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Dotyczy: odpowiedzi na wystąpienie dotyczące możliwości wsparcia dla systemu
służby zdrowia ze środków unijnych

Szanowny Panie Pośle,
odpowiadając na wystąpienie Pana Posła, przedstawiam informacje dotyczące możliwości
wsparcia służby zdrowia ze środków unijnych w obliczu sytuacji związanej z epidemią
COVID-19.
Polska, ani żaden inny kraj członkowski, nie otrzymały dodatkowych środków z polityki
spójności UE na walkę z zagrożeniem powodowanym przez koronawirusa. Dodatkowe
środki mogłyby się pojawić tylko wówczas gdyby zmianie uległy wieloletnie ramy
finansowe, a budżet unijny został zasilony dodatkowymi transferami z państw
członkowskich.
Dlatego Komisja Europejska w swojej propozycji legislacyjnej dała możliwość przesunięcia
środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych 2014-2020 na cele
związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii. W przypadku Polski, ale też innych
krajów, możliwości wykorzystania tych środków są jednak bardzo ograniczone. Głównym
powodem takiego stanu rzeczy są bardzo wysokie poziomy kontraktacji, przekraczające
90% dostępnej alokacji. Zakres i skala przesunięć finansowych na rzecz projektów
związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii odbywa się bowiem z wykorzystaniem
dotychczasowego budżetu danego programu operacyjnego (w ramach
niezakontraktowanych dotychczas środków) i w limitach określonych przez Komisję
Europejską w przepisach wynikających z Coronavirus Renspond Investment Initiative.
Determinuje to skalę i zakres planowanego w poszczególnych programach operacyjnych
wsparcia w tym obszarze.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 70 10, fax 22 273 70 11, www.gov.pl/web/fundusze-regiony,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pismo spełnia zasady dostępności.

