. Efekty fiskalne
Transferami są wszelkie podatki, opłaty, koszty finansowe, subsydia. Ich wykluczenie z analizy CBA
wynika z faktu, iż nie stanowią one kosztu dla społeczeństwa, a są jedynie transferem dochodów
(narzędziem redystrybucji dochodów). Nie przyczyniają się do wzrostu ani spadku dobrobytu
społecznego.
Korekta o podatek VAT.
Wnioskodawca nie jest w stanie odzyskać poniesionych kosztów podatku VAT, w związku z tym
podatek ten jest kosztem realizacji inwestycji. Jednocześnie podatek VAT jest jedynie transferem
środków pieniężnych w obrębie społeczeństwa. W związku z tym z punktu widzenia analizy
społeczno-ekonomicznej wartość VAT nie jest wydatkiem, i należy wartości przepływów
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ekonomicznych skorygować o koszty poniesionego podatku. Wartość korekty podatku VAT została
uwzględniona w rachunku przepływów społeczno-ekonomicznych.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.
Jak wynika z wytycznych, w analizie społeczno-ekonomicznej należy również odliczyć subwencje i
wpłaty mające charakter wyłącznie przekazu pieniężnego (np. wpłaty z tytułu ubezpieczeń
społecznych). W realizowanym projekcie nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia, zatem nie
została dokonana korekta o świadczenia społeczne.
Etap 3. Ceny rozrachunkowe
W realizowanym projekcie nie planuje się zatrudnienia dodatkowych pracowników, a planowane
prace będą realizowane na podstawie przeprowadzonego powszechnego postępowania przetargowego.
Zatem nie jest konieczna korekta uzyskanych cen z uwagi na ewentualne niedoskonałości rynku. W
analizie społeczno-ekonomicznej nie została dokonana żadna korekta przepływów pieniężnych w
związku z potencjalnymi odchyleniami cenowymi.

4.2. Wskaźniki analizy ekonomicznej
Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji ma na celu wykazanie efektów
społecznych, jakie zostaną wygenerowane przez projekt, pozwala również oszacować koszty i
korzyści ekonomiczne. Analiza ta pozwala stwierdzić, czy inwestycja jest uzasadniona z
ogólnospołecznego punktu widzenia.
Miernikami służącymi do wyceny efektywności ekonomicznej projektu są następujące wskaźniki:
1. Ekonomiczna zaktualizowana wartość bieżąca netto inwestycji (ENPV),
2.

Wskaźnik korzyści do kosztów (B/C),

3.

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji (ERR).

Analiza ekonomiczna została przeprowadzona wg Wytycznych – przyjęte zostały następujące
założenia:
1. Punktem wyjścia są przepływy pieniężne – nakłady inwestycyjne i pieniężne koszty operacyjne.
2.

W analizie zastosowano społeczną stopę dyskonta równą 5%.

3.

Uwzględniono korektę fiskalną – wyeliminowanie podatku VAT.

Oszacowano efekty zewnętrzne – w obliczeniach wskaźników efektywności ekonomicznej
oszacowano i uwzględniono jedynie oszczędności społeczne, jakie zostaną osiągnięte z tytułu
oszczędności na dojazdach do placówki oraz oszczędności na zużyciu papieru drukarskiego. Nie
uwzględniono trudnych do oszacowania korzyści wynikających z oczekiwanego zmniejszenia kosztów
leczenia chorób.
Korzyści społeczne (efekty zewnętrzne) wynikające z możliwości korzystania z materiałów
edukacyjnych on-line:
1) Oszczędności na dojazdach do placówki obejmują:
a) lepsze wykorzystanie czasu pracy = liczba udostępnionych on-line dokumentów * liczba
wizyt rocznie * oszczędność czasu rocznie * średnia stawka godzinowa;
b) zmniejszenie kosztów niepotrzebnych dojazdów = liczba udostępnionych on-line dokumentów
* liczba wizyt rocznie * koszt dojazdu do placówki rocznie
2) Oszczędności na zużyciu papieru drukarskiego = liczba udostępnionych on-line dokumentów *
przeciętna objętość dokumentu * średnia cena 1 strony dokumentu w formie papierowej
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Tabela 39. Korzyści ekonomiczne
Korzyści ekonomiczne - korzyści
1. Oszczędności na dojazdach
Liczba użytkowników rocznie
Liczba dojazdów rocznie
Oszczędność czasu rocznie
Średnia stawka godzinowa
Koszt dojazdu do placówki
2. Oszczędności na zużyciu papieru
biurowego
Liczba użytkowników rocznie
Liczba ryz papieru biurowego
Cena ryzy papieru biurowego
SUMA (w PLN)

