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WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW 

Tabela 1. Skróty wykorzystane w raporcie 

Skrót Rozwinięcie skrótu 

AOS Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

BASIW Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych 

BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

BDL Bank Danych Lokalnych 

CATI 
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (z j. ang. Computer-

Assisted Telephone Interviewing) 

CAWI Ankieta internetowa (z j. ang. Computer-Assisted Web Interview) 

CS Studium przypadku (z j. ang. case study) 

CT Cel tematyczny 

EDM Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

EPC Ekwiwalent pełnego czasu pracy 

EUR Euro 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI Indywidualny wywiad grupowy (z j. ang. In-Depth Interview) 

IP RPO WM 
Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 

IT Technologie informacyjne 

IZ RPO WM  
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Małopolskiego 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KM  
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego 

KOC Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży 

MEN Ministerstwo Edukacji i Nauki 

MON Ministerstwo Obrony Narodowej 

MSIM Małopolski System Informacji Medycznej 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

NBP Narodowy Bank Polski 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

NIL Naczelna Izba Lekarska 
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Skrót Rozwinięcie skrótu 

NMF Norweski Mechanizm Finansowy 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

OIL Okręgowa Izba Lekarska 

OP Oś Priorytetowa  

PET PozytonowaTomografia Emisyjna 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PI Priorytet Inwestycyjny 

PLN Nowy złoty polski 

PNRL Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

POZ Podstawowa opieka zdrowotna 

RPO WD Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

RPO WM  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 

RTG Rentgenogram 

SP ZOZ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

SPR Subregionalny Program Rozwoju 

SR WM Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 

SZOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

TBE 
Koncepcja ewaluacji bazującej na teorii (z j. ang. Theory-based 

evaluation) 

TDI Telefoniczne wywiady pogłębione (z j. ang. Telephone depth interview) 

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne 

UE Unia Europejska 

UM WM Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

UP Umowa Partnerstwa 

USG Ultrasonograf 

WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Źródło: opracowanie własne. 
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STRESZCZENIE 

Niniejsze opracowanie dotyczy badania ewaluacyjnego wpływu interwencji podejmowanych 

w ramach OP12 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę dostępności do usług 

społecznych. Badaniem objęte zostało przede wszystkim Działanie 12.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia, ale również dwa poddziałania uzupełniające względem wskazanego, tj. 

Poddziałania 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia oraz 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

w regionie.  

Głównym celem badania była ocena wpływu udzielonego w obszarze ochrony zdrowia 

wsparcia na procesy rozwoju regionu, w tym na zwiększenie dostępu do wyższej jakości 

usług zdrowotnych, a co za tym idzie – ograniczenie skali występowania problemów 

społecznych w Małopolsce. Badanie objęło perspektywę 2014-2020, wypracowane 

rekomendacje dotyczą jednak nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, wskazując 

potencjalne obszary problemowe, możliwości rozwoju oraz dobre praktyki wykorzystywane 

w ramach programu i warte wdrażania w kolejnych latach. 

Raport z badania składa się z 5 rozdziałów. Po spisie treści, wykazie skrótów i streszczeniu 

znajduje się wprowadzenie, obejmujące zagadnienia związane ze specyfiką badania, tj. jego 

problematykę, przyjętą koncepcję i metodologię badawczą (rozdział 1).  

Drugi z rozdziałów zawiera wyniki przeprowadzonych badań. Badanie ewaluacyjne zostało 

podzielone na dwa obszary problemowe, w ramach których przyporządkowano pytania 

badacze zbieżne z poszczególnymi podrozdziałami analizy. Pierwszy z obszarów dotyczy 

analizy i oceny interwencji w zakresie ochrony zdrowia w ramach OP12 RPO WM 

w kontekście zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych wynikających 

z map potrzeb zdrowotnych, dostosowania systemu ochrony zdrowia do prognozowanych 

zmian demograficznych oraz poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej oraz 

poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, tj. profilaktyki i ochrony zdrowia 

(podrozdział 2.1). Drugi z obszarów problemowych obejmuje natomiast analizę i ocenę 

interwencji w zakresie ochrony zdrowia w szczególności w ramach OP12 w kontekście 

skuteczności, efektywności, trwałości i wpływu na procesy rozwoju regionu, w tym rozwoju 

opieki koordynowanej oraz komplementarności usług zdrowotnych wspieranych z innych 

programów i działań RPO WM (podrozdział 2.2). W celu odpowiedzi na wskazane problemy 

badawcze, zastosowano szereg metod i technik badawczych, spis których zawarto 

w rozdziale 1. Dodatkowo analizę pogłębiono dzięki wykorzystaniu 3 metod badawczych, 

wyniki których umieszczono w osobnych podrozdziałach. Pierwszą z nich było studium 

przypadku, co umożliwiło dokonanie szczegółowej analizy wybranych projektów 

i zidentyfikowanie dobrych praktyk odnoszących się do objętych badaniem interwencji 

(podrozdział 2.3). Wykorzystana została również metoda benchmarkingu, w ramach której 
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przeprowadzono analizę porównawczą zastosowanych rozwiązań funkcjonujących w innych 

RPO w zakresie wspieranego obszaru ochrony zdrowia, w szczególności z przejścia z usług 

instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych, z naciskiem na wskazanie 

skutecznych środków zaradczych diagnozowanym trudnościom (podrozdział 2.4). 

Przeprowadzono ponadto 2 panele ekspertów, przy zastosowaniu metody delfickiej, 

w których wzięli udział eksperci z dziedziny ochrony zdrowia oraz dziedzin 

interdyscyplinarnych, w tym w szczególności przedstawiciele OIL (podrozdział 2.5). 

Rozdział 3 zawiera zestawienie syntetycznych odpowiedzi na pytania badawcze, kolejny 

natomiast – wnioski i rekomendacje z badania (rozdział 4). W ostatniej części raportu 

umieszczono załączniki, w tym wzory wykorzystanych narzędzi badawczych, spis elementów 

graficznych czy spis wykorzystanych źródeł (rozdział 5).  

