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Szanowna Pani
Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Minister
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sprawa dotyczy: możliwości wsparcia dla systemu służby zdrowia ze środków unijnych

Szanowna Pani Minister,
Epidemia COVID-19 to czas zupełnie niecodzienny dla wszystkich. To przede wszystkim
jednak kryzys humanitarny, który pociąga za sobą istotne implikacje społeczno-gospodarcze.
Pandemia koronawirusa generuje bardzo duże problemy w funkcjonowaniu służby zdrowia – która
zderza się z wirusem COVID-19 na pierwszej linii frontu. Jak wynika z raportu dotyczącego
struktury zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce, który został opublikowany przez Głównego Inspektora
Sanitarnego w dniu 10 kwietnia 2020 r. – prawie 1/2 przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce to
efekt kontaktu z chorymi w szpitalu lub przychodni. Nie ma więc wątpliwości, że służba zdrowia
która na przełomie ostatnich 30 lat wymagała i w dalszym ciągu wymaga wielu zmian, w tym
zwiększania finansowania – w obecnych czasach potrzebuje tego wsparcia jeszcze bardziej i pilniej
i to na różnych obszarach swojego działania tj. wsparcia finansowego, rzeczowego, kadrowego,
technicznego etc.
Mając na względzie powyższe składam na ręce Pani Minister następujące zapytania:
1. Jakiego rodzaju wsparcie jest przewidziane dla systemu służby zdrowia w ramach
realizowanego przez rząd wsparcia w postaci Tarczy Kryzysowej 1.0 – gdzie jako III Filar wskazano
Ochronę zdrowia. Na jakich zasadach ww. wsparcie będzie rozdysponowywane i które placówki
służby zdrowia (w tym szczególności szpitale) będą największymi odbiorcami kierowanego przez
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rząd wsparcia? Czy środki zaplanowane na finansowanie III filaru tj. jak wskazuje rząd około 7,5
mld złotych pochodzą w części także ze środków europejskich? Jeżeli tak, jaki poziom w łącznej
kwocie na finansowanie działań w ramach III filaru tarczy stanowią środki europejskie pochodzące
z perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020?
2. Na jakich zasadach działania oparta jest także uzgodniona pomiędzy rządem, Komisją
Europejską oraz marszałkami województw tzw. szybka ścieżka dla nowych inwestycji w służbę
zdrowia w związku z koronawirusem?
Na jakich zasadach dzielone są środki pochodzące z programów będących zarówno w
dyspozycji marszałków województw (Regionalne Programy Operacyjne) oraz zarządzanych na
poziomie centralnym?
Czy wsparcie realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczy
wyłącznie szpitali samorządowych (właściwych terytorialnie dla konkretnych RPO) czy natomiast
wsparcie te mogą uzyskiwać także szpitale uniwersyteckie, czy też tworzone i zarządzane przez
administrację rządową (np. szpital MSWiA w Białymstoku)?
3. W dniu 14.04.2020 r. opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu osi priorytetowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na jakich zasadach realizowane
jest wsparcie dla służby zdrowia z funduszy unijnych w ramach ww. programu? Czy zaplanowane
środki w ramach osi priorytetowej IX POIiŚ 2014-2020– na poziomie około 550 mln złotych zostały
już uruchomione? Jeżeli tak, jakie warunki należy/należało spełnić aby uzyskać przedmiotowe
środki i na jakich zasadach są one dzielone pomiędzy regionami/placówkami zdrowia?
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