
FUNDUSZE UNIJNE
2,3 MLD EURO DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Ku jaw sko-Po mor skie wspie ra
szpi ta le uni j ny mi pie niędz mi.
Kre dy ty za cią gnię te 
w Eu ro pej skim Ban ku 
In we sty cyj nym umoż li wią
roz bu do wę lecz nic 
w To ru niu i we Wło cław ku
oraz do koń cze nie in we sty cji
w szpi ta lu psy chia trycz nym
w Świe ciu i czte rech jed nost kach
me dycz nych w Byd gosz czy

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

P
ie nią dze na służ bę zdro wia, m.in.
in we sty cje szpi tal ne, ma my w Re -
gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj -
nym. Lecz ni ce mo gą uzy skać
z nie go bez zwrot ne do ta cje. Jesz -

cze wię ksze pie nią dze na ta kie ce le wo je -
wódz two bie rze z in ne go uni j ne go źró dła
– Eu ro pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go
w Luk sem bur gu. To dłu go ter mi no we pre fe -
ren cyj ne kre dy ty.

EBI 1. In we sty cje 
w sied miu szpi ta lach
Pierw szy, na 425 mln zł, za cią gnę liś my w2010 r.
i na dal go spła ca my. Umoż li wił do po sa że nie
sied miu szpi ta li wo je wódz kich. Ten pro gram
urzęd ni cy na zy wa ją po tocz nie EBI 1, sam
bank uży wa zaś na zwy „Ku jaw sko-Po mor -
skie He al thca re Pro gram”, czy li ku jaw sko-
po mor ski pro gram opie ki zdro wot nej. 

In we sty cje zo sta ły już zre a li zo wa ne, te -
raz czas na ko lej ne. Sej mik wo je wódz twa zgo -
dził się kon ty nu o wać pro gram in we sty cji me -
dycz nych i za cią gnąć w EBI jesz cze je den
kre dyt, tym ra zem na 400 mln zł. Bę dzie my
go spła cać do 2038 r., zo bo wią za nie po wię -
kszo ne o od set ki wy no si 525 mln zł. 

– Nie stać nas na pro jek ty po ło wicz ne. To
nie chciej stwo dy rek to rów szpi ta li, tyl ko au -
ten tycz ne po trze by pa cjen tów – w czym na -
si są gor si od tych w An glii czy Ho lan dii? – mó -
wił pod czas jed nej z sej mi ko wych dys ku sji
na ten te mat mar sza łek Piotr Cał bec ki. 

Pod ko niec li sto pa da, gdy wszyst kie
for mal no ści zwią za ne z za cią gnię ciem
kre dy tów zo sta ły już po myśl nie za ła twio -
ne, mar sza łek pod su mo wał: – Za czy na się
no wy, spo koj ny etap fun kcjo no wa nia na -
szych wo je wódz kich szpi ta li. A by ły gło -
sy, że ten pro jekt jest nie moż li wy do zre -
a li zo wa nia.

Kre dy to bior cą są Ku jaw sko-Po mor skie
In we sty cje Me dycz ne, sa mo rzą do wa spół ka
po wo ła na spe cjal nie do re a li za cji in we sty cji
w szpi ta lach wo je wódz kich. 

EBI 2. Ko lej ne bu dyn ki 
i no wy sprzęt
400 mln zł, któ re po ży cza my, zo sta ło po dzie -
lo ne na dwie li nie kre dy to we. W grud niu ub.r.
KPIM i EBI pod pi sa ły umo wę na pier wsze
162 mln zł. Fi nan so wa ne z niej przed sięw zię -

cia właś nie star tu ją w sze ściu lecz ni cach, to
tzw. pro gram EBI 2. 

Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny we
Wło cław ku zo sta nie po wię kszo ny m.in. o no -
we skrzy dło łą czą ce dwa ist nie ją ce gma chy.
Znaj dzie się tam iz ba przy jęć, szpi tal ny od -
dział ra tun ko wy (SOR), od dział in ten syw nej
te ra pii, blok ope ra cyj ny i od dzia ły za bie go -
we. W pla nach jest też stwo rze nie no wych
od dzia łów, m.in. he ma to lo gii i psy chia trii
oraz za kup sprzę tu. 

– Bar dzo cie szą mnie in we sty cje w in fra -
struk tu rę me dycz ną. Od nie daw na wło cła -
wia nie mo gą ko rzy stać z Za kła du Ra dio te ra -
pii przy Łęg skiej, te raz do bre wie ści do ty czą
wło cław skie go szpi ta la. Pla ców kę cze ka kom -
plek so wa roz bu do wa i mo der ni za cja – sko -
men to wał pre zy dent Wło cław ka Ma rek Woj -
tkow ski. 

Roz bu do wa, choć na mniej szą ska lę, jest
pla no wa na tak że w Cen trum Pul mo no lo gii
w Byd gosz czy. Po wsta nie no wy bu dy nek na
od dzia ły gru źli cze. Bę dą tam kie ro wa ni pa -
cjen ci, któ rych do le gli wo ści le czy się obec -
nie w fi lii na osie dlu Smu ka ła. Po nad to Cen -
trum Pul mo no lo gii pla nu je mo der ni za cje
w już ist nie ją cych obiek tach.

In we sty cje szy ku ją się w Wo je wódz kim
Szpi ta lu Dzie cię cym w Byd gosz czy. 

– Środ ki fi nan so we, któ re otrzy ma my
z EBI, poz wo lą nam za koń czyć pro ces mo -
der ni za cji szpi ta la. W tej chwi li naj waż niej -
sze są dla nas: od dział in ten syw nej te ra pii,
blok ope ra cyj ny i sa la wy bu dze nio wa – mó -
wi ła w ze szłym ty god niu Da nu ta Ku ry lak, wi -
ce dy rek tor ds. lecz nic twa WSD. 