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne pozwala stwierdzić, że interwencje podejmowane 

w ramach Działania 12.1, jak i Poddziałań 2.1.5 i 9.2.1 RPO WM miały silnie pozytywny 

wpływ na wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na terenie 

województwa małopolskiego. Wskazywały na to przede wszystkim opinie osób bezpośrednio 

zaangażowanych w realizację projektów, tj. beneficjentów wsparcia, przedstawicieli IZ RPO 

WM oraz innych podmiotów zajmujących się tematyką specyficzną dla ochrony zdrowia i osi 

z nią powiązanych, a także reprezentantów instytucji odpowiadających za sektor zdrowia 

w Polsce, jak Komitet Sterujący ds. Koordynacji Interwencji EFSI w Sektorze Zdrowia, 

Naczelna Izba Lekarska (PNRL), konsultant krajowy w dziedzinie ochrony zdrowia czy Polskie 

Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. O dużym wpływie interwencji na 

poprawę dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczyły również wyniki analizy 

danych zastanych, w tym informacji o efektach projektów, przeprowadzonego badania case 

study, jak i opinie ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia oraz dziedzin interdyscyplinarnych. 

Jak wskazują wyniki badania, sami mieszkańcy Małopolski, a więc bezpośredni odbiorcy 

wsparcia zdrowotnego, raczej w niewielkim stopniu odczuli poprawę w tym zakresie. Jedynie 

18,5% badanych Małopolan wskazywało na polepszenie stanu służby zdrowia 

w województwie w porównaniu ze stanem sprzed 5 lat, natomiast aż 28,4% z nich była 

zdania, że sytuacja w tym zakresie uległa pogorszeniu. Źródeł tych rozbieżności może być 

kilka. Po pierwsze, badanie ewaluacyjne przypadło na specyficzny okres. Wybuch 

i rozwinięcie się pandemii COVID-19, związane z tym utrudnienia i ograniczenia, a także 

znaczne obciążenie systemu ochrony zdrowia, nie tylko uwidoczniły nowe obszary 

deficytowe, ale mogły też mieć silny wpływ na odbiór wsparcia zdrowotnego przez 

mieszkańców regionu i kraju. Po drugie, należy zauważyć, że choć dostęp do opieki 

zdrowotnej w Polsce jest powszechny, nie każdy korzysta z niej w równym stopniu. 

Zwłaszcza, że w ramach poddawanych ewaluacji Działania i Poddziałań RPO WM wspierane 

były często szpitale, z których korzysta się zazwyczaj w sytuacjach wyjątkowych, nie 

codziennych. Podobnie jeśli chodzi o opiekę specjalistyczną. Co więcej, jak nierzadko 

podkreślali badani z pozostałych grup, udzielone wsparcie stanowi podstawę, którą należy 
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rozwijać i nadbudowywać w kolejnych latach, a sam sektor ochrony zdrowia zawsze 

wymagać będzie wdrażania nowych rozwiązań i ulepszeń. W opinii ewaluatora musi upłynąć 

pewien czas, by efekty zrealizowanych działań, poczynione starania i modernizacje zostały 

silnie pozytywnie odebrane przez Małopolan. Jedną z rekomendacji jest tym samym 

zwiększenie w przyszłości nacisku na aspekt działań informacyjno-promocyjnych względem 

realizowanych projektów. Większość wyników badań wskazuje bowiem, że realizacja działań 

projektowych przyczyniła się rozwoju regionu na różnych płaszczyznach, nie tylko podnosząc 

poziom jednostek medycznych, zarówno pod względem wizerunku i stopnia 

zmodernizowania, wyposażenia oraz jakości świadczonych usług, ale też oddziałując na życie 

społeczne i gospodarcze ludności regionu. Dostęp i korzystanie z wysokiej jakości opieki 

zdrowotnej przekłada się bowiem bezpośrednio na samopoczucie psychiczne i fizyczne jej 

odbiorców, umożliwiając tym samym pełne czerpanie z możliwości życia, w tym również 

możliwości podjęcia pracy zawodowej i zapewnienia sobie oraz swoim bliskim bytu 

materialnego. 

Raz jeszcze należy jednak podkreślić, że interwencja nie wyczerpuje potrzeb Małopolski 

w zakresie ochrony zdrowia. Medycyna to sektor, który wciąż ewoluuje – opracowywane są 

nowe formy leczenia i innowacyjne rozwiązania technologiczne, co więcej, aparatura 

medyczna i wyposażenie placówek zdrowotnych są niemal nieustannie wykorzystywane, 

wskutek czego stosunkowo szybko ulegają zużyciu czy zestarzeniu. Zatrzymanie się na 

osiągniętym dotychczas poziomie spowodowałoby, że za jakiś czas obszar ten ponownie 

wymagałby intensywnej modernizacji. Działania podjęte w ramach RPO WM pozwoliły na 

stworzenie bazy dla dalszego rozwoju, dlatego też istotna jest kontynuacja dotychczasowego 

wsparcia. Wyniki badania ewaluacyjnego wskazują, że niezbędne jest przede wszystkim 

skoncentrowanie na zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości opieki 

psychologicznej i psychiatrycznej oraz dalszy rozwój usług skierowanych do osób starszych 

i niesamodzielnych. Należy również dążyć do rozwoju opieki skoordynowanej nad 

pacjentami, tak, by zapewnić im kompleksową opiekę zdrowotną. Kontynowanie wsparcia 

obszaru ochrony zdrowia w województwie małopolskim pozwoli zapobiec ewentualnej 

regresji i umożliwi dalszy rozwój regionu z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. 
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SUMMARY 

This study concerns evaluating the impact of interventions undertaken under OP12 Social 

Infrastructure of the Regional Operational Program of the Małopolska Region for 2014-2020 

on improving accessibility to social services. The study covered mainly Measure 12.1 Health 

care infrastructure and two sub-measures complementary to the indicated one, i.e. Sub-

measure 2.1.5 E-services in health care and 9.2.1 Social and health services in the region.  

The study's main objective was to assess the impact of the support provided in health care in 

the region's development processes, including increasing access to higher-quality health 

services, thus reducing the scale of social problems in Małopolska. The study covered the 

2014-2020 perspective. However, the developed recommendations relate to the new 

financial outlook for 2021-2027, indicating potential problem areas, development 

opportunities and good practices used under the program and worth implementing in the 

coming years.  

The research report consists of 5 chapters. After the table of contents, the list of 

abbreviations, and the summary, an introduction covers issues related to the research's 

specificity, i.e. its issues, the adopted concept, and research methodology (chapter 1).  

