
Regulamin Konkursu Lider e-zdrowia 2019 

 

§ 1 

Cel 

 

Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia 

przez zmobilizowanie środowiska medycznego do wystawiania recept w postaci elektronicznej oraz 

wyłonienie liderów personelu medycznego, uprawnionego do wystawiania e-recept, podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą oraz jednostek samorządu terytorialnego, które upowszechniają 

system wystawiania e-recept na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2 

Definicje 

 

W niniejszym regulaminie (dalej, „Regulamin”) poniższe wyrażenia otrzymują następujące znaczenie: 

1) E-recepta – pisemne polecenie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej dla 

chorego dotyczące leków, które mają zostać użyte w leczeniu wystawione w postaci 

elektronicznej; 

2) Recepta – pisemne polecenie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej dla 

chorego dotyczące leków, które mają zostać użyte w leczeniu wystawione w formie 

papierowej; 

3) Konkurs – Ranking wraz z Galą dedykowane Projektowi; 

4) Gala – wydarzenie dedykowane ogłoszeniu Laureatów Rankingu, zorganizowane przez 

Organizatora Konkursu; 

5) Ranking – ranking „Lider e-zdrowia 2019”, zawierający listę podmiotów uprawnionych do 

wystawienia e-recept, które w okresie trwania Rankingu w swojej kategorii, wystawiły 

największą liczbę e-recept w stosunku do wszystkich wystawionych przez taki podmiot 

recept, sporządzony przez Organizatora Konkursu na podstawie danych otrzymanych od 

Beneficjenta Konkursu; ostateczne wyniki rankingu zostaną ogłoszone na przełomie 

września i października 2019 r. podczas oficjalnej gali a następnie opublikowane na 

łamach Dziennika Gazety Prawnej (planowany termin publikacji: październik 2019 r., 

może ulec zmianie); 

6) Organizator Konkursu – Infor Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 

58/72, 01-042 Warszawa, NIP 5272575823, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 

307225, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 29.421.550, zł, wydawca „Dziennika 

Gazety Prawnej”; 

7) Beneficjent Konkursu – Skarb Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadający 

REGON: 001377706, NIP: 5251575309; 

8) Wykonawca Projektu  – Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 

Warszawa, NIP 5262735917, REGON 015627782.  

9) Projekt  – projekt „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – Faza 2”. 
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10) Administrator danych osobowych – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

11) Koordynator – osoba wyznaczona przez Organizatora Konkursu do koordynowania 

postępowania rankingowego (dane wskazane w § 7); 

12) Zgłaszający – osoby fizyczne należące do personelu medycznego, podmioty lecznicze lub 

jednostki samorządu terytorialnego, uprawnione do wystawiania e-recept, które zgłoszą 

zamiar wzięcia udziału w Konkursie poprzez wypełnienie stosownego zgłoszenia. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zgłoszenia do Konkursu oceniane będą w kategoriach:  

Indywidualne: 

• Lekarz 

• Lekarz dentysta 

• Pielęgniarka lub położna 

Grupowa praktyka  

• Lekarzy 

• Lekarzy dentystów  

• pielęgniarek lub położnych 

 

Zakłady lecznicze  

• do 2 osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept 

• od 3 do 4  osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept 

• od 5 do 14  osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept 

• 15 i więcej osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept 

Samorządy terytorialne: 

• gminy wiejskie 

• gminy miejsko-wiejskie 

• miasta do 100 tys. mieszkańców 

• miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 

• powiaty do 60 tys. mieszkańców 

• powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców 

• powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców 

2. Dodatkowo Organizator Konkursu na zlecenie Beneficjenta Konkursu w porozumieniu z 

Wykonawcą Projektu zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych dla liderów 

miesiąca w poszczególnych kategoriach. 

 

§ 4 

Zgłoszenia do Konkursu 

 

1. Zgłoszenia do Rankingu są przyjmowane w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 września 2019 r., a 

zgłoszenia do Gali przyjmowane są od 1 sierpnia do 25 września 2019 r. Organizator Konkursu 



może przy akceptacji Beneficjenta Konkursu oraz Wykonawcy Projektu przedłużyć czas 

przyjmowania zgłoszeń.  

2. Udział w Konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami. 

3. Zgłoszenia odbywają się jedynie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej:  

https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/ezdrowie/formularz.html 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

(i) wypełnienie zgłoszenia; 

(ii) akceptacja niniejszego regulaminu; 

(iii) wystawienie co najmniej jednej e-recepty  

(iv) wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Zgłaszających 

na potrzeby promocji, zapisu i relacji z Konkursu. 

