
Instrumenty wsparcia 
infrastruktury sektora 

ochrony zdrowia

Departament Oceny Inwestycji 
Ministerstwo Zdrowia



Instrumenty wsparcia szpitali klinicznych

17 mld zł - Fundusz Medyczny  

0,7 mld zł - Narodowa Strategia Onkologiczna 

1,5 mld zł - REACT-EU

10,2 mld zł - Krajowy Plan Odbudowy 

Polityka Spójności 2021-2027, w tym: 

• 3,15 mld zł - Program FEnIKS

• Regionalne Programy 2021-2027 (kwoty w trakcie negocjacji)

4 mld zł - Budżet Ministra Zdrowia

2022-2029
36 mld zł



FUNDUSZ MEDYCZNY 2021-
2029

SUBFUNDUSZ INFRASTRUKTURY STRATEGICZNEJ

Infrastruktura strategiczna podmiotów leczniczych

REALIZATORZY
• szpitale od IV do VII poziomu sieci, tzn. 

onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne oraz 
ogólnopolskie

• uczelnie medyczne w imieniu ww. podmiotów

10 mld zł



Wsparcie 
szpitali pediatrycznych
Planowana alokacja:
ok. 1,5 mld zł

IV kwartał 2022 r.

Subfundusz infrastruktury strategicznej -
harmonogram  

Wsparcie 
szpitali onkologicznych

Planowana alokacja:
ok. 2,0 mld zł

Wsparcie 
szpitali ogólnopolskich

Planowana alokacja:
ok. 1,0 mld zł

IV kwartał 2021 r. II kwartał 2022 r.

PLANOWANY KONKURS w 2021 r.  w zakresie wsparcia szpitali pediatrycznych
ü termin ogłoszenia – listopad br.
ü kwota środków finansowych przeznaczonych na konkurs – 1,5 mld zł
ü minimalna wartość jednego projektu – 50 mln zł
ü maksymalna kwota dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie jednego projektu – 300 mln zł

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM



FUNDUSZ MEDYCZNY 2021-2029

SUBFUNDUSZ MODERNIZACJI PODMIOTÓW 
LECZNICZYCH  

ZAKRES

• rozwój infrastruktury udzielania świadczeń 

opiekuńczo-leczniczych i geriatrycznych

• wsparcie infrastruktury ratownictwa 

medycznego

• wymiana łóżek szpitalnych

7 mld zł



Wsparcie 

infrastruktura w 
zakresie opieki 
długoterminowej

Planowana alokacja:
ok. 700 mln zł

IV kwartał 2022 r.

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych 
- harmonogram  

Wsparcie 

infrastruktura 
ratownictwa  
medycznego

Planowana alokacja:
ok. 126 mln zł

Wsparcie 

wymiana łóżek
szpitalnych

Planowana alokacja:
ok. 250 mln zł

Wsparcie 
infrastruktura w 
zakresie geriatrii

Planowana alokacja:
ok. 60 mln zł

I kwartał 2022 r. II kwartał 2022 r. III kwartał 2022 r.

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM



NARODOWA STRATEGIA 
ONKOLOGICZNA 2020-2030

• planowane 3 konkursy - I kw. 2022 r.
• planowany budżet na ww. konkursy – ok. 140 mln zł

(90 mln zł rozdysponowane w 2021 r. na zakup w 2022 r.
systemów planowania leczenia do radioterapii, sprzęt do
rehabilitacji i leczenia raka płuca)

• obszary wsparcia:
ü zakup akceleratorów dla zakładów radioterapii

(wymiana wyeksploatowanych ponad 10-letnich
aparatów)

ü zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek dla
klinik i oddziałów hematoonkologicznych

ü zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów prostaty
i pęcherza moczowego dla oddziałów urologicznych

250 mln zł
INWESTYCJE W SYSTEM OPIEKI ONKOLOGICZNEJ 
w 2022 r. 



REACT-EU-POIŚ 2020-2023

CEL

Wspieranie kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków 
społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej 
i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność

1,5 mld zł



REACT-EU-POIŚ 2020-2023

ZAKRES WSPARCIA I PLANOWANA ALOKACJA

• wsparcie oddziałów zakaźnych – 200 mln zł 

• wsparcie ponadregionalnych podmiotów 
leczniczych – 454 mln zł 

• wsparcie podmiotów w zakresie 
medycyny transplantacyjnej – 70 mln zł

• wsparcie cyfryzacji POZ – 300 mln zł 

• wsparcie publicznej służby krwi – 308 mln zł

• wsparcie inspekcji sanitarnej – 140 mln zł 



Wsparcie             
oddziałów zakaźnych

Planowana alokacja:
ok. 200 mln zł

REACT-EU-POIŚ – harmonogram

I kwartał 2022 r. II kwartał 2022 r. III kwartał 2022 r. 