The second chapter contains the results of the research carried out. The evaluation study 

was divided into two problem areas. Researchers assigned questions consistent with the 

individual subchapters of the analysis. The first area concerns the analysis and evaluation of 

health care interventions under OP12 of the ROP MV in the context of increasing the 

availability of high-quality health services resulting from the maps of health needs, adapting 

the health care system to the forecast demographic changes and improving the 

effectiveness of the health care system and improving health safety citizens, i.e. prevention 

and health protection (subchapter 2.1). The second problem area covers the analysis and 

evaluation of health care interventions, in particular under OP12 in the context of 

effectiveness, efficiency, sustainability and impact on the development processes of the 

region, including the development of coordinated care and the complementarity of health 

services supported by other programs and activities of the ROP WM (subsection 2.2). In 

order to respond to the indicated research problems, several research methods and 

techniques were used, the list of which is included in Chapter 1. 

Additionally, the analysis was deepened thanks to the use of three research methods, the 

results of which were placed in separate subchapters. The first was a case study, which 

enabled a detailed analysis of selected projects and identifying good practices relating to the 

interventions covered by the study (section 2.3). The benchmarking method was also used. 

A comparative analysis of the solutions applied in other ROPs in the supported area of health 

care was carried out, particularly from the transition from institutional services to services at 

the local community level, emphasising effective remedies for the diagnosed difficulties 
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(subsection 2.4). Moreover, two panels of experts were carried out, using the Delphi 

method. Experts in health protection and interdisciplinary fields participated, in particular 

representatives of OILK (section 2.5).  

Chapter 3 contains a summary of synthetic answers to research questions. The next one is 

conclusions and recommendations from the research (chapter 4). The last part of the report 

includes appendices, including patterns of research tools used, a list of graphic elements and 

a list of sources (chapter 5).  

The conducted evaluation study shows that the interventions are undertaken under 

Measure 12.1, and Sub-measures 2.1.5 and 9.2.1 of the ROP MV had a strong positive impact 

on the increase in the availability and quality of health services Małopolskie Voivodeship. It 

was indicated primarily by the opinions of people directly involved in the implementation of 

projects, i.e. support beneficiaries, representatives of the ROP MA and other entities dealing 

with issues specific to health care and related axes, as well as representatives of institutions 

responsible for the health sector in Poland, such as Steering Committee for Coordination of 

ESIF Interventions in the Health Sector, Supreme Medical Chamber (PNRL), national 

consultant in the field of health protection or the Polish Society of Social Medicine and 

Public Health. The results of the analysis of existing data, including information on the 

results of projects, a case study, and the opinions of experts in health care and 

interdisciplinary fields, also proved the significant impact of the intervention on improving 

access to high-quality health services. However, according to the conducted research, the 

inhabitants of Małopolska, and thus the direct recipients of health support, experienced 

a slight improvement in this respect. Only 18.5% of respondents from Małopolska indicated 

an improvement in the state of health care in the voivodship compared to the state from 5 

years ago. 

In comparison, as many as 28.4% of them believed that the situation in this respect had 

worsened. There may be several sources of these discrepancies. First, the evaluation study 

covered a specific period. The outbreak and development of the COVID-19 pandemic, the 

related difficulties and limitations, as well as a significant burden on the health care system, 

not only highlighted new deficit areas but could also have a substantial impact on the 

reception of health support by the inhabitants of the region and the country. Secondly, it 

should be noted that although access to healthcare in Poland is universal, not everyone 

benefits from it equally. Primarily, under the evaluated Measures and Sub-measures of the 

ROP WM, hospitals were often supported, usually used in exceptional, not everyday 

situations. The same goes for specialist care. 

What is more, as the respondents from other groups often emphasised, the support 

provided is the basis that should be developed and built up in the coming years. The health 

care sector will always require the implementation of new solutions and improvements. 

According to the evaluator, effects of implemented measures, undertaken activities and 
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modernization will be received by residents of the Małopolskie Voivodeship in a 

considerably positive manner, but only after some time passes. Therefore, one of 

recommendations is the increase of the emphasis on the aspect of information and 

promotion activities in relation to implemented projects in the future. Most of the research 

results indicate that the project activities' implementation contributed to the region's 

development on various levels. It increases the level of medical units, both in terms of the 

image and degree of modernisation, equipment and quality of services provided, and 

affecting the social and economic life of the region's population. Access to and use of high-

quality health care translates directly into its recipients' mental and physical well-being, thus 

enabling complete enjoyment of life possibilities, including the possibility of taking up 

professional work and ensuring material existence for oneself and close persons.  

However, it should be emphasised that the intervention does not meet the needs of 

Małopolska in the field of health protection. Medicine is a constantly evolving sector - new 

forms of treatment and innovative technological solutions are being developed. What is 

more, medical apparatus and equipment in health facilities are used almost constantly. As 

a result, they wear out or age relatively quickly. Stopping at the level achieved so far would 

mean that this area would again require intensive modernisation in some time. Actions are 

taken under the ROP WM allowed to create a base for further development. Therefore it is 

essential to continue the existing support. The evaluation study results show that it is 

necessary to provide residents with access to high-quality psychological and psychiatric care 

and develop further services aimed at the elderly and dependent people. The development 

of coordinated care for patients should also be pursued to provide them with 

comprehensive health care. Continued support for the health care area in the Małopolskie 

Voivodeship will prevent any regression and enable further development of the region to 

benefit all residents. 
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1. WPROWADZENIE 

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego w obszarze ochrony 

zdrowia w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej RPO WM, na procesy rozwoju 

regionu w tym na zwiększenie dostępności wyższej jakości usług zdrowotnych, a dzięki temu 

ograniczenia problemów społecznych w Małopolsce. Określono również pięć celów 

szczegółowych: 

1. Ocena skuteczności interwencji w ramach Działania 12.1 RPO WM w kontekście 

realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9 a;  

2. Ocena stosunku nakładów do planowanych i uzyskanych efektów wsparcia wraz 

z ich uwarunkowaniami w ramach interwencji w ochronę zdrowia w szczególności 

finansowanej z 12 osi priorytetowej RPO WM;  

3. Ocena uzyskanych efektów wsparcia dotyczącego ochrony zdrowia 

w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej RPO WM, w kontekście potrzeb 

mieszkańców Małopolski;  

4. Ocena trwałości efektów wsparcia w zakresie ochrony zdrowia uzyskanych dzięki 

interwencji, w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej RPO WM; 

5. Sformułowanie rekomendacji na przyszłą perspektywę finansową na lata 2021-

2027 w zakresie zwiększenie dostępności i jakości ochrony zdrowia w Małopolsce 

z uwzględnieniem uwarunkowań rysujących się w dokumentach europejskich 

i krajowych przygotowywanych na potrzeby nowego okresu programowania UE, 

tj. na lata 2021-2027. 

