
 

 

 

Projekt przygotowany przez 

 Województwo Lubuskie 

 

Stanowisko nr 12 Konwentu Marszałków Województw RP 

z dnia ……………………… 2020 roku 

w sprawie dedykowania części środków finansowych w ramach Instrumentu na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu zniwelowania deficytów w ochronie zdrowia 

ujawnionych w czasie pandemii koronawirusa 

 

Konwent Marszałków Województw RP wyraża uznanie dla przedstawionej przez 

Komisję Europejską propozycji wprowadzenia kompleksowego planu odbudowy w celu 

złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa, którego częścią ma 

być nowe narzędzie pn. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie 

ze wstępnymi planami Polska ma szansę być jednym z jego największych beneficjentów. 

W ramach porozumienia zawartego na szczycie Unii Europejskiej, Polska będzie miała do 

dyspozycji 57 mld euro (część tej kwoty będzie przyznana w formie grantów, a część w formie 

pożyczek). 

 Jego realizacja istotnie pomoże w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów, 

w takich obszarach jak konkurencyjność, wydajność, transformacja ekologiczna i cyfrowa, 

innowacyjność, kształcenie i umiejętności, zdrowie, zatrudnienie oraz spójność gospodarcza, 

społeczna i terytorialna. 

W ocenie Konwentu Marszałków Województw RP środki przewidziane w tym 

instrumencie w znacznej części powinny być skierowane na pokrycie deficytów w ochronie 

zdrowia w aspekcie niedoborów ujawnionych podczas trwającej pandemii. Środki miałyby 

służyć finansowaniu zarówno bieżących potrzeb wynikających z działalności operacyjnej 

związanej z zapobieganiem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się epidemii, jak 

również – wobec braku wiedzy na temat ewentualnych zagrożeń i ich konsekwencji – także 

działań inwestycyjnych na rzecz pozostałych dziedzin medycyny.  

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że tego typu zdarzenia dotykają praktycznie wszystkie 

regiony Unii Europejskiej, ważnym jest wskazanie alokacji jaka byłaby przeznaczona na ten 

cel. Jest to o tyle istotne, że działania w tym zakresie wymagają szczególnej koordynacji,  



 

 

a wskazanie kwot wsparcia pozwoli na gradację działań niezbędnych do podjęcia w celu 

zapobieżenia niewydolności systemu ochrony zdrowia w przyszłości.  

W związku z rozpoczęciem przez Rząd RP prac nad Krajowym Planem Odbudowy  

i Zwiększania Odporności oraz rozwiązaniami dotyczącymi nowego mechanizmu, Konwent 

Marszałków apeluje do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o zapewnienie przekazania 

ściśle określonej kwoty środków dedykowanych systemowi ochrony zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko kieruje się do:  

1. Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, 

2. Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 


