
Apel Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
dotyczące umożliwienia wsparcia szpitali klinicznych 

 z terenu województwa podkarpackiego  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

 
 
Zawarte w dokumencie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 
Krajowe Strategiczne Ramy” oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zasady wskazujące, 
iż beneficjentami działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów 
leczniczych mogą być podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny 
organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię 
prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, 
budzą zaniepokojenie Samorządu Województwa o dalszy rozwój utworzonych na 
terenie województwa szpitali klinicznych, dla których podmiotem tworzącym jest 
jednostka samorządu terytorialnego.   
 
 
W bieżącym roku akademickim dzięki wysiłkom m.in. Samorządu Województwa 
uruchomiony został po raz pierwszy kierunek lekarski na Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Samorząd powołał dwa szpitale kliniczne, których baza użyczana jest 
Uniwersytetowi Rzeszowskiemu na potrzeby kształcenia lekarzy. W tym kontekście 
wymienione wyżej zapisy programowe budzą uzasadnione obawy, iż mamy do 
czynienia z  nierównym traktowaniem klinik oraz odebraniem w ten sposób części z 
nich możliwości ubiegania się o środki Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Fakt ten może zniweczyć 
podejmowane w naszym regionie wysiłki zmierzające do rozwoju bazy 
infrastrukturalnej niezbędnej do prowadzenia kształcenia w zawodach medycznych. 
 
Z uwagi na ograniczone środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, które mogą być przeznaczone na infrastrukturę 
ochrony zdrowia, rozwijanie kierunku lekarskiego wymaga zaangażowania wsparcia 
dostępnego w ramach programów krajowych współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie są zasady przyjęte  
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, w którym w działaniu 5.1 Programy profilaktyczne   
w typach beneficjentów przewidziano szpitale kliniczne, nie różnicując ich  
w zależności od podmiotu tworzącego. 
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego wzywa Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz 
Ministra Zdrowia do zapewnienia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 równego traktowania klinik, bez różnicowania ich ze 
względu na podmiot  tworzący, ponieważ realizują one te same zadania dydaktyczne 
w procesie kształcenia w zawodach medycznych w ramach publicznej uczelni. 
Jednoznaczną podstawę takiej interpretacji daje definicja zawarta w art. 89 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015, poz. 618 z późn. 
zm.). Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do rozróżniania szpitali klinicznych ze 
względu na podmioty je tworzące. 
 
 


