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Pytania dotyczące konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/19 związanego  
z realizacją „Programu rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych  

z terenu województwa łódzkiego” część II 
 

1. Zgodnie z Regulaminem Konkursu str. 57 jedno z kryteriów dostępu, a więc koniecznych  
do spełnienia, to kryterium pn. „Udzielanie świadczeń na terenie co najmniej dwóch powiatów 
województwa łódzkiego”. Zgodnie z jego definicją „w celu zwiększenia dostępności  
do świadczeń Wnioskodawca zapewnia udzielanie świadczeń dotyczących rehabilitacji  
na terenie co najmniej dwóch powiatów województwa łódzkiego”. 
Czy oznacza to, że wszystkie świadczenia, w tym konsultacje, muszą odbywać się na terenie  
co najmniej dwóch powiatów? „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych  
z terenu województwa łódzkiego” i Regulamin Konkursu zakładają również możliwość 
zapewnienia dojazdu do miejsca realizacji świadczeń. 

Odpowiedź: 
Wnioskodawca powinien zapewnić realizację wszystkich świadczeń zakładanych w „Programie 
rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego” na terenie  
co najmniej dwóch powiatów. Intencją Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) jest, aby świadczenia 
Programu byłyby dostępne dla pacjentów jak najbliżej miejsca ich zamieszkania. Jak wynika  
z doświadczeń IOK możliwości finansowania kosztów dojazdu tego nie rekompensują – istotna część 
pacjentów w projektach realizowanych w ramach Działania X.3 nie decyduje się na dalsze dojazdy  
do miejsca realizacji świadczeń, pomimo takiej możliwości.  
 
 
 

2. W trakcie analizy dokumentacji konkursowej stwierdzono, że Program bezpośrednio  
nie odnosi się do rehabilitacji dotyczącej nowotworu gruczołu krokowego – nowotworu 
prostaty. Podmiot leczniczych chciałby uwzględnić w projekcie pacjentów i zabiegi w tym 
zakresie, zgodne z dowodami naukowymi. Czy dopuszczalne jest uwzględnienie ich  
w projekcie? Nowotwór jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych nowotworów wśród 
mężczyzn, w tym też w województwie łódzkim.  

Odpowiedź: 
Program nie wyklucza możliwości finansowania takich zabiegów. Jednak bez doprecyzowania 
informacji o rozważanych zabiegach nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. 
Program oferuje szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych oraz innych świadczeń (konsultacje 
psychologiczne, psychoterapia, konsultacje dietetyczne, zajęcia aktywności fizycznej). Jednocześnie 
katalog zabiegów w Programie nie jest zamknięty, a zgodnie z zapisami Programu, pkt VI. Koszty 
jednostkowe lit. a Beneficjent realizujący Program we wniosku o dofinansowanie projektu może 
założyć wykonywanie również innych zabiegów.  
Wnioskodawca w treści wniosku musi zawrzeć stosowne potwierdzenie: 

 Czy rozważane zabiegi są zabiegami o udokumentowanej skuteczności w świetle EBM 
(medycyna oparta na dowodach). Interwencja Programu opiera się na zgodności  
z EBM, w związku z czym metody nowatorskie, o niepotwierdzonej naukowo skuteczności, 
niezalecane lub nieuwzględniane przez organizacje medyczne, nie mogą być stosowane. 
Warto dodać, że jeśli są to zabiegi finansowane przez NFZ niewątpliwie jest to spełnione.  

 Czy mając na uwadze specyfikę problemu zdrowotnego nowotworu gruczołu krokowego 
wśród osób w trakcie leczenia i po leczeniu mogą być osoby najbardziej narażone  
na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie 
powrotowi na rynek pracy. 
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 Czy koszty rehabilitacji nie są znacząco wysokie, mając na względzie, że Program zakłada 
określony budżet i populację do objęcia. Uwzględnienie dodatkowych zabiegów o znaczących 
kosztach dla istotnej grupy pacjentów mogłoby spowodować finalnie objęcie działaniami 
Programu mniejszej od zakładanej liczby uczestników. 

 

Warto też zwrócić uwagę na następujące kwestie związane kwestiami finansowymi: 
 Przy wycenie innych zabiegów niż uwzględnione w Programie Beneficjenci nie mogą 

przekraczać stawek zwyczajowo u nich stosowanych.  
 W projektach o wartości wkładu publicznego nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 

równowartości 100 000 EUR (w konkursie oznacza to 429 050 PLN) rozliczenie zabiegów,  
dla których IOK nie szacowała stawek jednostkowych (a więc ujętych w Załączniku nr 16 
 do Regulaminu konkursu) będzie odbywać się na podstawie rzeczywiście ponoszonych 
wydatków (a więc ich rozliczanie będzie trudniejsze, związane ze skalkulowaniem  
i rozliczeniem poszczególnych składowych kosztów).  

 
 
 