Jednostka
PLN
liczba
liczba
godzin
PLN
PLN
PLN
liczba
liczba
PLN
25 116 000,00

2016

2017

2018

2019
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2020
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2021
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2022
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2023
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2024
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2025
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2026
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2027
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2028
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2029
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2030
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

2031
1 380 000,00
46 000,00
1,00
1,00
25,00
5,00

0,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

552 000,00

0,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

46 000,00
1,00
12,00
1 932 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 40. Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej
Rok
Korzyści ekonomiczne
Korzyści ekonomiczne
Koszty ekonomiczne
Koszty ekonomiczne
Koszty operacyjne netto
Nakłady inwestycyjne netto
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

2016
0,00
0,00
19 500,00

2017
0,00
0,00
1 631 016,26

2018
0,00
0,00
379 024,39

2019
1 932 000,00
1 932 000,00
0,00

2020
1 932 000,00
1 932 000,00
0,00

2021
1 932 000,00
1 932 000,00
0,00

2022
1 932 000,00
1 932 000,00
0,00

2023
1 932 000,00
1 932 000,00
0,00

2024
1 932 000,00
1 932 000,00
130 081,30

2025
1 932 000,00
1 932 000,00
130 861,79

2026
1 932 000,00
1 932 000,00
131 516,10

2027
1 932 000,00
1 932 000,00
132 042,16

2028
1 932 000,00
1 932 000,00
132 570,33

2029
1 932 000,00
1 932 000,00
132 968,04

2030
1 932 000,00
1 932 000,00
133 366,95

2031
1 932 000,00
1 932 000,00
133 767,05

0,00
19 500,00
-19 500,00

0,00
1 631 016,26
-1 631 016,26

0,00
379 024,39
-379 024,39

0,00
0,00
1 932 000,00

0,00
0,00
1 932 000,00

0,00
0,00
1 932 000,00

0,00
0,00
1 932 000,00

0,00
0,00
1 932 000,00

130 081,30
0,00
1 801 918,70

130 861,79
0,00
1 801 138,21

131 516,10
0,00
1 800 483,90

132 042,16
0,00
1 799 957,84

132 570,33
0,00
1 799 429,67

132 968,04
0,00
1 799 031,96

133 366,95
0,00
1 798 633,05

133 767,05
0,00
1 798 232,95

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 41. Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu ENPV, ERR i B/C
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto
inwestycji (ENPV)
Wskaźnik B/C
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z
inwestycji (ERR)