Wsparcie 
ponadregionalnych 
podmiotów leczniczych   

Planowana alokacja:
ok. 454 mln zł

Wsparcie             
medycyny 
transplantacyjnej             

Planowana alokacja:
ok. 70 mln zł

Tryb wyboru projektów:
pozakonkursowy

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM/POZAKONKURSOWYM



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
2021-2026 – finalizacja negocjacji z KE

WSPARCIE KRYTYCZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY 
ZDROWIA W KLUCZOWYCH DZIEDZINACH

CEL

• poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności w kluczowych obszarach ze względu na:

ü zagrożenia epidemiologiczne (m.in. choroby zakaźne, 
anestezjologia i intensywna terapia)

ü choroby cywilizacyjne (m.in. onkologia, kardiologia, 
psychiatria, choroby układu oddechowego)

ü sytuację demograficzną (m.in. pediatria i inne dziedziny zw. z 
leczeniem dzieci, geriatria, opieka długoterminowa). 

10,2 mld zł



WSPARCIE KRYTYCZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY 
ZDROWIA W KLUCZOWYCH DZIEDZINACH

ZAKRES – dot. wyłącznie podmiotów leczniczych udzielających 
świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego

• przebudowa, rozbudowa, modernizacja istniejącej 
infrastruktury

• budowa nowej infrastruktury

• doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną

• wsparcie zmian jakościowych w funkcjonowaniu poprzez 
realizację niezbędnych działań infrastrukturalnych

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
2021-2026 – finalizacja negocjacji z KE



WSPARCIE ROZWOJU POTENCJAŁU UCZELNI 
MEDYCZNYCH

CEL: Zwiększenie potencjału uczelni medycznych

• wdrożenie systemu zachęt do podejmowania i 
kontynuowania studiów na wybranych kierunkach 

• modernizacja bazy dydaktycznej

• wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników 
dydaktycznych

• modernizacja infrastruktury bibliotek oraz infrastruktury 
domów studenckich i infrastruktury teleinformatycznej 

• informatyzacja obszaru zarządzania uczelnią

3,15 mld zł

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
2021-2026 – finalizacja negocjacji z KE



POLITYKA 
SPÓJNOŚCI 2021+
negocjacje w toku

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT I 
ŚRODOWISKO– 3,15 mld zł

• wsparcie reformy psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży

• wsparcie infrastrukturalne podmiotów leczniczych udzielających świadczeń
w zakresie leczenia szpitalnego, AOS , w tym rehabilitacji

• wsparcie infrastrukturalne Państwowego Ratownictwa Medycznego

REGIONALNE PROGRAMY 2021-2027

• wsparcie infrastrukturalne podmiotów leczniczych udzielających świadczeń
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki
zdrowotnej

• wsparcie infrastrukturalne podmiotów leczniczych udzielających świadczeń
w zakresie opieka długoterminowa, paliatywna, hospicyjna, psychiatryczna,
rehabilitacja lecznicza



Obszar wsparcia Fundusz 
medyczny REACT-EU Krajowy Plan 

Odbudowy
Polityka 
spójności 2021+

Ratownictwo medyczne

Infrastruktura podmiotów 
leczniczych

Wsparcie państwowej inspekcji 
sanitarnej

Wsparcie publicznej służby krwi 
i transplantologii

Wsparcie uczelni medycznych

Okres realizacji 2021-2029 2020-2023 2021-2026 2021-2027

DEMARKACJA INSTRUMENTÓW WSPARCIA 

Narodowa
Strategia
Onkologiczna

2020-20230



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fundusz 
Medyczny

REACT-EU

Krajowy Plan 
Odbudowy

Polityka Spójności 
+2021

Narodowa Strategia
Onkologiczna

HORYZONT CZASOWY INSTRUMENTÓW WSPARCIA 

realizacja do 2029 roku

wydatki kwalifikowalne od 01.02.2020

realizacja do 2030 roku



Planowanie, gotowość i 
budowanie kompetencji 
szpitala

kompetencje szpitala w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje 

IOWISZ  i Opinia o Celowości Inwestycji

doświadczenia MZ z kilku ostatnich lat wdrażania inwestycji

rozwiązania, koncepcje i praktyki, których nie znajdziemy w wytycznych 

ani regulaminach