Zakres przedmiotowy badania obejmował ocenę wpływu interwencji podejmowanych 

w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej Infrastruktura Społeczna Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zwiększenie 

dostępności usług zdrowotnych w regionie. Badanie objęło perspektywę 2014-2020, przy 

czym wypracowane rekomendacje dotyczą perspektywy finansowej 2021-2027. Zakres 

terytorialny badania to obszar całego kraju, w szczególności województwo małopolskie. 

Badanie przeprowadzono z uwzględnieniem czterech kryteriów ewaluacyjnych: 

efektywności, skuteczności, użyteczności oraz trwałości. 

1.1. Problematyka badawcza wraz z pytaniami badawczymi 

Badanie zostało podzielone przez Zamawiającego na dwa obszary problemowe, w ramach 

których przyporządkowano pytania badacze zbieżne z poszczególnymi podrozdziałami 

analizy: 
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• Obszar 1. Analiza i ocena interwencji w zakresie ochrony zdrowia w ramach 12 osi 

priorytetowej RPO WM w kontekście zwiększenia dostępności do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych wynikających z map potrzeb zdrowotnych, dostosowania systemu 

ochrony zdrowia do prognozowanych zmian demograficznych oraz poprawy 

efektywności systemu opieki zdrowotnej oraz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 

obywateli (profilaktyki i ochrony zdrowia). 

• Obszar 2. Analiza i ocena interwencji w zakresie ochrony zdrowia w szczególności 

w ramach 12 osi priorytetowej RPO WM w kontekście skuteczności, efektywności, 

trwałości, wpływu na procesy rozwoju regionu w tym rozwoju opieki koordynowanej 

oraz komplementarności usług zdrowotnych wspieranych z innych programów 

i działań RPO WM. 

1.2. Koncepcja badawcza  

W celu realizacji zamówienia Wykonawca wykorzystał koncepcję ewaluacji opartej na teorii 

(Theory-based evaluation – TBE) zwaną realistyczną ewaluacją (realistic evaluation), 

zaproponowaną przez Pawsona i Tilleya. Podejście to zakłada, że rezultat stanowi 

wypadkową kontekstu i mechanizmu. Zgodnie z tą teorią dana interwencja (w przypadku 

niniejszej ewaluacji interwencje podejmowane w ramach RPO WM 2014-2020 w celu 

zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w regionie, w tym w szczególności interwencje 

podejmowane w ramach 12 osi priorytetowej) ma potencjał generowania określonych 

rezultatów, ale kwestia zainicjowania mechanizmów zmiany jest uzależniona 

od podlegających programowi interesariuszy. Efekty (zamierzone i niezamierzone) 

generowane są na skutek działalności ludzi prowadzonej w określonym kontekście i zgodnie 

z pewnym mechanizmem. W związku z tym, że interwencja przynosi zróżnicowane wyniki 

w zależności od interesariuszy i kontekstu, dla procesu decyzyjnego istotne jest ustanowienie 

w trakcie ewaluacji, co jest skuteczne dla poszczególnych interesariuszy i w jakim kontekście. 

Umożliwia to skuteczną realizację przyszłych działań. 

Realistyczna ewaluacja zakłada uwzględnienie dwóch komponentów: 

• Komponent konceptualny, służący odtworzeniu logiki interwencji, który stanowił 

podstawę przygotowania raportu metodologicznego oraz 

• Komponent empiryczny, służący testowaniu przyjętej teorii programu. 

Komponent empiryczny obejmował kontynuację analizy desk research oraz badania 

terenowe wraz z analizą ich wyników. W pierwszej kolejności zrealizowane zostały 

CAWI/CATI, CATI, IDI/diady/triady, TDI oraz badania na potrzeby metody kontrfaktycznej (w 

tym pilotaż narzędzi badawczych), jak również, w ogólnodostępnych zasobach 

internetowych zgromadzono materiał badawczy na potrzeby benchmarkingu, w postaci: 

dokumentacji programowej (w tym przede wszystkim Regionalne Programy Operacyjne, 

Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych, 
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sprawozdania z realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych) oraz raportów z badań 

ewaluacyjnych dotyczących interwencji w zakresie zwiększania dostępności usług 

zdrowotnych realizowanej w ramach analizowanych Programów Operacyjnych. 

Analiza desk research wraz ze wstępną analizą wyników badań reaktywnych pozwoliły z kolei 

na wytypowanie rozwiązań, dla których przeprowadzone zostały case study. Po zakończeniu 

gromadzenia materiału badawczego Wykonawca rozpoczął właściwą analizę wyników badań, 

opracował benchmarking i studia przypadków oraz przeprowadził analizy w ramach metody 

kontrfaktycznej. Następnie przeprowadzono panel ekspertów i przygotowano projekt 

raportu końcowego. 

1.3. Metodologia badawcza 

Ze względu na złożoność badanego zagadnienia wykorzystana została triangulacja metod 

badawczych, co pozwoliło na wieloaspektową analizę i ograniczenie obciążenia błędem, 

wynikającym z wad i ograniczeń poszczególnych metod. Połączone zostały metody ilościowe 

i jakościowe i ilościowe, by osiągnąć możliwie jak najpełniejszy opis badanego zjawiska.  

W skład procedury badawczej weszły następujące elementy: 

Analiza dokumentów (desk research) 

Analiza danych zastanych to metoda badań społecznych, zakładająca szczegółową analizę 

istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku nastąpiło scalenie, przetworzenie i analiza 

danych dotyczących badanego zagadnienia, rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych 

źródeł. Analizą objęto w szczególności dokumentację programową i systemową, raporty 

z badań i ewaluacji dotyczących obszaru objętego interwencją w ramach 12, 9 i 2 Osi 

Priorytetowej RPO WM 2014-2020 oraz dane gromadzone. Poniżej zamieszczono katalog 

wykorzystywanych źródeł. 