14 635 983,29
6,53
62,29%

Źródło: Opracowanie własne

Pełne obliczenia zostały przeprowadzone w Załączniku – model obliczeniowy.
Przyjęte do analizy założenia pozwoliły na oszacowanie wskaźników ENPV, B/C i ERR. Wskaźniki
efektywności dla analizy ekonomicznej przedmiotowego projektu wskazują na jego ekonomiczną
opłacalność - korzyści ekonomiczne znacznie przewyższają koszty.
Wskaźniki efektywności inwestycyjnej dla analizy ekonomicznej wykazują rentowność projektu oraz
możliwość wygenerowania dodatnich ekonomicznych przepływów. Przedsięwzięcie charakteryzuje
się dodatnią zaktualizowaną wartością netto (ENPV) oraz większą od przyjętej społecznej stopy
dyskontowej (5%) wartością ERR, równoważącej koszty i korzyści ekonomiczne. Przyjęte do analizy
założenia pozwoliły również na oszacowanie wskaźnika korzyści do kosztów B/C, którego poziom
potwierdza wcześniejsze wyniki analizy ekonomicznej - korzyści ekonomiczne przewyższają koszty,
uzasadniając w ten sposób konieczność przeprowadzenia projektu. Upoważnia to do stwierdzenia, że
projekt ma uzasadnienie z punktu widzenia ogólnospołecznego.
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5. Analiza ryzyka i wrażliwości
Analiza wrażliwości i ryzyka została wykonana dla analizy finansowej. Zjawisko niepewności i
ryzyka jest nierozerwalnie związane z każdym procesem inwestycyjnym, w którym zmuszeni jesteśmy
do dokonywania pewnych projekcji w perspektywie kilkunastu lat. Decydując się na realizację
przedsięwzięcia nie możemy całkowicie wyeliminować ryzyka, ale możemy znacznie je ograniczyć.
Analiza ryzyka powinna obejmować zidentyfikowanie rodzajów zagrożeń, które mogą się pojawić
podczas realizacji przedsięwzięcia oraz opis ewentualnych działań/czynności, które zostaną podjęte,
by ograniczyć te zagrożenia.
Analiza ryzyka ma na celu identyfikację kluczowych czynników, jakościowych i ilościowych,
mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram oraz efektywność finansowo-ekonomiczną
przedsięwzięcia. Wykonanie analizy ryzyka pozwala na zbadanie wrażliwości przedsięwzięcia na
zmianę kluczowych czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich istotnych zagrożeń
mogących się pojawić w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W analizie ryzyka Wnioskodawca
powinien określić jednocześnie sposób przeciwdziałania możliwym niekorzystnym zdarzeniom.

5.1. Wskazanie zmiennych krytycznych
Zgodnie z wytycznymi analiza wrażliwości została wykonana dla analizy finansowej, dla scenariusza
makroekonomicznego bazowego i pesymistycznego - przyjęto założenie, że pesymistyczny scenariusz
makroekonomiczny generuje o 10% wyższe koszty operacyjne niż przy założeniu scenariusza
bazowego. Analiza wrażliwości ma wskazać zmienne krytyczne projektu i wpływ ich zmian na
wskaźniki efektywności inwestycji, tj. NPV, IRR. Indeksowanie parametrów finansowych modelu o
prognozowane tempo wzrostu PKB czy dynamikę wzrostu płac w warunkach dekoniunktury,
prowadzi do zaniżenia kosztów operacyjnych w stosunku do scenariusza bazowego.
Analiza wrażliwości ma na celu określenie, w jakim stopniu realizacja planowanego projektu jest
podatna na zmiany kluczowych parametrów ilościowych. Analiza wrażliwości powinna zakładać
zaistnienie zmian każdego czynnika zarówno dla wariantu podstawowego, jak i pesymistycznego
założeń makroekonomicznych będących podstawą prognoz finansowych. Każdy czynnik ryzyka
powinien być rozpatrywany oddzielnie.
Analizę wrażliwości wykonano dla parametrów kosztowych (nakładów inwestycyjnych oraz
pieniężnych kosztów operacyjnych). Realizowany projekt został zbadany pod kątem wrażliwości na
wystąpienie 10% przekroczenia budżetu inwestycji podczas realizacji projektu oraz zwiększenie o
10% kosztów utrzymania projektu.
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5.2. Analiza wrażliwości wskaźników efektywności finansowej
Poniższe Tabele prezentują wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności finansowej
inwestycji (FNPV/C i FRR/C) dla wariantu podstawowego i pesymistycznego.
Tabela 42. Wskaźniki efektywności finansowej i analiza wrażliwości - scenariusz podstawowy
Czynnik ryzyka

