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Opis konkursu

III edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia 
ma za zadanie wyłonienie i docenienie placówek 
leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane 
na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do 
nakładów poniesionych na opiekę, czyli tzw. 
Value Based Health Care (VBHC). 

Doceniamy podmioty, które pomimo trudności związanych 
z prowadzeniem działalności, przodują w poszukiwaniu sposobów na 
zwiększanie wartości zdrowotnej i jeśli nawet nie mają jeszcze takiej 
świadomości, już dzisiaj są Liderami zmian w ochronie zdrowia.



Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie jest bezpłatny. Mogą w nim brać udział zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Przychodnie podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ)

Przychodnie ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej (AOS)Szpitale



Kategorie konkursowe

Zarządzanie jakością Organizacja 
przyjazna 
pacjentowi 

Zarządzanie 
kapitałem 
ludzkim

Skuteczna 
profilaktyka 
i edukacja 

Zarządzanie procesami

Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta

Zarządzanie skutecznością medyczną



Kategorie konkursowe – opis

Zarządzanie procesami

Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta

Zarządzanie skutecznością medyczną

Zarządzanie kapitałem ludzkim Organizacja przyjazna pacjentowi Skuteczna profilaktyka i edukacjaZarządzanie jakością

Zarządzanie jakością obejmuje projekty 
mające na celu podniesienie jakości 
działania placówki medycznej w wielu 
obszarach. Szczególnie promowane będą 
przedsięwzięcia i projekty nakierowane na 
zwiększenie dostępności, równości, 
skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa 
pacjentów, poprawy doświadczeń z 
korzystania z opieki medycznej. Ważne jest, 
aby inicjatywy te prowadziły także do 
zwiększania efektywności prowadzonej 
działalności, poprzez lepsze wykorzystanie 
zasobów ludzkich, infrastrukturalnych i 
finansowych.

Zarządzanie kapitałem ludzkim 
obejmuje projekty i działania 
podejmowane w zakresie 
zarządzania personelem np. 
projekty rozwojowe, mające na 
celu poprawę i podnoszenie 
kompetencji pracowników, 
usprawniające i optymalizujące 
procesy pracownicze, komunikację 
wewnętrzną i interpersonalną, 
zwiększające motywację, 
polepszające bezpieczeństwo 
pracowników, wpływające na 
stabilizację kadry oraz wzrost 
zaangażowania pracowników w 
podnoszenie jakości świadczeń 
medycznych; podniesienie 
efektywności pracy zespołowej; 
integrację grup zawodowych, 
uporządkowanie zakresu 
obowiązków i odpowiedzialności 
pracowników.

Organizacja przyjazna pacjentowi 
obejmuje projekty wprowadzające 
rozwiązania systemowe 
nakierowane na poprawę 
doświadczeń pacjenta, 
uwzględniające optykę pacjenta w 
postrzeganiu opieki zdrowotnej, 
dostosowywanie się do ich 
potrzeb i oczekiwań, poprawiające 
relację i komunikację z 
pacjentami, zbierające i 
wykorzystujące informacje 
zwrotne od pacjentów jak np. 
cykliczne badania satysfakcji 
pacjentów oraz przestrzeganie 
praw pacjenta.

Skuteczna profilaktyka i edukacja 
obejmuje projekty, które 
zaowocowały ponadprzeciętnymi 
wynikami w zakresie podnoszenia 
świadomości i odpowiedzialności 
za zdrowie oraz skutecznie 
wpłynęły na postawy 
beneficjentów. Zapraszamy 
inicjatorów innowacyjnych 
projektów: propagujących wiedzę 
o zdrowym stylu życia; 
kształtujących prawidłowych 
postawy  prozdrowotne, 
zwiększające kontrolę nad 
zdrowiem; nakierowanych na 
likwidowanie nierówności w 
dostępie do edukacji zdrowotnej i 
profilaktyki.
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Organy konkursu

Kapituła:

Kapituła jest 
naczelnym 
organem 
konkursu.

W skład Kapituły wchodzą 
przedstawiciele administracji 
państwowej, instytucji, podmiotów 
gospodarczych i  stowarzyszeń.

Kapituła, na podstawie 
prac własnych oraz 
rekomendacji Jury, 
podejmuje ostateczne 
decyzje w sprawie 
wyników konkursu.

Jury 
Preselekcyjne:

Jury jest organem 
kolegialnym Kapituły.

W skład Jury wchodzą eksperci rynku 
medycznego, praktycy i teoretycy z zakresu 
zarządzania placówkami opieki zdrowotnej oraz 
specjaliści powołani ze względu na tematykę 
poszczególnych kategorii konkursu.
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Kapituła konkursu