A. Dokumentacja programowa i systemowa, w tym: 

1. Umowa Partnerstwa w zakresie tematycznym 12, 9 i 2 Osi Priorytetowej RPO WM 

2014-2020 (związanym z usługami zdrowotnymi); 

2. RPO WM i SZOOP 2014-2020 w zakresie działania 12.1, 9.2.1 (z wyłączeniem 

programów zdrowotnych) i 2.1.5; 

3. Dokumentacja konkursowa w ramach ww. działań RPO WM 2014-2020; 

4. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 w zakresie 

tematyki związanej z ochroną zdrowia; 

5. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego 

dla woj. Małopolskiego; 

6. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności;  

7. Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 
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8. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020 Krajowe ramy strategiczne 

(skrót); 

9. Założenia programowe na perspektywę 2021-2027, w zakresie analizowanego 

obszaru badawczego. 

B. Raporty z badań i ewaluacji dotyczące obszaru objętego interwencją w ramach ww. 

osi priorytetowych RPO WM 2014-2020, w szczególności: 

1. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-

2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram 

i rezerwy wykonania; 

2. Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2018; 

3. Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO 

WM na wsparcie zatrudnienia na Małopolskim Rynku Pracy; 

4. Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost 

spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego). 

C. Dane gromadzone: 

1. Przez IZ RPO WM (SL2014, e-RPO) dla działania 12.1 RPO WM 2014-2020 oraz 

działań 9.2.1 i 2.1.5 RPO WM; 

2. W GUS, BDL, BAEL, Eurostat, etc. – w szczególności w zakresie badania sytuacji 

ostatecznych odbiorców i grup docelowych w obszarze ochrony zdrowia i opieki 

zdrowotnej; 

3. Przez beneficjentów wsparcia RPO WM w zakresie działań 9.2.1, 2.1.5 i 12.1 

w szczególności ankiety przeprowadzane z uczestnikami projektów (jeśli takowe 

istnieją). 

D. Dane gromadzone: 

1. Dane statystyczne BDL GUS; 

2. Dane statystyczne MZ; 

3. Dane systemu BASIW; 

4. Regulaminy przygotowania i oceny projektów; 

5. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

6. Stan spełnienia warunkowości ex ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

7. Załącznik nr 5 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Diagnoza i analiza SWOT; 

8. Ogłoszenia o naborach RPO WM 2014-2020. 
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Ekspercka analiza z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii 

W ramach badania odtworzona została logika interwencji dla ewaluowanych działań RPO 

WM 2014-2020 na etapie opracowania metodologii badawczej, co umożliwiło opracowanie 

kwestionariuszy i scenariuszy badań oraz stanowiło punkt wyjścia do przeprowadzenia 

wyczerpującej analizy przedmiotu. Na rzecz badania ewaluacyjnego opracowano łącznie 15 

wzorów narzędzia badawczego dostosowanych do poszczególnych elementów badania 

i zgodnych ze specyfiką poszczególnych grup respondentów, w tym 4 kwestionariusze 

ankiety oraz 11 scenariuszy wywiadu.  

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub diady/triady 

Badanie polegało na przeprowadzeniu bezpośrednich, ustrukturyzowanych rozmów 

indywidualnych bądź w dwu- lub trzyosobowych grupach z przedstawicielami Departamentu 

Zarządzania Programami Operacyjnymi, Departamentu Funduszy Europejskich, 

Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, Biura Inwestycji Strategicznych, 

Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz 

przedstawicielami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Populacja badana: Przedstawiciele IZ RPO WM (Departament Zarządzania Programami 

Operacyjnymi oraz Departament Funduszy Europejskich); departamentów/ jednostek UM 

WM (Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, Departament Inwestycji 

Strategicznych, Departament Zrównoważonego Rozwoju); pozostałych podmiotów 

zajmujących się tematyką specyficzną dla ochrony zdrowia i osi z nią powiązanych 

(Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Wojewódzki Urząd Pracy, Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki 

w Krakowie)  

Liczebność próby: Zrealizowano 10 efektywnych wywiadów, w których udział wzięło 19 

respondentów. 

Telefoniczne wywiady indywidualne (TDI) 

Badanie polegało na przeprowadzeniu ustrukturyzowanych rozmów telefonicznych 

z przedstawicielami Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w Sektorze 

Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej (PNRL), konsultantem krajowym w dziedzinie ochrony 

zdrowia, reprezentantami Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz beneficjentami 

Działania 12.1 RPO WM. 

Populacja badana: Przedstawiciele Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI 

w Sektorze Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej (PNRL), konsultanta krajowego w dziedzinie 
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ochrony zdrowia, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 

i beneficjentów działania 12.1 RPO WM. 

Liczebność próby: Zrealizowano 36 wywiadów. 

Wywiady CAWI/CATI (CAWI wspierane CATI – mix mode) 

W badaniu CAWI opracowana ankieta została rozesłana do respondentów, natomiast 

w badaniu CATI z respondentami kontaktowano się w sposób telefoniczny w celu uzyskania 

odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe. W badaniu mix-mode uczestniczyli 

przedstawiciele podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony 

zdrowia, które zawarły z Województwem Małopolskim porozumienie/umowę dotyczące 

realizacji zadań w zakresie rozwoju regionalnego systemu informacji medycznej – Małopolski 

System Informacji Medycznej (MSIM) w zakresie działania 2.1.5, beneficjenci działania 9.2.1, 

podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, które zawarły 

z Województwem Małopolskim porozumienie/umowę dotyczące realizacji zadań w zakresie 

projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, a także potencjalni 

beneficjenci Poddziałania 2.1.5 i 9.2.1 RPO WM. 

Populacja badana:  

• Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, które zawarły 

z Województwem Małopolskim porozumienie/umowę dotyczące realizacji zadań 

w zakresie rozwoju regionalnego systemu informacji medycznej (Małopolski System 

Informacji Medycznej (MSIM) w zakresie działania 2.1.5; 

• Beneficjenci działania 9.2.1, w tym: 

o Organizacje pozarządowe, organizacje non profit, podmioty ekonomii 

społecznej, instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne, 

przedsiębiorcy; 

o Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki 

organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

• Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, które zawarły 

z Województwem Małopolskim porozumienie/umowę dotyczące realizacji zadań 

w zakresie projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. 

Liczebność próby: 122 osoby. 

Uzasadnienie liczebności próby: Przy przyjętej liczebności próby błąd oszacowania nie 

przekroczył 5% przy przedziale ufności na poziomie 95% oraz frakcji równej 0,5.  
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Wywiady CATI z mieszkańcami Małopolski 

W ramach badania z mieszkańcami Małopolski przeprowadzone zostały wywiady 

telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). 

