
Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Płock, dnia 06.02.2017 r.

Marek Opioła 
ul. Stary Rynek 2 
09-400 Płock

Jarosław Wanecki
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej
w Płocku

Znak sprawy: BPMO 86/2016

W załączeniu do niniejszego pisma przedstawiam odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 
26 stycznia 2017 roku zawierającą informacje dotyczące możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie powstania zakładu radiologii w Płocku.

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji pozostałym Interesariuszom Płockiego 
Programu Onkologicznego.

Z poważaniem

Załącznik

1. Odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 26.01.2017 r.



Minister Zdrowia

PZO.070.1.2017

Warszawa, 26. 01. 2017
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w związku z otrzymaniem pisma znak: BPMO 34/2016 w sprawie możliwości 
przyśpieszenia procedur związanych z powołaniem w mieście Płock ośrodka radiologii 

onkologicznej, proszę o przyjęcie następujących informacji.

W  ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, ustanowionego 

uchwałą Nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania 

Chorób Nowotworowych” (M.P. poz. 1165, z późn. zm.), planowana jest między innymi 

realizacja zadań inwestycyjnych polegających na uzupełnianiu oraz wymianie 

wyeksploatowanych wyrobów medycznych, w tym służących do radioterapii i diagnostyki 

nowotworów. Jednocześnie informuję, że działania inwestycyjne, według zapisów 

w dokumencie Programu, będą podejmowane w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych.

Opracowana mapa dotycząca onkologii została opublikowana 31 grudnia 2015 r. i jest 

dostępna na stronie: http://www.mapvpotrzebzdrowotnvch.mz.qov.pl/Mapy-potrzeb-
zdrowotnych.

Zgodnie z treścią opublikowanej mapy, w mieście Płock, do 2025 r. powinny znaleźć się 

2 akceleratory. Informacja ta wynika z modelu optymalizacji liniowej, który minimalizuje 

odległość w linii prostej pomiędzy powiatem, który zamieszkuje pacjent, a powiatem 

w którym znajduje się ośrodek teleterapii. Model lokalizacji przyspieszaczy liniowych 

oparty został na prognozie liczby świadczeń teleterapii potrzebnej w roku 2025. Liczba
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świadczeń teleterapii w każdym powiecie oszacowana została na podstawie prognozy 

zachorowalności oraz współczynników wykorzystania teleterapii. Przy obliczaniu 

współczynników założono dla każdego typu nowotworu, że będą one w każdym powiecie 

równe współczynnikom w skali całego kraju (na rok 2012). Ten sposób prognozowania 

liczby świadczeń w powiatach (który będzie miał bezpośredni wpływ na liczbę 

i rozmieszczenie akceleratorów) zakłada wyrównanie dostępu do świadczeń oraz 

wykrywalności nowotworów w skali całego kraju.

Należy zaznaczyć, że realizatorzy poszczególnych działań inwestycyjnych Programu 

będą wyłaniani w drodze procedur konkursowych przeprowadzanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, ogłaszanych na stronie internetowej Ministerstwa 

Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

W  świetle powyższego, Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku 

będzie mógł ubiegać się o środki finansowe na zakup sprzętu medycznego, zgodnie 

z procedurami obowiązującymi dla realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych na lata 2016-2024, tj. poprzez udział ośrodka w ogłaszanych przez 

Ministerstwo Zdrowia procedurach konkursowych na wybór realizatorów jego zadań, 

z zastrzeżeniem spełnienia kryteriów i wymagań określonych dla aplikujących jednostek.

W  2016 r. dofinansowanie Ministra Zdrowia do zakupu jednego akceleratora wynosiło 

maksymalnie 7 500 000,00 zł, przy czym udział własny oferenta musiał wynosić nie mniej 

niż 15% wartości sprzętu. Należy zaznaczyć, że zakup sprzętu nie obejmuje kosztów 

dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu 

w zakresie obsługi sprzętu.

W  2017 r. w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 

podmioty lecznicze będą mogą wziąć udział w ogłaszanych przez Ministra Zdrowia 

postępowaniach konkursowych na wybór realizatorów zadań „Doposażenie zakładów 

radioterapii w Polsce” i „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania 

nowotworów”.

Ponadto informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa

Mazowieckiego (RPO). Szczegółowych informacji o ewentualnej możliwości wsparcia 

ww. inwestycji w ramach RPO oraz jego warunkach należy poszukiwać w Instytucji 

Zarządzającej, w tym przypadku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

w województwie. Wyszukiwarka najbliższego Punktu dostępna jest pod adresem; 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/punktv-informacvine/.
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Zarząd Województwa Mazowieckiego, jako Instytucja Zarządzająca ww. RPO, w dniu 29 

listopada 2016 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Nabór wydaje się adekwatny dla 

omawianego przedsięwzięcia, gdyż dotyczy następującego typu projektów: Inwestycje 
w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie 
infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) - w ramach planów inwestycyjnych dla 
subregionów objętych OSI problemowymi Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 8 marca 2017 r. Pula środków 

przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 7.424.540,00 EUR. Szczegółowe 

informacje o naborze, można znaleźć pod następującym adresem:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/naborv-wnioskow/6-1-infrastruktura-ochronv-
zdrowia-typ-proiektow-inwestvcie-w-infrastrukture-ochronv-zdrowia-wvnikaiace-ze-
zdiagnozowanvch-potrzeb-w-zakresie-infrastrukturv-szpitalnei-dla-kardioloqii-i-

onkoloqii-w-ramach-planow-inwestvcvinvch-dla-subregionow-obietvch-osi-
problemowymi.htmi

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że współfinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej zakupu akceleratorów liniowych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego jest możliwe wyłącznie w przypadkach uzasadnionych z punktu widzenia 

map potrzeb zdrowotnych oraz jedynie w miastach w nich wskazanych.

W  tym miejscu należy również przywołać dokument pn. Plan Inwestycyjny dla 
subregionu płockiego objętego OSI problemowym Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, 
przyjęty Uchwałą nr 2116/209/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 

27 grudnia 2016 r. W  przedmiotowym dokumencie wskazano m.in. inwestycję 

„Utworzenie Zakładu Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”.

W  świetle powyższego wydaje się zasadnym, aby władze miasta Płock lub właściwy 

podmiot leczniczy skontaktował się z Urzędem Marszałkowskim lub instytucją 

organizującą konkurs (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych), aby 

doprecyzować możliwość udziału w naborze, a następnie przygotować wniosek 

o dofinansowanie projektu i przystąpić do konkursu.
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