W tej lecz ni cy do po sa żo ne zo sta ną tak -
że: iz ba przy jęć, po rad nie spe cja li stycz no-
am bu la to ryj ne i ne u ro chi rur gia. Szpi tal pla -
nu je ku pić m.in. wy po sa że nie en do sko po -
we, sprzęt ra dio lo gicz ny i res pi ra to ry.

Z kre dy tu EBI sko rzy sta też Cen trum On -
ko lo gii, któ ry do po sa ży za rów no swo ją głów -

ną sie dzi bę w Byd gosz czy – pla no wa na jest
no wa apa ra tu ra dla Za kła du Ge ne ty ki Mo le -
ku lar nej – jak i za kład ra dio te ra pii w fi lii we
Wło cław ku. W głów nym kom plek sie szy ko -
wa na jest po nad to roz bu do wa am bu la to rium
che mio te ra pii, ap te ki i sy ste mu in for ma tycz -
ne go, ter mo mo der ni za cja obiek tu i prze bu -
do wa sy ste mu za si la nia.

Ko lej na in sty tu cja me dycz na z Byd gosz -
czy, któ ra sko rzy sta z pro gra mu EBI 2, to Wo -
je wódz ki Szpi tal Ob ser wa cyj no-Za kaź ny.
Pla nu je za kup wi de o ga stro sko pu i wi de o ko -
lo no sko pu, za a wan so wa nych urzą dzeń dla
pra cow ni en do sko pii. Lecz ni ca prze bu du je
też je den z swo ich bu dyn ków i wy po sa ży ap -
te kę. 

Wo je wódz ki Szpi tal dla Ner wo wo i Psy -
chicz nie Cho rych w Świe ciu szy ku je się zaś
do mo der ni za cji ko lej nych pa wi lo nów te ra -
pe u tycz nych oraz bu dyn ków ad mi ni stra cyj -
ne go i tech nicz ne go. Prze bu du je tak że sie ci:
sa ni tar ną, te le tech nicz ną i ener ge tycz ną.

EBI 3. Roz bu do wa szpi ta la 
w To ru niu
Do tąd naj wię cej z po ży czo nych w EBI pie -
nię dzy wo je wódz two kie ro wa ło na szpi ta -
le w Byd gosz czy – Dzie cię cy i Cen trum On -
ko lo gii. Te raz naj wię ksza in we sty cja szy ku -
je się w To ru niu. W cią gu trzech lat cał ko -
wi cie prze bu do wa ny ma być Wo je wódz ki
Szpi tal Zes po lo ny im. Lud wi ka Ry dy gie ra
na Bie la nach. Pra ce bu do wla ne po chło ną
po nad 336 mln zł brut to, li cząc z wy po sa -
że niem, w lecz ni cę zo sta nie za in we sto wa -
nych ok. 560 mln zł. 

Roz bu do wa szpi ta la bę dzie fi nan so wa na
z róż nych źró deł, naj wię kszym jest kre dyt
z osob nej li nii EBI 3 – to po nad 238 mln zł. 17
li sto pa da br. w war szaw skiej sie dzi bie ban -
ku sze fo wie KPIM i wi ce pre zes EBI w obec -
no ści mar szał ka Cał bec kie go pod pi sa li umo -
wę kre dy to wą.

Dzię ki te mu moż li we sta ło się za war cie
umo wy z wy bra nym w prze tar gu ge ne ral -
nym wy ko naw cą prac. Jest nim fir ma Bu di -
mex z War sza wy. We dług przed sta wio ne go
w paź dzier ni ku br. har mo no gra mu, ma za -
cząć od bu do wy wie lo po zio mo we go par kin -
gu na 303 sa mo cho dy oraz bu dyn ków tech -
nicz nych. Ko lej nym kro kiem bę dzie re mont
i roz bu do wa ist nie ją ce go szpi ta la. W no wym
skrzy dle, na da chu któ re go pla no wa ne jest
lą do wi sko dla he li kop te rów, znaj dzie się szpi -
tal ny od dział ra tun ko wy (SOR), od dział ane -
ste zjo lo gii i in ten syw nej te ra pii, cen tral ny
blok ope ra cyj ny i za kład dia gno sty ki ob ra -
zo wej. Po wsta ną też no we pa wi lo ny, m.in. na
ap te kę, od dział cho rób za kaź nych i od dział
psy chia trycz ny. 

W cza sie roz bu do wy szpi tal nie prze sta -
nie przyj mo wać pa cjen tów, uprze dza jed -
nak, że mo gą wy stą pić nie do god no ści, np.
ha łas. 

Umo wa o kre dyt na roz bu do wę szpi ta la
w To ru niu jest też wy jąt ko wo istot na dla EBI.
Cho ciaż bank z Luk sem bur ga moc no an ga -
żu je się in we sty cyj nie w Pol sce, po raz pierw -
szy zde cy do wał się na trans ak cję z in sty tu -
cją pu blicz ną w na szym kra ju w ra mach Eu -
ro pej skie go Fun du szu na rzecz In we sty cji
Stra te gicz nych (EFIS). To no wy fun dusz, któ -
ry jest fi la rem pla nu in we sty cyj ne go dla Eu -
ro py, zwa ne go po tocz nie pla nem Jun cke ra.
Sko men to wa ła to uni j na ko mi sarz El żbie ta
Bień kow ska: – Roz bu do wa i mo der ni za cja
szpi ta la im. Lud wi ka Ry dy gie ra to bar dzo do -
bra wia do mość dla miesz kań ców To ru nia
i ca łe go re gio nu. Jed nym z za ło żeń pla nu in -
we sty cyj ne go dla Eu ro py jest fi nan so wa nie
pro jek tów w sek to rze opie ki spo łecz nej i zdro -
wot nej, a dzi siej sze pod pi sa nie umo wy jest
te go naj lep szym do wo dem. Za chę cam pro -
mo to rów in nych pro jek tów w Pol sce, że by
kon tak to wa li się z Eu ro pej skim Ban kiem In -
we sty cyj nym i ubie ga li się o fi nan so wa nie.�

In we sty cje me dycz ne dzię ki EBI
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Tak po roz bu do wie bę dzie wy glą dał Wo je wódz ki Szpi tal Zes po lo ny w To ru niu 
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Mam na dzie ję, że przy naj mniej
w ja kiejś czę ści uda nam się
za spo ko ić po trze by szpi ta li,
je śli cho dzi o sprzęt, i po pra wić
wa run ki ich fun kcjo no wa nia.

Zwra ca my uwa gę szcze gól nie
na te szpi ta le, któ re 
w po przed nim okre sie 
pro gra mo wa nia eu ro pej skie go
w mniej szym stop niu 
ko rzy sta ły z do ta cji.

ROZ MO WA Z
MAŁ GO RZA TĄ WIŚ NIEW SKĄ 

TO MASZ CIE CHOŃ SKI: W Re gio nal nym Pro -
gra mie Ope ra cyj nym na la ta 2014-20 ma -
my 1,9 mld eu ro z Unii. Ile z tych pie nię dzy
zo sta nie wy da nych na spra wy zwią za ne
ze zdro wiem? 
MAŁ GO RZA TA WIŚ NIEW SKA, ZA STĘP CA DY REK -
TO RA DE PAR TA MEN TU SPRAW SPO ŁECZ NYCH
I ZDRO WIA W URZĘ DZIE MAR SZAŁ KOW SKIM:
– Na in we sty cje w służ bie zdro wia ma my ok.
84 mln eu ro, a do te go pra wie 44 mln eu ro na
tzw. dzia ła nia mięk kie, czy li pro gra my pro -
fi lak tycz ne, po gra my re ha bi li ta cyj ne itp. Nie
zo sta ły jesz cze ogło szo ne żad ne kon kur sy
zwią za ne z ochro ną zdro wia, nato miast Ko -
mi tet Mo ni to ru ją cy przy jął już kry te ria dla
trzech z nich. Wkrót ce mo że my więc spo -
dzie wać się ogło szeń.
Kto bę dzie mógł otrzy mać do fi nan so wa nie
i na co?

– Pierw szy kon kurs do ty czy po pra wy
usług dia gno stycz nych w jed nost kach świad -
czą cych pod sta wo wą opie kę zdro wot ną (POZ)
i am bu la to ryj ną opie kę spe cja li stycz ną (AOS).
Be ne fi cjen tem mo że więc być np. przy chod -
nia, a na wet in dy wi du al na prak ty ka, o ile po -
sia da kon trakt z NFZ na świad cze nie pod sta -
wo wej opie ki zdro wot nej. Kwo ta na ten kon -
kurs to 2 mln eu ro. Po nie waż za le ży nam, by
z pie nię dzy sko rzy sta ła du ża licz ba be ne fi -
cjen tów, za wę zi liś my war tość moż li we go do
uzy ska nia do fi nan so wa nia do 100 tys. zł dla
POZ i 200 tys. zł dla AOS, przy czym do fi nan -
so wa nie nie mo że prze kro czyć 50 proc. war -
to ści pro jek tu. Z tych pie nię dzy moż li wy jest
tyl ko i wy łącz nie za kup sprzę tu dia gno stycz -
ne go. Zde cy do wa liś my się na zam knię tą li -
stę sprzę tu. Nie ne gu ję, że nie któ re przy chod -
nie już daw no są wy po sa żo ne w naj waż niej -
sze urzą dze nia i te raz chcą re a li zo wać cie ka -
we po my sły, nie mniej w tym kon kur sie po -
sta wi liś my na za spo ko je nie pod sta wo wych
po trzeb pa cjen tów. Je śli więc ktoś nie ma spi -
ro me tru al bo USG, mo że za o pa trzyć się w ta -
kie urzą dze nia dzię ki do ta cji z RPO. W tym
kon kur sie wpro wa dzi liś my pre fe ren cje dla
be ne fi cjen tów z te re nów wiej skich. 

Kon kurs ma za chę cić ma łe przy chod nie
do opie ki ko or dy no wa nej. To idea za kła da ją -
ca, że w cen trum uwa gi ma być pa cjent, a nie
pro ce du ry zwią za ne z je go le cze niem. 

Dzi siaj każ da z ko mó rek zaj mu ją cych się
pa cjen tem dzia ła nie za leż nie od sie bie. AOS
wy ko nu je ba da nia, któ re spo koj nie mog ły by
być wy ko na ne w POZ, a pier wsza wi zy ta
u spe cja li sty czę sto jest zwią za na z roz pi sa -
niem skie ro wań na róż ne ba da nia, pod czas
gdy moż na by ło przyjść już z czę ścią wy ni -

ków. Zda rza się też, że na ba da nia, któ re moż -
na wy ko nać w am bu la to rium, pa cjent jest
kie ro wa ny do szpi ta la.

Ist nie je kil ka mo de li opie ki ko or dy no wa -
nej na świe cie, Mi ni ster stwo Zdro wia nie zde -
cy do wa ło jesz cze, któ ry wy bie rze. Na ro do -
wy Fun du szu Zdro wia te stu je właś nie trzy
z nich.
Dla ko go bę dą po zo sta łe kon kur sy?