FNPV/C

FRR/C

Wariant oczekiwany bez dotacji

-3 342 584,29

-

Wariant oczekiwany z dotacją

-1 413 952,08

-

Nakłady inwestycyjne +10%

-1 661 792,50

-

Koszty operacyjne +10%

-1 500 370,09

-

Zmiana wskaźnika
Czynnik ryzyka
FNPV/C

FRR/C

Nakłady inwestycyjne +10%

-17,53%

-

Koszty operacyjne +10%

-6,11%

-

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 43. Wskaźniki efektywności finansowej i analiza wrażliwości - scenariusz pesymistyczny
Czynnik ryzyka

FNPV/C

FRR/C

Wariant oczekiwany bez dotacji

-3 429 002,30

-

Wariant oczekiwany z dotacją

-1 500 370,09

-

Nakłady inwestycyjne +10%

-1 748 210,51

-

Koszty operacyjne +10%

-1 595 429,89

-

Zmiana wskaźnika
Czynnik ryzyka
FNPV/C

FRR/C

Nakłady inwestycyjne +10%

-16,52%

-

Koszty operacyjne +10%

-6,34%

-

Źródło: Opracowanie własne

W obu scenariuszach Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest niemożliwa do
wyznaczenia i zinterpretowania ze względu na ujemne przepływy pieniężne netto projektu w całym
okresie odniesienia.
FNPV/C dla analizy finansowej jest ujemna w wariancie bez dotacji i z jej uwzględnieniem. Każda
niekorzystna zmiana jednego z wybranych parametrów spowoduje spadek wyniku FNPV i wpłynie na
zmniejszenie środków pieniężnych projektu. W analizie wrażliwości zakłada się następujące zmiany
parametrów:


Wzrost nakładów inwestycyjnych o 10%.



Wzrost kosztów operacyjnych o 10%
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Projekt jest najbardziej wrażliwy wzrost wartości nakładów inwestycyjnych, jednak zmiennej tej nie
można, w myśl Wytycznych MRR, uznać za zmienną krytyczną dla trwałości finansowej projektu, na
co wskazują również wyniki jakościowej oceny ryzyka.
Wyniki analizy wrażliwości dla scenariusza podstawowego i pesymistycznego prezentuje tabela
poniżej.
Tabela 44. Miary efektywności finansowej inwestycji według scenariusza makroekonomicznego
FNPV/C - Scenariusz
Czynnik ryzyka

Zmiana (%)
podstawowy

pesymistyczny

Wariant oczekiwany bez dotacji

-3 342 584,29

-3 429 002,30

-2,59%

Wariant oczekiwany z dotacją

-1 413 952,08

-1 500 370,09

-6,11%

Nakłady inwestycyjne +20%

-1 661 792,50

-1 748 210,51

-5,20%

Koszty operacyjne +20%

-1 500 370,09

-1 595 429,89

-6,34%

FRR/C - Scenariusz
Czynnik ryzyka

Zmiana (%)
podstawowy

pesymistyczny

Wariant oczekiwany bez dotacji

-

-

-

Wariant oczekiwany z dotacją

-

-

-

Nakłady inwestycyjne +20%

-

-

-

Koszty operacyjne +20%

-

-

-

Źródło: Opracowanie własne

W obu scenariuszach Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest niemożliwa do
wyznaczenia i zinterpretowania ze względu na ujemne przepływy pieniężne netto projektu w całym
okresie odniesienia.
Zarówno analiza wrażliwości jak i scenariuszy wykazała, że największym zagrożeniem dla projektu
jest znaczne zwiększenie wartości nakładów inwestycyjnych. Zmiana wartości pozostałych zmiennych
ma marginalne znaczenie dla efektywności finansowej przedmiotowej inwestycji w przypadku jej
realizacji, czyli z uwzględnieniem dotacji.
Wyliczenie i wyniki analizy wrażliwości wskaźników finansowej efektywności inwestycji (FNPV/C i
FRR/C) względem wskazanych zmiennych dla scenariusza podstawowego i scenariusza
pesymistycznego prezentowane jest w modelu analitycznym załączonym w dokumentacji.

