
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające 

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (Konkurs 

nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18). 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z siedzibą przy ulicy 

Kieleckiej 7, ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania 

projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (Konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18). 

 

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

 

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU I PARTNERSTWA 

Przedmiot konkursu polega na opracowaniu i realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych 

i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzonych, 

które mają na celu poprawienie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Informacje 

o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej 

http://www.zdrowie.gov.pl/ 

 

http://www.zdrowie.gov.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu mającego 

za zadanie przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami 

leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzonych, które mają na celu poprawienie 

efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących 

obszarów tematycznych: 

 szkolenia dedykowane pracownikom pionów administracyjno-technicznych i finansowych 

podmiotów leczniczych z zakresu HB-HTA, 

 szkolenia z zakresu metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi, 

 szkolenia z zakresu zarządzania finansowego, operacyjnego oraz zarządzania personelem podmiotów 

leczniczych oraz wykorzystywania map potrzeb zdrowotnych, 

 szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z realizacją zadań z zakresu 

zdrowia publicznego (w szczególności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom 

epidemiologicznym), 

 studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi medyczne. 

 

KRYTERIA WYBORU PARTNERA/PARTNERÓW 

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: 

1. Doświadczenie w działalności szkoleniowej w ochronie zdrowia – min. jeden projekt szkoleniowy 

zrealizowany dla pracowników ochrony zdrowia w ciągu ostatnich trzech lat (0-10 punktów).  

1. Doświadczenie w przygotowaniu materiałów merytorycznych na potrzeby projektów szkoleniowych 

w ochronie zdrowia – min.  1 projekt szkoleniowy na potrzeby którego Partner przygotował 

podręcznik opatrzony ISBN (0-10 punktów) 

2. Dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi: (0-40 punktów) 

 min. 1 osoba z tytułem min. dr nauk o zdrowiu lub dr nauk medycznych, który jest 

pracownikiem naukowym uczelni publicznej w dziedzinie nauk o zdrowiu. 



 

 

 

 

 

 

 min. 1 osoba czynnie uczestnicząca w pracach międzynarodowej organizacji działającej 

w dziedzinie ochrony zdrowia 

 min. 1 osoba czynnie uczestnicząca w pracach polskiej organizacji pozarządowej 

w dziedzinie ochrony zdrowia 

 min. 1 osoba czynnie uczestnicząca w pracach polskiej agendy rządowej działającej 

w ochronie zdrowia. 

3. Możliwość wniesienie istotnego wkładu Partnera w projekt, w tym:  (0-60 punktów) 

 Przedstawienie koncepcji udziału Partnera w projekcie 

 Propozycja zakresu tematycznego szkoleń, jakie partner zamierza  przeprowadzić w ramach 

projektu 

 Propozycja wykorzystania zasobów technicznych partnera na potrzeby projektu. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 120. 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Wypełniony załącznik nr 1. Oferta zgłoszenia partnera do projektu 

2. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób go 

reprezentujących 

3. Oświadczenie partnera o wniesieniu wymaganego wkładu własnego przez Partnera projektu 

w wymaganym zakresie 

4. Dodatkowe dokumenty (fakultatywnie) potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru 

partnera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA OFERT 

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 13.09.2018 r. 

do 04.10.2018 r. do godz. 14:00. 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach 

Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające 

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”.  

 

Oferty można składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:  

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7,  

81-303 Gdynia, pokój nr 315, w dni robocze w godz. 8-16. 

 

W przypadku ofert nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej o zachowaniu 

terminu decyduje data wpływu oferty do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego 

w Gdyni. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie: 

1. możliwość negocjacji realizacji zadania, 

2. możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny 

3. prawo zmian w ogłoszeniu przy założeniu, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości poprzez 

publikację treści zmian na stronie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego 

w Gdyni 

 

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować pod adresem email: 

i.topka@wsaib.pl 
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