– Dru gi do ty czy in we sty cji w szpi ta lach po -
wia to wych i miej skich, a trze ci w wo je wódz -
kich. Je śli cho dzi o za kres przed mio to wy, są
po dob ne: moż na za ku pić sprzęt me dycz ny,
jak rów nież do sto so wać i prze bu do wać obiekt.
Mam na dzie ję, że przy naj mniej w ja kiejś czę -
ści uda nam się za spo ko ić po trze by szpi ta li,
je śli cho dzi o sprzęt, i po pra wić wa run ki ich
fun kcjo no wa nia. Zwra ca my uwa gę szcze gól -

nie na te szpi ta le, któ re w po przed nim okre -
sie pro gra mo wa nia eu ro pej skie go w mniej -
szym stop niu ko rzy sta ły z do ta cji. 
Przy do fi nan so wa niu szpi ta li mó wi my
o wię kszych kwo tach niż przy POZ i AOS?

– Ma my za pla no wa ne 10 mln eu ro dla szpi -
ta li po wia to wych i miej skich oraz 16 mln eu ro
dla szpi ta li wo je wódz kich. Pu la po ten cjal nych
be ne fi cjen tów jest ogra ni czo na, w wo je wódz -
twie ma my 17 szpi ta li po wia to wych i trzy miej -
skie, w pierw szym kon kur sie mo że więc wy -
star to wać mak sy mal nie 20 pod mio tów. 

Kon kur sy dla szpi ta li ma ją nie co in ny cel
niż w przy pad ku POZ i AOS, dla te go nie przy -
go to wa liś my zam knię tej li sty sprzę tu, ja ki
moż na ku pić. Chce my zi den ty fi ko wać po -
trze by w szpi ta lach po wia to wych i uzu peł -
nić bra ki. Ma my te raz spo ro ma te ria łu po -

rów naw cze go, bo Mi ni ster stwo Zdro wia wy -
da ło sze ro ko ko men to wa ne „Ma py po trzeb
zdro wot nych”.
Na po cząt ku no wej per spek ty wy unij nej
mó wi ło się, że pie nią dze na zdro wie bę dą
dzie lo ne póź niej niż na in ne dzie dzi ny właś -
nie dla te go, że nie ma jesz cze tych map.
Ro zu miem, że prob lem jest już nie ak tu al ny?

– Ma py są na róż nym eta pie opra co wy wa -
nia. Nie ma ta kie go do ku men tu m.in. dla psy -
chia trii, dla te go z na szych ak tu al nych kon -
kur sów mu sie liś my wy klu czyć od dzia ły psy -
chia trycz ne. 
Ko mi tet Mo ni to ru ją cy RPO w tym ro ku za -
twier dził też kry te ria dla kon kur su na pro fi -
lak tycz ne ba da nia wy kry wa ją ce ra ka je li ta
gru be go. Do po dzia łu mię dzy jed nost ki mo -
gą ce je wy ko nać by ło 6 mln eu ro. Kon kurs

Opie ka zdro wot na wcho dzi 
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Szpi tal w Alek san dro wie Ku jaw skim – to mo graf kom pu te ro wy
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2 mln eu ro 
to su ma do po dzia łu na no wy sprzęt
dia gno stycz ny wspie ra ją cy roz wój
opie ki ko or dy no wa nej dla jed no stek
pod sta wo wej opie ki zdro wot nej i am -
bu la to ryj nej opie ki spe cja li stycz nej;

6 mln eu ro 
wo je wódz two prze zna czy na pro -
gram pro fi lak ty ki ra ka je li ta gru be go;

10 mln eu ro 
wspo mo że in we sty cje szpi ta li miej -
skich i po wia to wych. 

16 mln eu ro 
zo sta nie roz dzie lo nych mię dzy szpi -
ta le wo je wódz kie. 

NAJ BLIŻ SZE KON KUR SY
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2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

nie zo stał jed nak ogło szo ny, a kry te ria ma -
ją być przy ję te raz jesz cze. Co się sta ło?

– Nie do sta liś my jesz cze no wych wy tycz -
nych do ty czą cych ochro ny zdro wia, wi dzi my
już jed nak, że praw do po dob nie pla no wa ny
przez nas kon kurs nie był by z ni mi zgod ny.
Spra wa do ty czy ła kos me tycz nych kwe stii, nie -
mniej z przy czyn for mal nych mu si my jesz cze
raz przed ło żyć kry te ria kon kur so we Ko mi te -
to wi Mo ni to ru ją ce mu RPO. Z pro gra mu nie
re zy gnu je my – kry te ria zo sta ną za twier dzo -
ne raz jesz cze, kon kurs zo sta nie ogło szo ny,
a głów ne za sa dy się nie zmie nią.
Dla ko go jest skie ro wa ny ten pro gram? 

– Dla miesz kań ców na sze go wo je wódz -
twa. Moż na bę dzie się za pi sać na ba da nia
w dwo ja ki spo sób. Pier wsza ścież ka to przez
za pro sze nie od pod mio tu re a li zu ją ce go ba -

da nie, któ re zo sta ną ro ze sła ne do czę ści
miesz kań ców w wie ku 55-64 la ta. Dru ga moż -
li wość to przy jście bez za pro szeń. Bę dą mog -
ły z niej sko rzy stać oso by w in nym wie ku
i z okre ślo ny mi wska za nia mi, np. je śli u krew -
ne go pier wsze go stop nia wy stą pił no wo twór
je li ta gru be go. 