5.3. Analiza wrażliwości trwałości finansowej
W tabeli poniżej przedstawiono wyniki analizy wrażliwości trwałości finansowej. Jak wynika
przedstawionych danych, zwiększenie wartości inwestycji o 10% albo zwiększenie o 10% kosztów
utrzymania projektu nie powoduje powstania ujemnych przepływów pieniężnych w trakcie realizacji i
eksploatacji przedsięwzięcia – w wariancie podstawowym i pesymistycznym założeń
makroekonomicznych. Oznacza to, że projekt jest niewrażliwy na zmiany wartości nakładów
inwestycyjnych i pieniężnych kosztów operacyjnych.
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Tabela 45. Trwałość finansowa i analiza wrażliwości – wariant podstawowy i pesymistyczny
Trwałość projektu
Wrażliwość - wariant podstawowy
Saldo środków pieniężnych
Pieniężne koszty operacyjne
Saldo środków pieniężnych
Nakłady inwestycyjne +10%
Saldo środków pieniężnych
Wrażliwość - wariant
Saldo środków pieniężnych
Pieniężne koszty operacyjne
Saldo środków pieniężnych
Nakłady inwestycyjne +10%
Saldo środków pieniężnych

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

157 249,17
0,00
157 249,17
-2 398,50
154 850,67

261 858,12
0,00
261 858,12
-200 615,00
61 243,12

369 049,19
0,00
369 049,19
-46 620,00
322 429,19

478 484,98
0,00
478 484,98
0,00
478 484,98

588 951,85
0,00
588 951,85
0,00
588 951,85

702 438,94
0,00
702 438,94
0,00
702 438,94

818 996,28
0,00
818 996,28
0,00
818 996,28

938 684,27
0,00
938 684,27
0,00
938 684,27

906 340,28
-16 000,00
890 340,28
0,00
906 340,28

872 774,13
-16 096,00
856 678,13
0,00
872 774,13

842 325,89
-16 176,48
826 149,41
0,00
842 325,89

794 479,87
-16 241,19
778 238,68
0,00
794 479,87

757 344,28
-16 306,15
741 038,13
0,00
757 344,28

723 853,51
-16 355,07
707 498,44
0,00
723 853,51

694 594,20
-16 404,13
678 190,06
0,00
694 594,20

767 391,97
-16 453,35
750 938,62
0,00
767 391,97

157 249,17
0,00
157 249,17
-2 398,50
154 850,67

261 858,12
0,00
261 858,12
-200 615,00
61 243,12

369 049,19
0,00
369 049,19
-46 620,00
322 429,19

478 484,98
0,00
478 484,98
0,00
478 484,98

588 951,85
0,00
588 951,85
0,00
588 951,85

702 438,94
0,00
702 438,94
0,00
702 438,94

818 996,28
0,00
818 996,28
0,00
818 996,28

938 684,27
0,00
938 684,27
0,00
938 684,27

890 340,28
-16 000,00
874 340,28
0,00
890 340,28

856 678,13
-16 096,00
840 582,13
0,00
856 678,13

826 149,41
-16 176,48
809 972,93
0,00
826 149,41

778 238,68
-16 241,19
761 997,50
0,00
778 238,68

741 038,13
-16 306,15
724 731,98
0,00
741 038,13

707 498,44
-16 355,07
691 143,37
0,00
707 498,44

678 190,06
-16 404,13
661 785,93
0,00
678 190,06

750 938,62
-16 453,35
734 485,27
0,00
750 938,62

Źródło: Opracowanie własne

Analiza wrażliwości trwałości finansowej działalności Wnioskodawcy z projektem została
przeprowadzona w modelu analitycznym. Analizę wrażliwości trwałości finansowej projektu
przeprowadzono względem zmiennych, badanych w analizie wrażliwości wskaźników efektywności
finansowej, czyli względem nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych (kosztów
utrzymania infrastruktury).
W wyniku analizy wrażliwości trwałości finansowej można stwierdzić, że znaczne niekorzystne
oddziaływanie wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych (w przedziale plus/minus
10% w każdym roku projekcji w stosunku do wartości bazowych) nie powoduje utraty możliwości
utrzymania trwałości finansowej projektu.
Zakładany znaczący wzrost obu kategorii czynników ryzyka wpływa na wzrost zapotrzebowania na