W badaniu ilościowym CATI z mieszkańcami Małopolski wzięły udział 384 osoby. W skład 

próby weszło 200 kobiet (52,1%) i 184 mężczyzn (47,9%). Biorąc pod uwagę wiek badanych, 

przeważały osoby mające co najmniej 65 lat (21,1% ogółu próby). Pod względem przyjętych 

kryteriów zrealizowana próba badawcza była zgodna z zakładaną.  

Tabela 2. Struktura próby badania CATI z mieszkańcami Małopolski 

Przedział 

wieku 

Liczebność populacji Liczebność próby – zakładana 

i zrealizowana 

Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem 

18-24 lata 132 382 127 021 259 403 18 18 36 

25-34 lata 255 227 251 406 506 633 35 35 70 

35-44 lata 277 678 275 857 553 535 39 38 77 

45-54 lata 216 276 217 160 433 436 30 30 60 

55-64 lata 206 735 221 780 428 515 29 31 60 

65 lat i więcej 233 874 346 495 580 369 33 48 81 

Razem 1 322 172 1 439 719 2 761 

891 

184 200 384 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych oraz wyników badania CATI 

z mieszkańcami Małopolski. 

Uzasadnienie liczebności próby: Przy przyjętej liczebności próby błąd oszacowania nie 

przekroczył 5% przy przedziale ufności na poziomie 95% oraz frakcji równej 0,5. 

Studium przypadku (case study) 

Wykorzystanie metody studium przypadku umożliwiło dokonanie pogłębionej analizy 

wybranych projektów oraz zidentyfikowanie dobrych praktyk odnoszących się do interwencji 

w ramach Działania 12.1 i rozwiązań ją dopełnianych w ramach Poddziałań 9.2.1 oraz 2.1.5 

RPO WM, jak i PO WER.  
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Źródła danych niezbędne do opracowania case study: Case study opracowane zostały 

przede wszystkim w oparciu o: 

• Dane zastane; 

• TDI z beneficjentami: 

Na potrzeby każdego case study przeprowadzono: 

Tabela 3. TDI z beneficjentami na potrzeby case study – liczebność próby 

Case Study 
Projekt dopełniający Łącznie 

Projekt nr 1 (12.1 RPO) 
• Projekt 9.2.1 RPO 

• Projekt 2.1.5 RPO 

3 wywiady TDI 

Projekt nr 2 (12.1 RPO) 
• Projekt 9.2.1 RPO 

• Projekt 2.1.5 RPO 

3 wywiady TDI 

Projekt nr 3 (12.1 RPO) 
• Projekt 9.2.1 RPO 

• Projekt 2.1.5 RPO 

3 wywiady TDI 

Projekt nr 4 (12.1 RPO) 
• Projekt PO WER 2 wywiady TDI 

Łącznie 11 wywiadów TDI 

Źródło: opracowanie własne. 

• 1 TDI z przedstawicielem beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 12.1 

RPO WM oraz po 1 TDI z beneficjentami każdego z projektów dopełniających projekt 

z Działania 12.1 RPO WM (czyli beneficjentami Poddziałań 9.2.1, 2.1.5 RPO WM oraz 

beneficjentami PO WER); 

• Badanie CATI z uczestnikami projektów (w przypadku 2 projektów, które miały 

uczestników przeprowadzono 50 CATI na potrzeby każdego case study). 

Benchmarking (the best practices). 

W ramach benchmarkingu przeprowadzono analizę porównawczą zastosowanych rozwiązań 

funkcjonujących w regionalnych programach operacyjnych 3 województw: mazowieckiego, 

dolnośląskiego i wielkopolskiego, z uwzględnieniem specyfiki funduszu EFS/EFRR 

w odniesieniu do wspieranego obszaru ochrony zdrowia w szczególności z przejścia z usług 

instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych pod kątem ewentualnych 

różnic i problemów, z naciskiem na wskazanie skutecznych środków zaradczych.  
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Panel ekspertów (przy zastosowaniu metody delfickiej) 

W ramach badania przeprowadzone zostały 2 panele ekspertów przy zastosowaniu metody 

delfickiej, w których wzięli udział eksperci z dziedziny ochrony zdrowia oraz dziedzin 

interdyscyplinarnych, w tym przedstawiciele OIL w Krakowie. 

Populacja badana: W badaniu wzięli udział:  

• 2 przedstawicieli OILK (po 1 osobie na każdy panel); 

• 2 ekspertów oceniających wnioski (po 1 osobie na panel); 

• 2 przedstawicieli posiadający dorobek naukowy w zakresie prowadzonej 

ewaluacji (po 1 osobie na panel).  

Liczebność próby: Zrealizowano 2 panele ekspertów przy zastosowaniu metody delfickiej. 

Warsztat ewaluacyjny 

Podczas warsztatu ewaluacyjnego specjaliści z danej dziedziny spotkali się w celu omówienia 

uzyskanych wyników badań. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele IZ RPO WM 2014-

2020 oraz członkowie Zespołu Badawczego. Do spotkania zaproszono przedstawicieli: 

• Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi; 

• Departamentu Funduszy Europejskich; 

• Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Metoda kontrfaktyczna 

W ramach metody kontrfaktycznej wyniki badań CAWI/CATI i TDI z przedstawicielami 

beneficjentów porównano z wynikami badań CAWI/CATI i TDI z przedstawicielami 

potencjalnych beneficjentów. Dzięki zachowaniu podobieństwa charakterystyk podmiotów 

wybranych do badania, uzyskano informacje na temat nieobciążonych wpływem innych 

czynników efektów netto interwencji. 

Liczebność próby: Liczba objętych badaniem potencjalnych beneficjentów równa była liczbie 

objętych badaniem beneficjentów (122) – ,,bliźniak statystyczny” przyporządkowany został 

do każdego z badanych beneficjentów. 

Dobór i struktura próby: Do każdego beneficjenta objętego badaniem na podstawie analizy 

desk research przypisany został potencjalny beneficjent, tzw. bliźniak statystyczny – podmiot 

o cechach zbliżonych do beneficjenta. Przy dopasowywaniu bliźniaków statystycznych brane 

były pod uwagę: lokalizacja, typ podmiotu, zakres działalności, wielkość (liczba 

pracowników), obszar działalności, rodzaj oferowanych usług/ produktów. 
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2. WYNIKI BADANIA 

2.1. Analiza i ocena interwencji w zakresie ochrony zdrowia w ramach 12 osi 

priorytetowej RPO WM w kontekście zwiększenia dostępności do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych wynikających z map potrzeb 

zdrowotnych, dostosowanie systemu ochrony zdrowia do 

prognozowanych zmian demograficznych oraz poprawy efektywności 

systemu opieki zdrowotnej, poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 

obywateli (profilaktyki i ochrony zdrowia) 

2.1.1. Czy i w jaki stopniu przyjęte na poziomie Działania 12.1 RPO WM logiki 

interwencji są trafne i przyniosły zamierzone efekty w odniesieniu do realizacji 

PI 9a? 