Prof. Ma ciej Świąt kow ski, wo je wódz ki
kon sul tant ga stroen te ro lo gii oce nia, że ok.
10 oś rod ków w wo je wódz twie speł nia mi ni -
ste rial ne kry te ria, by ta kie ba da nia pro wa -
dzić. Sza cu je my, że je den oś ro dek mo że prze -
ba dać ok. 500 osób na rok. Pro gram ma trwać
trzy la ta, te o re tycz nie więc z ba dań bę dzie
mog ło sko rzy stać 15 tys. miesz kań ców. Nie
wie my jesz cze, ja kie bę dzie za in te re so wa nie
ze stro ny wnio sko daw ców i sa mych miesz -
kań ców. W kon kur sie prze wi dzia na jest pre -

fe ren cja dla tzw. bia łych plam, czy li po -
wia tów, w któ rych w po przed nich la -
tach naj mniej osób ko rzy sta ło z ta -
kich ba dań re a li zo wa nych w ra mach
kon kur sów Mi ni ster stwa Zdro wia.
Pra wie ca łe wo je wódz two, nie li cząc kil ku
miast, jest jed nak ta ką bia łą pla mą. 
Dla cze go? Nie by ło pie nię dzy na ba da nia,
czy też świa do mo ści, że są po trzeb ne? 

– Lu dzie, któ rym ak tu al nie nic nie do le ga,
nie chcą sa mi z sie bie się na nie zgła szać. Mam
na dzie ję, że dzia ła nia edu ka cyj no-in for ma -
cyj ne, któ re w ra mach pro jek tów bę dą obo -
wiąz ko we, przy czy nią się do po pra wy zgła -
szal no ści na ba da nia pro fi lak tycz ne. 
Bę dą po dob ne po gra my pro fi lak tycz ne in -
nych cho rób?

– Ma my wska za ne jesz cze dzia ła nia za po -
bie ga ją ce ra ko wi szyj ki ma ci cy i ra ko wi pier -
si. Z tym że ja ko wo je wódz two nie bę dzie my
fi nan so wać w tych pro gra mach świad czeń
me dycz nych, bo są one fi nan so wa ne z Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia. Na szą ro lą jest tu
tyl ko edu ka cja i za chę ca nie ko biet do ba dań.

Je steś my za in te re so wa ni tak że pro gra -
mem re ha bi li ta cji po za wa ło wej. Za rów no
z włas nych ob ser wa cji jak i kar dio lo gicz nej
ma py po trzeb wie my, że w na szym wo je wódz -
twie wy so ka jest umie ral ność osób, któ re po
za wa le nie zmie ni ły try bu swo je go ży cia. Re -
ha bi li ta cja to pew ne m.in. ćwi cze nia, któ re
mo gą się od być na od dzia le szpi tal nym lub
am bu la to ryj nie. Oprócz niej pla nu je my dzia -
ła nia edu ka cyj ne co do die ty, zmia ny przy -
zwy cza jeń ru cho wych itp. 

Na przy szły rok pla nu je my też kon kurs
wspie ra ją cy wy dłu że nie ak tyw no ści za wo do -
wej. Bę dzie skie ro wa ny do przed się bior ców,
ale po to, by wdro ży li u sie bie zmia ny or ga ni -
za cyj ne ni we lu ją ce czyn ni ki ne ga tyw nie od -
dzia łu ją ce na pra cow ni ków, tak że, by przy
oka zji ba dań okre so wych, fi nan so wa li ba da -
nia wy kra cza ją ce po za mi ni mal ny za kres. Do -
ta cję otrzy ma pra co daw ca, ale de fac to od -
bior cą tych środ ków bę dą je go pra cow ni cy.
RPO do ty czy lat 2014-2020, a fak tycz nie bę -
dzie my re a li zo wa li ten pro gram do 2023 r.
Na co pój dą pie nią dze w na stęp nych la tach?

– Na pew no bę dzie my re a li zo wa li pro jek -
ty zwią za ne z psy chia trią, któ rych te raz nie
mo że my prze pro wa dzić z uwa gi na brak map.
Bę dzie rów nież wspar cie opie ki dłu go ter mi -
no wej i ge ria trii. Nie ukry waj my, zwię ksza
się za po trze bo wa nie na te go ty pu usłu gi me -
dycz ne.
Ze służ bą zdro wia wią że się też do to wa na
z RPO in for ma ty za cja pu blicz nych in sty tu -
cji. Pie nią dze z tej pu li pój dą m.in. na cyf -
ry za cję do ku men ta cji me dycz nej. Czy
skoń czy się bie ga nie po przy chod niach
z pa pie ra mi? 

– Zo stał przy go to wa ny kon kurs – kon ty -
nu a cja dzia łań roz po czę tych jesz cze w pierw -
szym okre sie pro gra mo wa nia. Ku jaw sko-Po -
mor skie re a li zo wa ło w la tach 2004-2006 pro -
jekt zwią za ny z te le me dy cy ną. W ko lej nym
okre sie 2007-2013 wy po sa ży liś my szpi ta le,
nie tyl ko wo je wódz kie, w in fra struk tu rę do
re a li za cji za dań z ob sza ru e-zdro wia. Te raz
ko lej ny krok przed na mi – za sto so wa nie tych
na rzę dzi w szer szy spo sób. Te o re tycz nie, je -
śli czy ta my w usta wach, to już dziś nie trze -
ba cho dzić z pa pie ra mi, bo pra wie wszyst ko
jest do stęp ne w wer sji cyf ro wej. W ży ciu wy -
glą da to jed nak ina czej – wciąż ce ni my so bie
do ku men ty pa pie ro we, pod pi sa ne i opie czę -
to wa ne. Są jed nost ki służ by zdro wia, któ re
prze ka zu ją mię dzy so bą elek tro nicz ną do -
ku men ta cję, ale wciąż nie jest to pe łen sy -
stem. Chce my go roz sze rzyć.