środki pieniężne. Warto jednak dodać, że tak znaczące niekorzystne oddziaływanie obu wskazanych
kategorii jest w praktyce mało prawdopodobne ze względu na utrzymującą się dekoniunkturę.
Powyższe stwierdzenie znajduje również uzasadnienie w świetle oceny czynników ryzyka projektu.
Należy podkreślić, że w świetle wyników analizy wrażliwości, badane zmienne nie mogą być uznane
za krytyczne dla trwałości finansowej projektu. Potwierdzają to dodatnie salda środków pieniężnych
dla działalności Wnioskodawcy z realizowanym projektem w całym okresie odniesienia. Salda te
pozostają dodatnie również w przypadku znacznego niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka,
co potwierdza przeprowadzona w modelu analitycznym analiza wrażliwości trwałości finansowej,
której wyniki prezentowane są powyżej. Należy podkreślić, że w świetle wyników analizy
wrażliwości, badane zmienne nie mogą być uznane za krytyczne dla realizacji projektu.

5.4. Ocena ryzyka projektu
Analiza ryzyka została wykonana dla dwóch wariantów podstawowego oraz pesymistycznego. Ocena
ryzyka została wykonana jakościowo poprzez ocenę prawdopodobieństwa materializacji ryzyka.
Poniższe tabele przedstawiają czynniki ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia dla
wymienionych wariantów.
Tabela 46. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – wariant podstawowy
Czynnik ryzyka

Wzrost
wartości
nakładów
inwestycyjnych

Wzrost
kosztów
utrzymania

Prawdopodobieństwo
wystąpienia

Komentarz

Niskie

Wzrost nakładów inwestycyjnych można uznać za mało
prawdopodobny. Obecna sytuacja w branży teleinformatycznej i
związana z nią polityka cenowa firm oraz brak objawów
szybkiego ożywienia gospodarczego powodują, że wzrost (w
szczególności przekraczający zakładane 10%) nakładów
inwestycyjnych jest mało prawdopodobny. Rynek sprzętu i
oprogramowania jest stabilny, nie należy się spodziewać istotnych,
w szczególności zakładanych w analizie wrażliwości i ryzyka
zmian.

Niskie

Nie jest oczekiwany wzrost cen usług obcych związanych z
utrzymaniem wyposażenia. Dostawcy maja ustalone stawki za
usługi i jest mało prawdopodobne, aby ceny tych usług wzrosły w
najbliższych latach, szczególnie w warunkach utrzymującej się
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dekoniunktury. Rynek usług informatycznych jest ustabilizowany,
nie należy spodziewać się istotnych, w szczególności zakładanych
w analizie wrażliwości i ryzyka zmian.
Ryzyko
nieukończenia
projektu
bądź
znacznego
opóźnienia realizacji
projektu

Niskie

Nieukończenie projektu, bądź znaczne opóźnienie jego realizacji
może spowodować konieczność zwrotu uzyskanych dotacji
inwestycyjnych. W przypadku realizacji znaczącej części projektu
skutkować to może utratą płynności finansowej przez
Wnioskodawcę.
W
celu
przeciwdziałania
Wnioskodawca:

niekorzystnym

zdarzeniom

- zaplanował sposób zarządzania projektem, opisany w niniejszym
Studium Wykonalności;
- sporządził szczegółowy harmonogram realizacji projektu,
biorący pod uwagę konieczność przygotowania i przeprowadzenia
przetargów na realizację projektu, sporządzenia dokumentacji,
pozyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych na
prowadzenie robót;
- założył rezerwę czasową na realizację prac;
-

będzie, z pomocą powołanych uczestników zespołu
projektowego weryfikować na bieżąco zakres rzeczowy prac
oraz budżet projektu, kontrolować jakość i terminowość
wykonanych prac.