5. Przy zgłoszeniu, zgłaszający wskazuje jedną z kategorii, w ramach których dokonuje zgłoszenia, 

spośród wymienionych w § 3 powyżej. 

 

 

§ 5 

Postępowanie rankingowe 

 

1. Ranking tworzony jest na podstawie danych otrzymanych od Beneficjenta Konkursu. Przy 

tworzeniu Rankingu bierze się pod uwagę liczbę e-recept wystawionych w okresie trwania 

Rankingu, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi niżej. 

2. W przygotowaniu Rankingu będą brane pod uwagę współczynnik liczby wystawionych e-recept 

przez  uczestnika konkursu do liczby wszystkich recept wystawionych przez ten podmiot  (liczba 

recept papierowych jako dokument realizacji recepty - DRR) oraz liczba wystawionych e-recept, 

na zasadach szczegółowo określonych poniżej.  

3. Wskaźnik procentowy danego podmiotu, obliczony jako stosunek liczby wystawionych przez 

uczestnika konkursu  e-recept do liczby wszystkich recept wystawionych przez tego uczestnika 

konkursu, będzie w pierwszej kolejności sklasyfikowany do jednego z 4 segmentów 

procentowych: 

(i) 0-25%; 

(ii) powyżej 25% do 50%; 

(iii) powyżej 50% do 75%; 

(iv) powyżej 75% do 100%. 

4. Liczba podmiotów sklasyfikowanych w poszczególnych segmentach będzie odpowiadać liczbie 

miejsc przypisanych w Rankingu dla uczestników konkursu z danego segmentu. Im wyższy 

segment procentowy, tym wyższe miejsca w Rankingu. Oznacza to, że w przypadku, gdy w 

najwyższym segmencie procentowym zostało sklasyfikowanych 100 podmiotów, to najwyżej 

sklasyfikowany podmiot z drugiego w kolejności segmentu zajmie miejsce 101. 

5. Klasyfikacja w ramach poszczególnych segmentów, bez względu na wyliczony wcześniej 

wskaźnik procentowy będzie dokonywana na podstawie liczby wystawionych e-recept. Im 

większa jest liczba wystawionych e-recept, tym wyższe jest miejsce w Rankingu.  

6. Wskaźniki procentowe będą wyliczane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cyfra 

5 lub większa na trzecim miejscu po przecinku spowoduje zaokrąglenie w górę; cyfra mniejsza 

niż 5, zaokrąglenie w dół.  
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7. Wszystkie uzyskane przez Organizatora Konkursu dane zostaną wykorzystane jedynie do 

stworzenia listy rankingowej. 

 

§ 6  

Regulamin 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  

https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/ezdrowie/formularz.html 

3. W wyjątkowych przypadkach i z ważnych przyczyn Organizator Konkursu może zmienić 

Regulamin już po rozpoczęciu postępowania konkursowego, o czym Zgłaszający zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną. 

 

§ 7 

Informacje dodatkowe 

 

W sprawach informacji dot. Konkursu udziela: 

• Organizator Konkursu  – Katarzyna Dyniec, tel 22 530 44 86, katarzyna.dyniec@infor.pl 

 

§ 8 

Dane osobowe 

 

1. Zgłaszający, wypełniając formularz i przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie 

podanych danych osobowych przez Organizatora Konkursu, Beneficjenta Konkursu,  

Wykonawcę Projektu oraz Administratora w celach związanych z Konkursem, w tym w celu 

wyłaniania i ogłaszania wybranych laureatów na łamach Dziennika Gazety Prawnej, na stronie 

internetowej poświęconej Konkursowi oraz podczas Gali. Podanie danych wymaganych w tym 

celu niniejszym Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, miejsce pracy 

Zgłaszającego, adres email, numer telefonu oraz pozostałe dane. Dane osobowe zostały 

pozyskane od Zgłaszającego. 

 

§ 9 

Klauzula informacyjna 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – Faza 2” Zgłaszający przyjął do 

wiadomości, że: 

 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji Projektu jest minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
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(UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. 

zm.), 

b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji projektu 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych (P1) – Faza 2” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach POPC. 



4. Dane osobowe Zgłaszającego zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława 

Dubois 5A, 00-184 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu (Infor Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, INFOR PL S.A. z siedzibą w 

Warszawie, Infor IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Przekazane dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa 

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres iod@csioz.gov.pl. 

10. Zgłaszający ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

11. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 
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