Analiza danych zastanych 

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 (RPO WM), opracowany w ramach Celu tematycznego 9 Promowanie włączenia 

społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (CT 9) Priorytet inwestycyjny 9a 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia 

oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych (PI 9a) 

ma na celu zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w regionie1. 

W ramach logiki interwencji Działania 12.1 RPO WM wyznaczone zostały wyzwania 

w zakresie ochrony zdrowia zdiagnozowane w regionie, odpowiadający im cel i cele 

szczegółowe oraz wskaźniki produktu i rezultatu mierzące poziom realizacji działań. Działanie 

12.1 stanowiło odpowiedź na problem starzenia się społeczeństwa i niedostosowanie profilu 

świadczeń do potrzeb osób w podeszłym wieku, wzrost zachorowań na nowotwory czy 

rosnącą liczbę osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Interwencja miała odpowiedzieć 

również na wyzywania związane z wybuchem pandemii COVID-19, która w dużym stopniu 

odbiła się na polskiej służbie zdrowia. Głównym celem Działania 12.1 było zwiększenie 

dostępności do wybranych usług zdrowotnych. Cel szczegółowy obejmował natomiast 

zwiększenie dostępności i jakości świadczonych w zakresie zdrowia usług. Przyjętą logikę 

interwencji przedstawiono w poniższej tabeli.

 

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 278. 
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Tabela 4. Logika interwencji Działania 12.1 RPO WM 2014-2020 

Zdiagnozowane 

problemy 

Cel główny Cele szczegółowe  Działanie Poddziałania Wybrane wskaźniki 

Wzrost odsetka osób 

starszych; 

Niedostosowanie 

profilu świadczeń do 

potrzeb seniorów; 

Wzrost liczby 

zachorowań na 

nowotwory; 

Wzrost liczby osób 

chorych na zaburzenia 

psychiczne; 

Wybuch pandemii 

COVID-19. 

Zwiększona 

dostępność do 

wybranych usług 

w zakresie 

zdrowia 

Zwiększona 

dostępność i jakość 

usług zdrowotnych 

w regionie 

12.1 Zwiększona 

dostępność 

i jakość usług 

zdrowotnych 

w regionie 

12.1.1 Strategiczna 

infrastruktura ochrony 

zdrowia w regionie; 

12.1.2 Regionalna 

infrastruktura ochrony 

zdrowia; 

12.1.3 Infrastruktura 

ochrony zdrowia 

o znaczeniu 

subregionalnym – SPR; 

12.1.4 Infrastruktura 

ochrony zdrowia 

o znaczeniu 

subregionalnym – ZIT. 

Wskaźniki rezultatu 

bezpośredniego: 

Ludność objęta 

ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi 

Wskaźniki produktu: 

Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych; 

Nakłady inwestycyjne na 

zakup aparatury 

medycznej; 

Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych 

w związku z pandemią 

COVID-19; 

Liczba zakupionego 

sprzętu medycznego, 

innego niż aparaty do 
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Zdiagnozowane 

problemy 

Cel główny Cele szczegółowe  Działanie Poddziałania Wybrane wskaźniki 

oznaczania koronawirusa 

i respiratory; 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

przeznaczonych na 

działania związane 

z pandemią COVID-19; 

Wartość zakupionego 

sprzętu medycznego 

(całkowity koszt 

publiczny); 

Wartość zakupionych 

środków ochrony 

indywidualnej (całkowity 

koszt publiczny); 

Liczba zakupionych 

środków ochrony 

indywidualnej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów SzOOP. 
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Ogółem, na działania w ramach OP 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia przeznaczono ze 

środków unijnych 145 130 889 euro. W ramach działania uwzględniono następujące 

Poddziałania: 

• 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie (57 071 998 euro); 

• 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia (52 268 558 euro); 

• 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR (30 000 000 

euro); 

• 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT (5 790 333 

euro)2. 

Analiza danych dostarczonych przez Zamawiającego wskazuje, że beneficjentem 

Poddziałania 12.1.1 był Szpital Uniwersytecki Kraków – Prokocim. Beneficjentami 

Poddziałania 12.1.2. było z kolei 10 placówek, tj.: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana 

Pawła II, Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach , Szpital 

Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. J. 

Dietla w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpital 

Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Szpital Wojewódzki im. św. 

Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika 

w Krakowie, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie oraz Wojewódzki Szpital 

Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Beneficjentami Poddziałania 12.1.3 byli: 

,,Miejskie Centrum Medyczne" Sp. z o.o., Miejsko Gminne Centrum Medyczne ,,Wol-Med" 

Sp. z o.o., Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., NZOZ Neuromed Sp. z o.o. w Andrychowie, 

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Publiczny ZOZ 

w Kozłowie, Renata Kopacz-Modrzejewska Niepubliczny ZOZ ,,Praktyka Lekarza Rodzinnego" 

w Porębie Wielkiej, SP ZOZ - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju, SP ZOZ Szpital 

Powiatowy w Chrzanowie, SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, SP ZOZ 

w Kalwarii Zebrzydowskiej, SP ZOZ w Myślenicach, Samodzielny Publiczny Zakład 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej, Samodzielny Publiczny ZOZ w Brzesku, 

Samodzielny Publiczny ZOZ w Proszowicach, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 

w Tarnowie, Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w Szczyrzycu, Szpital Powiatowy 

w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 

im. Klary Jelskiej, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Szpital św. 