Ryzyko prawne

Niskie

Wnioskodawca korzystać będzie z opinii prawnych zawierających
wnikliwą ocenę aspektów prawnych planowanych w projekcie
rozwiązań (przed podpisaniem umów z wykonawcą); potwierdzać
będzie poprawność przyjętego stanowiska (rozwiązania prawnego)
w kompetentnych instytucjach.

Ryzyko siły wyższej

Niskie

W celu ograniczenia niekorzystnych zdarzeń, w pełni niezależnych
od stron projektu, Wnioskodawca stosować będzie klauzule o
możliwości odstąpienia od Umowy w przypadku zdarzeń siły
wyższej.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 47. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – wariant pesymistyczny
Czynnik ryzyka

Prawdopodobieństwo
wystąpienia

Komentarz

Wzrost
wartości
nakładów
inwestycyjnych

Średnie

W wariancie pesymistycznym można spodziewać się wzrostu
nakładów inwestycyjnych, ale nie jest spodziewany znaczny ich
wzrost.

Średnie

W wariancie pesymistycznym spodziewany jest wzrost cen usług
obcych związanych z bieżącym utrzymaniem powstałej
infrastruktury oraz jej konserwacją, ale wpływ tej zmiennej nie
powinien być znaczący.

Wzrost
kosztów
usług obcych
Ryzyko
nieukończenia
projektu
bądź
znacznego
opóźnienia realizacji
projektu

Średnie

W
celu
przeciwdziałania
Wnioskodawca:

niekorzystnym

zdarzeniom

- zaplanował sposób zarządzania projektem, opisany w niniejszym
Studium Wykonalności;
- sporządził szczegółowy harmonogram realizacji projektu,
biorący pod uwagę konieczność przygotowania i przeprowadzenia
przetargów na realizację projektu, sporządzenia dokumentacji,
pozyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych na
prowadzenie robót;
- założył rezerwę czasową na realizację prac;
-

będzie,

z

pomocą

powołanych

uczestników

zespołu
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projektowego weryfikować na bieżąco zakres rzeczowy prac
oraz budżet projektu, kontrolować jakość i terminowość
wykonanych prac.
Ryzyko prawne

Średnie

Wnioskodawca korzystać będzie zarówno z własnych służb
prawnych, jak i – w przypadkach skomplikowanych – z
zewnętrznych, które przejmą na siebie ryzyko skutków
podejmowanych decyzji.

Ryzyko siły wyższej

Średnie

W celu ograniczenia niekorzystnych zdarzeń, w pełni niezależnych
od stron projektu, Beneficjent stosować będzie klauzule o
możliwości odstąpienia od Umowy w przypadku zdarzeń siły
wyższej.