Dodatkowo należy wspomnieć, że wszystkie zmiany w dokumentach programowych,
polegające na przesunięciu środków finansowych z innych obszarów programu na projekty
związane z COVID-19, uzyskały akceptację Komisji Europejskiej.
Ogłoszoną przez Brukselę kwotę 7,4 mld dla Polski należy rozpatrywać wyłącznie w
kontekście polepszenia płynności budżetu państwa. Jest to fragment puli przewidzianej dla
naszego kraju w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, którą otrzymalibyśmy
niezależnie w roku bieżącym jako zaliczki i refundacje w odniesieniu do realizowanych i
systematycznie rozliczanych projektów.
Podkreślić należy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest w stałym kontakcie
z Komisją Europejską, co pozwala na szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby. W
wyniku współpracy z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia uzgodniono m.in.
szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem,
które mają być finansowane z funduszy unijnych.
„Szybka ścieżka” polega na odstępstwach od dotychczasowych wymogów dotyczących
realizacji projektów w sektorze zdrowia, a jej stosowanie nie jest ograniczone do
konkretnego typu beneficjentów. Tym samym demarkacja wsparcia podmiotów
leczniczych ze środków regionalnych programów operacyjnych i Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w odniesieniu do projektów przeznaczonych na walkę
z COVID-19 nie ma zastosowania, a podmioty lecznicze mogą być wspierane przez
regionalne programy operacyjne niezależnie od struktury właścicielskiej.
Instytucje zajmujące się wdrażaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 korzystają z uproszczeń i odstępstw wprowadzanych do przepisów
dotyczących funduszy unijnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.
Jednym z najważniejszych rozwiązań ułatwiających wykorzystanie funduszy UE na walkę
z COVID-19 było uzyskanie od KE zgody na przyjęcie przyspieszonego trybu
procedowania w realizacji projektów w zakresie zdrowia poprzez zwolnienie ich z
czasochłonnej procedury uzgadniania w ramach Komitetu Sterującego oraz badania
zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania
skrócony został proces wyboru projektów dedykowanych zwalczaniu pandemii
przedkładanych przez Ministerstwo Zdrowia do dofinansowania z funduszy. Należy
również wspomnieć, że KE zgodziła się, aby wydatki związane z realizacją projektów
dotyczących walki z pandemią mogły być kwalifikowane do dofinansowania z mocą
wsteczną, tj. począwszy od 1 lutego 2020 r.
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Równolegle do ww. ułatwień, dokumenty programowe POIiŚ są aktualizowane w miarę
potrzeb oraz możliwości wprowadzania ekstraordynaryjnych rozwiązań. Ponadto
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podejmuje również czynne działania na
szczeblu oficjalnym oraz roboczym, w celu zwrócenia uwagi Komisji Europejskiej na
potrzebę wdrażania kolejnych rozwiązań ułatwiających walkę z koronawirusem.
Należy również wspomnieć o inicjatywie legislacyjnej Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej związanej z tzw. specustawą funduszową (ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.). Ustawa wpisuje się w działania antykryzysowe
rządu. Przewiduje między innymi możliwość:
- uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,
- wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i
wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenia terminu przekazania
wniosków o płatność,
- wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie
należności.
Ustawa wprowadza większą elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć
rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Drugim
bardzo ważnym celem ustawy jest ukierunkowanie dostępnych w programach
operacyjnych funduszy na projekty dotyczące zwalczania koronawirusa i ograniczania jego
niepożądanych skutków dla gospodarki.
W dokumentach programowych POIiŚ w zakresie działań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” uwzględniono możliwość wsparcia również
dla szpitali samorządowych. Niemniej ostateczna decyzja o możliwości udzielenia
wsparcia będzie należała do Ministra Zdrowia, który podejmie ją po uzgodnieniach z
właściwym Wojewodą. W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzania konsultacji
Ministerstwo Zdrowia opracowało ścieżkę kontaktu pomiędzy resortem, a Urzędami
Wojewódzkimi oraz Marszałkowskimi.
Dodatkowo przekazano wszystkim instytucjom zarządzającym RPO, opracowany przez
Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z ekspertami, katalog sprzętu i wyposażenia
najbardziej istotnego dla skutecznej walki z pandemią COVID-19, w celu zapewnienia
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skoncentrowania w ramach planowanych do realizacji projektów na zakupach sprzętu
medycznego i wyposażenia stricte dedykowanego walce z tą chorobą.
MFiPR w korespondencji związanej z weryfikacją propozycji zmian w dokumentach
programowych, kierowanej do instytucji zarządzających RPO, również każdorazowo
wskazuje na konieczność realizacji projektów zgodnie z potrzebami identyfikowanymi w
danym województwie i odpowiadającymi potrzebom całego regionu.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 za realizację programu operacyjnego odpowiada instytucja zarządzająca danym
programem, a więc w odniesieniu do programów regionalnych zarząd województwa.
Odpowiadając na ostatnie pytanie Pana Posła, uprzejmie informuję, że w reakcji na
zgłoszone przez Ministra Zdrowia zapotrzebowanie, Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej dokonało przeniesienia alokacji UE w POIiŚ w wysokości 550 mln PLN na
rzecz sektora zdrowie. W ramach tej kwoty 50 mln PLN zostanie przeznaczone dla
regionu lepiej rozwiniętego, czyli Mazowsza. Dodatkowe środki będą mogły zostać
wykorzystane na szeroki zakres działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych.
Umożliwienie uruchomienia środków przeznaczonych na walkę z pandemią COVID-19
wymagało szerokiego zakresu prac, które zostały przeprowadzone przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej w ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Działania
te obejmowały m.in. uzgodnienie z Komisją Europejską zakresu zmian Programu,
dostosowanie zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz opracowanie
uproszczonych kryteriów oceny projektów, które następnie zostały zaakceptowane
przez członków Komitetu Monitorującego POIiŚ.
Ponadto zostały wprowadzone również liczne uproszczenia na etapie wdrażania
projektów przeznaczonych do walki z pandemią. Rozwiązania te mają umożliwić
sprawne przeznaczenie środków na priorytetowe działania. Jednocześnie formalności
zostały ograniczone do niezbędnego minimum, pozwalając tym samym podmiotom
ochrony zdrowia skoncentrować ich wysiłki na leczeniu oraz ograniczaniu
rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, Minister Zdrowia będzie beneficjentem projektów
systemowych, w ramach których zostanie sfinansowany m.in. zakup aparatury
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medycznej, zakup środków ochrony indywidualnej, m.in. masek, kombinezonów,
fartuchów, gogli oraz zakup środków do dezynfekcji. W związku z tym, że sztab
kryzysowy działający w MZ na bieżąco monitoruje sytuację i zbiera zapotrzebowanie od
szpitali, planuje się, że wyroby zakupione w ramach projektów będą przekazywane do
szpitali zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Bezpośredni nadzór ze strony
Ministerstwa Zdrowia przysłuży się sprawnemu i efektywnemu rozdysponowaniu środków
przeznaczonych na walkę z koronawirusem w ramach IX osi POIiŚ.
Fundamentalne działania na rzecz przeznaczenia i uruchomienia dodatkowych środków
UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na walkę z
pandemią COVID-19 można uznać za zakończone. Obecnie resort zdrowia pracuje nad
ostatnimi szczegółami i w najbliższym czasie planowane jest wdrożenie projektów w życie.

Z poważaniem
z up. Ministra
Grzegorz Puda
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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