In na spra wa, że nie wszy scy pa cjen ci bę -
dą chcie li zre zy gno wać z tra dy cyj nej do ku -
men ta cji, we wszyst kich dzie dzi nach roz wią -
za nia elek tro nicz ne ma ją bo wiem zwo len ni -
ków i prze ciw ni ków. Wciąż roś nie licz ba osób
roz li cza ją cych po dat ki przez in ter net, ale to
nie zna czy, że wszy scy bę dą tak ro bić. Ko rzy -
sta pan z kon ta na stro nie NFZ? 
Nie.

– No właś nie, a dla cze go? 
Nie wiem, ja kie są je go za le ty. Sły sza łem,
że mo gę tak spraw dzić, czy nikt się po de
mnie nie pod szył pod czas wi zy ty u le ka -
rza. 

– Na przy kład. Mo że pan też zo ba czyć
wszyst kie re cep ty na le ki re fun do wa ne, wy -
sta wio ne na pa na na zwi sko. Pra cu ją cy na
umo wę-zle ce nie lub o dzie ło mo że tak spraw -
dzić, czy jest ubez pie czo ny. Moż na upew nić
się, do któ re go le ka rza jest się przy pi sa nym
w przy chod ni. Nie są to rze czy, któ re spraw -
dza my co dzien nie, ale w pew nych sy tu a cjach
mo gą być po moc ne. Po dob nie jest z cyf ro wą
do ku men ta cją. 
Szpi ta le, re a li zu jąc uni j ne in we sty cje, mu -
szą za gwa ran to wać też wkład włas ny, np.
po ży cza jąc pie nią dze. Czy są przy go to -
wa ne fi nan so wo, by pod źwi gnąć wię ksze
pro jek ty?

– To od wiecz ny prob lem: czy zo stać na po -
zio mie lat 70. i nie wy da wać pie nię dzy, czy
za ry zy ko wać i pójść tro chę do przo du? Na -
sze wo je wódz two już w po przed nim okre sie
pro gra mo wa nia na la ta 2007-2013 za ry zy ko -
wa ło po przez kre dyt w Eu ro pej skim Ban ku
In we sty cyj nym na in we sty cje w szpi ta lach
i kon ty nu u je tę li nię. Bar dzo waż ne jest, w ja -
kich wa run kach się le czy my. Oczy wi ście po -
ży czki trze ba bę dzie od dać, ale my ślę, że da -
my ra dę i jed no cześ nie pod nie sie my na szą
opie kę zdro wot ną o kil ka po zio mów.�

ROZMAWIAŁ TOMASZ CIECHOŃSKI

na wyż szy po ziom
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Kon ty nu u je my cykl spe -
cjal nych do dat ków do „Wy -

bor czej”, w któ rych in for mu je my
o środ kach uni j nych dla na sze go
wo je wódz twa. Uka zu ją się one
w każ dy osta t ni pią tek mie sią ca,
emi sję osta t nie go do dat ku za pla -
no wa liś my na 16 grud nia 2016 r. 

W tym cza sie za pra sza my Czy tel ni ków
do udzia łu w kon kur sie, w któ rym do
wy gra nia jest vo u cher wy cie czko wy
o war to ści 2500 zł. 
Aby wziąć udział w kon kur sie, wy star -
czy wy słać na adres kon kurs@to -
run.ago ra.pl pra cę w do wol nej for mu le,
za ty tu ło wa ną „Jak środ ki uni j ne zmie ni -
ły mo ją ja kość ży cia”, oraz od po wie -
dzieć na dwa py ta nia:
1. Ja ką kwo tę prze zna czy wo je -
wódz two na pro gram pro fi lak ty ki
ra ka je li ta gru be go?
2. W ja kich miej sco wo ściach re gio -
nu dzia ła ją Pun kty In for ma cyj ne
Fun du szy Eu ro pej skich? 
Spoś ród wszyst kich zgło szeń ju ry kon -
kur so we wy bie rze naj lep szą pra cę.
Zwy cięz ca zo sta nie po wia do mio ny
o wy gra nej do 22 grud nia 2016 r.
Udział w kon kur sie bio rą tyl ko te oso by,
w któ rych zgło sze niach znaj dą się pra -
wi dło we od po wie dzi na py ta nia z dzi -
siej sze go lub każ de go na stęp ne go nu -
me ru do dat ku.  

Wy sła nie pra cy jest rów noz nacz ne
z ak cep ta cją re gu la mi nu.

Re gu la min kon kur su znaj du je się na
stro nach: rpo.ku jaw sko-po mor skie.pl/
pro mo cja i to run.wy bor cza.pl

KON KURS! 
Wygraj voucher
turystyczny
wart 2,5 tys. zł 
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FUNDUSZE UNIJNE

Pie nią dze z RPO 
po mo gą uzbra jać te re ny 
in we sty cyj ne, wy po sa żać
obiek ty w ma łe źró dła
ener gii od na wial nej, 
bu do wać ścież ki ro we ro we,
a na wet zor ga ni zo wać 
im pre zę z udzia łem 
ar ty stów z kra jów bał tyc kich.

Pre zen tu je my za po wia da ne
kon kur sy o do ta cje.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

K
ry te ria każ de go kon kur su,
w któ rym moż na otrzy mać
pie nią dze z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go,
za twier dza Ko mi tet Mo ni -

to ru ją cy. To kil ku dzie się cio o so bo we gre -
mium, ob ra du ją ce pod prze wod nic twem
mar szał ka wo je wódz twa. 