Źródło: Opracowanie własne

Analiza wrażliwości, jak i ryzyka wykazała, że największym zagrożeniem dla projektu jest znaczny
wzrost wartości nakładów inwestycyjnych. Tabele powyżej wskazują jednak, co warto podkreślić, że
znaczny (w szczególności zakładany 10%-owy) znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych w okresie
realizacji projektu należy ocenić jako mało prawdopodobny. Zmiana wartości pozostałych zmiennych
nie powinna wpłynąć znacząco na pogorszenie się wartości wskaźników efektywności i trwałości
finansowej inwestycji. W obecnych warunkach gospodarczych potencjalny negatywny wpływ innych
zmiennych powinien być marginalny.
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6. Trwałość projektu
Projekt nie generuje przychodów. Jedynie dotacja z Funduszy UE zapewnia pokrycie wydatków
związanych z realizacją i eksploatacją projektu. Niezbędny jest wkład własny Wnioskodawcy na
pokrycie kosztów związanych z pokryciem kosztów eksploatacji w okresie eksploatacji projektu.
Analiza rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, a także ich
prognoza na lata 2016-2031 wykazuje jednak na nadwyżki pieniężne, które umożliwiają zachowanie
trwałości finansowej projektu w całym okresie referencyjnym, zarówno w odniesieniu do: zasobów
finansowych projektu (analiza i zachowanie trwałości finansowej projektu), jak i sytuacji finansowej
Beneficjenta (analiza i zachowanie trwałości finansowej Beneficjenta z projektem).
W wyniku analizy wrażliwości finansowej i ryzyka stwierdzono zbadano wpływ znacznego
niekorzystnego oddziaływania wzrostu wartości nakładów inwestycyjnych oraz pieniężnych kosztów
operacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że nawet w przypadku znacznego niekorzystnego wpływu
badanych zmiennych, występujący okresowo niedobór środków pieniężnych projektu może zostać
pokryty ze środków wygospodarowanych w toku działalności Wnioskodawcy realizowanej poza
projektem (wariant bazowy).
Zakładany znaczący wzrost wartości nakładów inwestycyjnych wpływa na wzrost zapotrzebowania na
środki pieniężne w celu utrzymania płynności finansowej i trwałości działalności Wnioskodawcy z
projektem. Warto jednak dodać, że tak znaczące niekorzystne zmiany wartości nakładów
inwestycyjnych są w praktyce mało prawdopodobne ze względu na utrzymującą się dekoniunkturę.
Powyższe stwierdzenie znajduje również uzasadnienie w świetle oceny czynników ryzyka projektu.
Należy podkreślić, że w świetle wyników analizy wrażliwości oraz ryzyka, badane zmienne nie mogą
być uznane za krytyczne dla trwałości finansowej projektu.
W przypadku niniejszego projektu skumulowane saldo środków pieniężnych dla działalności
Wnioskodawcy z realizowanym projektem jest wyższe od zera w całym okresie referencyjnym, zatem
projekt jest trwały finansowo z uwagi na sytuację Wnioskodawcy. Potwierdza to również analiza
wrażliwości trwałości finansowej działalności Wnioskodawcy z projektem w okresie odniesienia.
Potwierdzają to stwierdzenie prezentowane powyżej i w załączonym modelu analitycznym
sprawozdania finansowe Wnioskodawcy w wariancie z realizowanym projektem oraz analiza
wrażliwości trwałości finansowej.
Analiza ryzyka projektu wskazuje na rozpoznanie, zdefiniowanie elementów ryzyka oraz określenie
przez Wnioskodawcę działań zaradczych w stosunku do pojawiających się problemów. Wystąpienie
wymienionych czynników ryzyka nie jest prawdopodobne w wysokim stopniu, a analiza wrażliwości
potwierdza niewielką wrażliwość projektu na czynniki zewnętrzne.
Ryzyko zachwiania pozycji finansowej Wnioskodawcy projektu jest niewielkie nawet przy
zwiększonej wartości inwestycji. Wystąpienie wymienionych w analizie wrażliwości czynników,
mogących wpłynąć negatywnie na sytuację finansową projektu, nie powoduje powstania ujemnego
salda przepływów pieniężnych – trwałość projektu jest zachowana; nie zmienia istotnie wskaźników
efektywności ekonomicznej – co oznacza, że nawet przy wyższych kosztach inwestycyjnych lub
eksploatacyjnych realizacja projektu jest zasadna z uwagi na osiągane wymierne korzyści społeczne.
Wyniki analiz przeprowadzonych w ramach Studium Wykonalności pokazują, że analizowany projekt
generuje znaczne korzyści społeczne. Większość z nich ma charakter jakościowy, a te o charakterze
ilościowym dodatkowo udowadniają, że inwestycja jest efektywna pod względem ekonomicznym, co
daje podstawy do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich i potwierdza zasadność
zrealizowania inwestycji.
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