1. Ambroziewicz Beata, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

2. Chmielowiec Bartłomiej, Rzecznik Praw Pacjenta

3. Czarnuch Michał, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

4. Czauderna Piotr, Gdański Uniwersytet Medyczny

5. Fedorowski Jarosław J. , Polska Federacja Szpitali

6. Gałązka-Sobotka Małgorzata, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Center of Value Based Healthcare

7. Gryglewicz Jerzy, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Center of Value Based Healthcare

8. Jagoda Adam, Medtronic

9. Jaworska Urszula, Fundacji Urszuli Jaworskiej

10. Juszczyk Grzegorz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

11. Kępowicz Michał, Philips Polska

12. Kowalska-Bobko Iwona, Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ

13. Kozieł Anna, World Bank

14. Kutaj-Wąsikowska Halina, Centrum Monitorowania Jakości

15. Niedzielski Adam, Narodowy Fundusz Zdrowia

16. Pollesch Alicja, Wolters Kluwer Polska

17. Topór-Mądry Roman, AOTMiT

18. Wesołowski Marek, SGA

19. Zalicki Łukasz, EY



/

Jury preselekcyjne konkursu

1. Ambroziewicz Beata, Fundacja Wygrajmy Zdrowie

2. Dziełak Dariusz, NFZ

3. Gałązka-Sobotka Małgorzata, IZWOZ, Center of VBHC

4. Gryglewicz Jerzy, IZWOZ, Center of VBHC

5. Kowalska-Bobko Iwona, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ

6. Stępień Marcin, Wolters Kluwer Polska

7. Wesołowski Marek, SGA



Na podstawie 
nadesłanej 
dokumentacji oraz 
działań 
organizatorów 
i pracy własnej Jury 
preselekcyjne ocenia 
aplikacje i wyznacza 
kandydatów do 
drugiego etapu.

Przebieg konkursu

W drugim etapie 
członkowie Kapituły 
na podstawie 
rekomendacji Jury 
dokonują 
ostatecznego 
wyboru zwycięzców 
oraz wyróżnionych.

Ogłoszenie 
wyników konkursu 
oraz oficjalne 
wręczenie statuetek 
i nagród ma miejsce 
podczas uroczystej 
gali, którą poprzedzi 
konferencja 
dotycząca budowy 
rozwiązań ochrony 
zdrowia opartych 
o wartość.

Kandydat zgłasza się, 
wypełniając 
formularz na stronie 
konkursu. Zgłoszenia 
są przyjmowane od 
5 grudnia 2019 r. do 
27 stycznia 2020 r.



Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie wymaga przesłania do organizatorów elektronicznie wypełnionego 
formularza zgłoszenia kandydata wraz z uzasadnieniem zawierającym:

Opis obszaru przed 
wdrożeniem zmiany: 
identyfikacja problemu, 
precyzja w pomiarze skali,
istotności problemu.

Opis interwencji/działania: 
• charakterystyka 

interwencji/działania, 
• podmioty zaangażowane 

w działanie, 
• całościowy budżet i źródła 

finansowana (z podziałem 
na środki własne, obce).

Przyjętą 
metodologię 
pomiaru wyników 
zmiany.

Opis obszaru po 
wdrożeniu zmiany 
(prezentację 
wyników).

Opis 
upowszechnienia 
interwencji 
w systemie 
ochrony zdrowia.



Metodologia oceny zgłoszeń

Jury preselekcyjne ocenia aplikacje i wyznacza trzy projekty 
nominowane.

Kapituła na podstawie wyboru Jury dokonuje ostatecznego 
wyboru nagrodzonych i wyróżnionych.

Metodologia oceny:

Ocena punktowa 
na podstawie 
arkuszy oceny 
– wersja elektroniczna

Ogólna ocena 
funkcjonowania 
podmiotu w obszarze 
działalności leczniczej 



Korzyści z udziału w konkursie

uhonorowanie dokonań 
związanych z budową opieki 
nakierowanej na wartość 
zdrowotną przez niezależne grono 
autorytetów polskiego rynku 
medycznego

prestiżowy tytuł oraz wartościowe 
nagrody dla zespołu i lidera 
projektu

możliwość wymiany wiedzy 
i doświadczeń z przedstawicielami 
polskiego rynku medycznego 
podczas ogólnopolskiej konferencji 



Nagrody

Laureaci i wyróżnieni otrzymają statuetki, dyplomy oraz nagrody 
ustanowione przez organizatorów i sponsorów:

bon edukacyjny na
udział w wybranym 

module szkoleniowym 
programu MBA w 
ochronie zdrowia

Sponsor

nagrody ufundowane 
przez sponsorów

Prestiżowy tytuł 
Lidera zmian 

w ochronie zdrowia 
2020

bon edukacyjny na 
szkolenie dla zespołu 

na wybrany temat

książki



Harmonogram 

Konferencja i Gala finałowa:
19.03.2020 

53

Start konkursu:
5.12.2019 

1 42

Zbieranie zgłoszeń
konkursowych:
do 27.01.2020

6

Posiedzenie Kapituły
rozstrzygające 
konkurs: 
3.03.2020

Praca Jury 
preselekcyjnego: 
28.01.2020 -2.03.2020

Ogłoszenie 
nominacji:
5.03.2020



Pozyskane patronaty

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:



Zapraszamy do współpracy

Sylwia Gołaś-Olszak
Dyrektor Segmentu Administracja 
Publiczna
Wolters Kluwer Polska
tel.: +48 728 313 410
e-mail: sylwia.golas@wolterskluwer.com

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka 
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie 
Zdrowia
Uczelnia Łazarskiego
tel.: +48 505 016 628
e-mail: m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl

mailto:sylwia.golas@wolterskluwer.com