Na osta t nim po sie dze niu w paź dzier -
ni ku br. Ko mi tet Mo ni to ru ją cy przy jął
kry te ria m.in. dla kon kur sów zwią za nych
ze służ bą zdro wia – sze rzej in for mu je my
o nich na po przed nich stro nach. Je go de -
cy zje poz wa la ją uru cho mić kon kur sy tak -
że w in nych dzie dzi nach. Przy jrzyj my
się, kto i na co bę dzie mógł uzy skać wspar -
cie w naj bliż szym cza sie. 

Ogło sze nia o na bo rach wnio sków pu -
bli ku je Urząd Mar szał kow ski, za in te re -
so wa ni po win ni sy ste ma tycz nie śle dzić
stro nę in ter ne to wą rpo.ku jaw sko-po -
mor skie.pl. Tam też moż na zna leźć adre -
sy i te le fo ny do Pun któw In for ma cyj -
nych Fun du szy Eu ro pej skich, któ re za
dar mo udzie lą nie zbęd nych in for ma cji
i wska zó wek. Pun kty sta le dzia ła ją
w Byd gosz czy, To ru niu, Gru dzią dzu,
Wło cław ku i Ino wro cła wiu, po za tym
or ga ni zu ją te re no we dy żu ry w mniej -
szych miej sco wo ściach.

Na te re ny in we sty cyj ne 
Sa mo rzą dy, ich związ ki oraz sa mo rzą do -
we spół ki sa mo dziel nie lub w par tner -
stwie z wo je wódz twem bę dą mog ły ubie -
gać się o do ta cje na przy go to wa nie te re -
nów pod in we sty cje. Pod tym ha słem ro -
zu mie się kup no dział ki, uzbro je nie jej co
naj mniej w wo dę i ka na li za cję lub upo -
rząd ko wa nie te re nów np. po woj sku, ko -
lei lub PGR-ach tak, by speł nia ły po trze -
by po ten cjal nych in we sto rów. 

Obo wią zy wać bę dzie pre se lek cja.
Ozna cza to, że po ten cjal ni be ne fi cjen ci
naj pierw przed sta wią ogól ne za ło że nia
swo je go pro jek tu, a ko mi sja oce ni, czy
w ogó le kwa li fi ku je się on do wy stę po wa -
nia o wspar cie. Ci, któ rzy po myśl nie przej -
dą tę we ry fi ka cję, zo sta ną za pro sze ni do
zło że nia kom ple tu do ku men tów. 

Sa mo rzą dy po win ny do brze przy -
go to wać się do ta kie go kon kur su. Wy -
ma ga ny jest akt włas no ści grun tu lub
przed wstęp na umo wa jej na by cia, te -
ren po wi nien być ob ję ty pla nem za gos -
po da ro wa nia prze strzen ne go, ko niecz -
ne jest też zdia gno zo wa nie, czy ja cyś
in we sto rzy za in te re su ją się pro wa dze -
niem dzia łal no ści w tym miej scu.

W mia stach po wy żej 50 tys. miesz kań -
ców grunt pod in we sty cje po wi nien
mieć co naj mniej 5 ha, a w mniej szych
miej sco wo ściach 3 ha.

Na mi kro in sta la cje OZE 
Je den z ogło szo nych nie ba wem kon kur -
sów wspo mo że bu do wę lub mo der ni za -
cję nie wiel kich jed no stek wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej lub ciepl nej z od na -
wial nych źró deł ener gii (OZE). To tzw. mi -
kro in sta la cje. Do to wa ne bę dą głów nie ko -
lek to ry sło necz ne i pa ne le fo to wol ta icz -
ne (te pier wsze słu żą do pod grze wa nia
wo dy, dru gie do pro duk cji prą du), pom -
py ciep ła i in sta la cje na bio gaz. 

Część środ ków zo sta nie za re zer wo -
wa na wy łącz nie na mon taż mi kro in sta -
la cji w bu dyn kach służ by zdro wia. Jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go bę dą
mog ły wy stą pić też o do fi nan so wa nie ta -

kich dzia łań w in nych obiek tach uży tecz -
no ści pu blicz nej lub w bu dyn kach miesz -
ka nio wych.

Na ścież ki ro we ro we 
Urząd Mar szał kow ski przy zna sa mo rzą -
dom, ich związ kom i jed nost kom (np. za -
rzą dom dróg) do ta cje na bu do wę ście żek
ro we ro wych. Przy ję te przez Ko mi tet Mo -
ni to ru ją cy kry te ria wska zu ją sze reg wy -
ma gań, któ re po win na speł nić do to wa na
tra sa dla cy kli stów. M.in. ma się stać al -
ter na ty wą dla trans por tu sa mo cho do we -
go, be ne fi cjen ci mu szą bo wiem za de kla -
ro wać ogra ni cze nie emi sji dwut len ku wę -
gla. Ko niecz ne jest speł nie nie wo je wódz -
kich stan dar dów tech nicz nych dla ście -
żek ro we ro wych. Co do za sa dy na rzu ca -
ją one bi tu micz ną na wierz chnię, wska zu -
ją też mi ni mal ne sze ro ko ści tras. I tak ciąg
jed no kie run ko wy po wi nien mieć co naj -

mniej 1,5 me tra, a dro ga dwu kie run ko wa
2 me try. W przy pad ku dro gi dla pie szych
i ro we rzy stów na ob sza rze za bu do wa nym
mi ni mal na sze ro kość to 2,5 me tra, a po -
za nim 2 me try. Pre fe ro wa ne bę dą ścież -
ki bu do wa ne w mia stach lub w ich po bli -
żu. Do dat ko we pun kty otrzy ma ją tra sy
uła twia ją ce do jazd do za kła dów pra cy za -
trud nia ją cych co naj mniej 50 osób lub do
bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej, np.
szkół i przy chod ni. 

