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Pan Olgierd Geblewicz 
Prezes Zarządu 

Związku Województw RP

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do przedstawionego stanowiska Związku Województw RP z dnia 8 lipca 

2022 r., w sprawie wsparcia obszaru zdrowia w programach regionalnych, dziękuję 

za przedstawioną opinię oraz proszę przyjąć poniższe. 

Odnosząc się do Państwa stanowiska dotyczącego podmiotów szpitalnych to pragnę 

zauważyć, iż w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(KPO) Ministerstwo Zdrowia odpowiada za realizację kluczowych inwestycji w tym:

 D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki 

wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych;

 D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez 

dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia;

 D1.2.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury 

podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym;

 D2.1.1 Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów 

dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne;

 D3.1.1. Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o 

zdrowiu. 

Powyższe inwestycje obejmują szeroki zakres wsparcia, zarówno w zakresie opieki 

długoterminowej, cyfryzacji, modernizacji i doposażenia. Ze wsparcia będą mogły 

korzystać podmioty lecznicze niezależnie od podmiotu nadzorującego. 
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Natomiast w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), który jest na etapie ostatecznych uzgodnień z 

Komisją Europejską planowane jest wsparcie infrastrukturalne Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej (POZ) w wysokości (35 % alokacji) co stanowi największą część wsparcia z 

programu. Zakładane jest systemowe wsparcie POZ poprzez przygotowanie podmiotów 

leczniczych do rozszerzonych funkcji medycznych, takich jak podstawowa opieka 

fizjoterapeutyczna, nowe badania diagnostyczne, nowe zakresy świadczeń (np. 

dietetyk). Kluczowe działania będą dotyczyć wsparcia cyfryzacji POZ m.in. w formie 

zakupu sprzętu komputerowego oraz zakup pozostałej, niezbędnej infrastruktury 

informatycznej i oprogramowania. 

Dodatkowo w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 
2021-2027 (FERS) planowane jest krajowe wsparcie na rzecz POZ poprzez: 

 rozwój i wsparcie kształcenia kadr medycznych i organizacyjnych/ 

administracyjnych/ zarządzających POZ, w tym szkolenia dla koordynatorów 

POZ i kształcenie lekarzy medycyny rodzinnej; 

 upowszechnienie koordynacji opieki i innych zmian organizacyjnych w POZ;

 wzmocnienie dojrzałości placówek POZ do organizacji opieki koordynowanej lub 

jej elementów.

Pragnę podkreślić, że zgodnie z Umową Partnerstwa działania w ochronie zdrowia 
powinny przyczyniać się do odwrócenia piramidy świadczeń. Zatem również 

alokacja Programów Regionalnych powinna wspierać rozwój POZ. Dlatego też jako 

Ministerstwo Zdrowia rekomendowaliśmy jednolite wsparcie POZ w ramach Programów 

Regionalnych poprzez wdrożenie standardu dostępności POZ. 

Mając na uwadze powyższe zaangażowanie środków w ramach FENiKS i FERS na 

rzecz POZ, należy podkreślić, że upowszechnienie w Programach Regionalnych 

standardu dostępności POZ będzie stanowiło uzupełnienie działań realizowanych na 

poziomie krajowym. 

Z poważaniem 

Małgorzata Iwanicka-Michałowicz 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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Do wiadomości: 

1. Pan Grzegorz Gmyrek - Zastępca Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów
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