Po dob ny kon kurs zo sta nie ogło szo ny
wy łącz nie dla sa mo rzą dów two rzą cych
zwią zek ZIT, czy li Zin te gro wa nych In we -
sty cji Te ry to rial nych. To Byd goszcz, To -
ruń, po wia ty byd go ski i to ruń ski oraz 21
gmin w są siedz twie dwóch naj wię kszych
miast wo je wódz twa. 

Na wa ły prze ciw po wo dzio we 
Po pra wą bez pie czeń stwa po wo dzio we go
zaj mie się sa mo dziel nie sa mo rząd wo je -
wódz twa, in ne pod mio ty nie mo gą wy stę -
po wać odo ta cję na ta kie in we sty cje. Pie nią -
dze z RPO prze zna czy na bu do wę wa łów
po wo dzio wych na ob sza rach, gdzie ry zy ko
po wo dzio we zo sta ło okre ślo ne ja ko śred -
nie. Do to wa ne in we sty cje po za tym, że pod -
nio są wa run ki ży cia miesz kań ców ipo pra -
wią fun kcjo no wa nie ist nie ją cej in fra struk -
tu ry prze ciw po wo dzio wej, po win ny jesz -
cze za kła dać po ten cjal ny wzrost do cho dów
pro du cen tów rol nych iza bez pie czać przed
za la niem dro gi, w tym au to stra dy. 

Na im pre zy kul tu ral ne 
O do fi nan so wa nie z RPO mo gą sta rać się
or ga ni za to rzy im prez kul tu ral nych, któ -
rzy chcą przy bli żyć miesz kań com na sze -
go wo je wódz twa sztu kę kra jów bał tyc -
kich. Wy stą pić mu szą ar ty ści z co naj mniej
trzech ta kich państw, a naj wię cej pun -
któw do sta ną wnio sko daw cy, któ rzy za -
pro szą go ści aż z 12 kra jów. 

Wspie ra ne ma ją być im pre zy cy klicz -
ne. Je śli wnio sko daw ca po raz pierw szy
chce zor ga ni zo wać swo je wy da rze nie, po -
wi nien za gwa ran to wać, że bę dzie je kon -
ty nu o wał w ko lej nych la tach. Wy klu cze -
ni zo sta ną ci, któ rzy nie roz li czy li się z po -
przed nich edy cji. Wnio sko daw ca mu si
speł nić sze reg kry te riów, m.in. współ pra -
co wać przy or ga ni za cji im pre zy z miej -
sco wym biz ne sem, przyj mo wać do po -
mo cy wo lon ta riu szy i po zy skać lo kal nych
pa tro nów me dial nych. 

Or ga ni za cje pu blicz ne mo gą do stać
do 400 tys. zł do fi nan so wa nia, pry wat ni
or ga ni za to rzy, w za leż no ści od cha rak te -
ru ich im pre zy, do 200 tys. zł lub do 600
tys. zł. Im wię ksze za an ga żo wa nie ka pi -
ta łu pry wat ne go w ogół kosz tów, tym wię -
cej pun któw otrzy ma wnio sko daw ca.

Na wal kę z wy klu cze niem 
Sto wa rzy sze nia, fun da cje i spół dziel nie
zaj mu ją ce się dzia łal no ścią spo łecz ną bę -
dą mog ły wy stą pić o do fi nan so wa nie dzia -
łań za po bie ga ją cych wy klu cze niu i ubó -
stwu. Ja ko ich par tner mo że wy stą pić sa -
mo rząd lub je go jed nost ka or ga ni za cyj na,
np. oś ro dek po mo cy spo łecz nej lub po wia -
to we cen trum po mo cy ro dzi nie. Kon kurs
jest prze zna czo ny dla ob sza ru Zin te gro -
wa nych In we sty cji Te ry to rial nych.

Do ta cje bę dzie moż na prze zna czyć
na dzia ła nia po ma ga ją ce naj bar dziej po -
trze bu ją cym w po wro cie do ży cia spo -
łecz ne go i pra cy, np. oso bom z nie peł no -
spraw no ścia mi lub ko rzy sta ją cym z po -
mo cy spo łecz nej.�

Na co moż na do stać do ta cję 
uni j ną z na sze go RPO? 
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W ubieg łym wy da niu „Fun du szy Uni j -
nych” z 28 paź dzier ni ka br. w ar ty ku -
le „ZIT – mi lio ny eu ro dla są sia dów”
na pi sa liś my, że „Do ta cje z ZIT nie mo -
gą tra fić ochro nę za byt ków z ob sza -
rów wpi sa nych na li stę UNE SCO [...],
wy łą czo na jest więc to ruń ska Sta -
rów ka”. Nato miast w Re gu la mi nie kon -
kur su do pre cy zo wa no, że: ze wspar cia
w ra mach RPO WK-P 2014-2020 wy klu -
czo ne są wy łącz nie obiek ty kwa li fi ku ją ce

się do PO IiŚ 2014-2020 z uwa gi na war -
tość pro jek tu tj. mi ni mum 2 mln zł, lub typ
be ne fi cjen ta, któ rym w ra mach RPO WK-
P 2014-2020 nie mo gą być in sty tu cje kul -
tu ry pań stwo we oraz współ pro wa dzo ne
przez MKiDN, Na czel na Dy rek cja Ar chi -
wów Pań stwo wych oraz ar chi wa pań -
stwo we, szko ły i uczel nie ar ty stycz ne
pro wa dzo ne i nad zo ro wa ne przez
MKiDN, a tak że szko ły ar ty stycz ne pro -
wa dzo ne przez JST”. 

Pre cy zu je my

Dro ga ro we ro wa z To ru nia do Uni sławia