Anny w Miechowie, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o., Zdrowie 

Rodziny Niepubliczny ZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Sp. z o.o., ZOZ w Dąbrowie 

Tarnowskiej, ZOZ w Oświęcimiu, ZOZ w Suchej Beskidzkiej oraz Zespół Zakładów Opieki 

 

2 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 352. 
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Zdrowotnej w Wadowicach (łącznie 26 placówek). Beneficjentami Poddziałania 12.1.4 były 

natomiast 2 placówki szpitalne zlokalizowane w mieście Kraków, tj.: Szpital Miejski 

Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Stefana 

Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Zgodnie z powyższym, podjęta interwencja przyczyniła się 

zwiększenia dostępności i poziomu usług zdrowotnych świadczonych w całym województwie 

małopolskim, obejmując wsparciem zarówno placówki zlokalizowane w dużych ośrodkach 

miejskich, w tym przede wszystkim miasto Kraków, jak i jednostki lecznicze mieszczące się 

w mniejszych miejscowościach czy w obszarach peryferyjnych. Beneficjentami były 

w większości szpitale (59,0% wymienionych placówek). 

Wyniki Ewaluacji mid-term dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-

2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 

wykonania wskazały, że oba uwzględnione w analizie wskaźniki, tj. Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych i Ludność objęta usługami zdrowotnymi, zostaną zrealizowane do 

roku 2023, co byłoby równoznaczne z osiągnięciem zamierzonych celów3. Wniosek ten 

potwierdza również analiza aktualnych danych otrzymanych od Zamawiającego 

przeprowadzona w ramach niniejszej ewaluacji. W celu monitorowania efektów OP 12, w PI 

9a przyjęto 2 wskaźniki produktu oraz 1 wskaźnik rezultatu. Na koniec 2020 roku wskaźnik 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych osiągnięty był na poziomie 87,5% wartości 

docelowej. Należy natomiast zaznaczyć, że wartość szacowana stanowiła niemal 

dwukrotność docelowej, w związku z czym należy przypuszczać, że do 2023 roku wartość 

wskaźnika znacznie wzrośnie. Podobnie w przypadku wskaźnika: Nakłady inwestycyjne na 

zakup aparatury medycznej, gdzie aktualna wartość stanowi 87,8% docelowej, natomiast 

szacowana przekracza ją o ponad 12 p.p. Przekroczenie wartości docelowej według wartości 

szacowanej dla tych dwóch wskaźników związane jest ze zwiększeniem alokacji na 

dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 12.1.2, co w konsekwencji zwiększyło 

również realizację wskaźnika.  

Ponadto, na koniec 2020 roku szacowana wartość wskaźnika rezultatu: Ludność objęta 

ulepszonymi usługami zdrowotnymi przekraczała wartość docelową o 47 258 411 osób. 

Nadwyżka ta jest wynikiem wielokrotnego uwzględniania w analizie tych samych 

mieszkańców województwa, którzy korzystać będą ze wsparcia w ramach kilku projektów. 

Wobec tego i mając na uwadze przyjęte przy wyliczaniu wartości docelowej założenie, iż 

wsparcie zapewnione zostanie całej populacji regionu, należy wskazać, że wskaźnik ten (jak 

wynika z danych za poprzednie lata) osiągnięto już na koniec I kwartału 2018 roku.  

 

3 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Raport końcowy, Warszawa 2019, s. 302-
303. 



 

26 | S t r o n a  

 

Tabela 5. Stopień osiągnięcia celu końcowego wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego przypisanych do PI 9a OP 12 RPO WM – 

szacowany i stan na koniec 2020 roku  

 Wartość docelowa 

(2023 rok) 

Realizacja wskaźnika Stopień realizacji wartości docelowej dla 

2023 roku 

Szacowana Aktualna Według wartości 

szacowanej 

Według wartości 

aktualnej 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych 

podmiotów 

leczniczych [szt.] 

24 45 21 187,5% 87,5% 

Nakłady 

inwestycyjne na 

zakup aparatury 

medycznej [zł] 

363 900 000,00 409 686 981,94 319 470 068,65 112,6%% 87,8% 

Wskaźniki rezultatu 

Ludność objęta 

ulepszonymi 

usługami 

zdrowotnymi [os.] 

3 300 000 50 558 411 8 875 660 1 532,1% 269,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitoringu RPO WM 2014-2020 dostarczonych przez Zamawiającego (stan na koniec 2020 roku).
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Badanie TDI z beneficjentami 

Wyniki zrealizowanych badań pozwalają stwierdzić, że logiki interwencji przyjęte na 

poziomie Działania 12.1 są trafne i pozwoliły osiągnąć zamierzone efekty w odniesieniu do 

realizacji inwestycji infrastrukturalnych przyczyniających się do rozwoju regionu, 

zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych 

do usług na poziomie społeczności lokalnych. Realizacja projektów w ramach Działania 12.1, 

ale też uzupełniających je Poddziałań 2.1.5 i 9.2.1 przyczyniło się do poprawy dostępności do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych województwie małopolskim. Wskazują na 

to m.in. wyniki badania TDI, w których udział wzięli przedstawiciele beneficjentów – 

dyrektorzy poszczególnych jednostek, realizujących projekty. Wskazywano, że uzyskana 

pomoc finansowa przyczyniła się m.in. do podniesienia poziomu świadczonych usług czy 

ułatwienia pacjentom korzystania z infrastruktury placówek, w tym dla osób mających 

trudności z poruszaniem się, starszych i z niepełnosprawnościami. Co więcej, w wielu 

przypadkach bez wsparcia ze środków unijnych niemożliwe byłoby wykonanie niezbędnych 

modernizacji czy wyposażenie jednostek. Jak wskazał jeden z respondentów:  

[…] każda złotówka czyni ten system [opieki zdrowotnej] troszkę lepszym. Takie placówki 

szczególnie mniejsze, zlokalizowane na wsi, mają trudność w zwiększeniu dochodów, które 

by pozwoliły na […] takie duże wydatki […].  

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Mimo że wsparcie odpowiadało zdiagnozowanym potrzebom, nierzadko podkreślano, że 

potrzeby placówek zdrowotnych są bardzo duże i jednostki te wymagają ciągłego wsparcia. 

Wpływ na to ma przede wszystkim liczba odbiorców świadczonej w nich pomocy, związana 

z tym zużywalność narzędzi i potrzeba modernizacji.  

Szpital […] to placówka, która działa 24 na dobę przez cały rok. Tutaj wykonanie jakiegoś 

remontu powoduje, że mamy ładne, pachnące pomieszczenia, które za jakiś okres czasu 

pewnie będą musiały być znowu modernizowane. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest 

studnia bez dna, natomiast rzeczywiście potrzeb jest ciągle sporo […]. 

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Ogółem, respondenci bardzo wysoko oceniali wsparcie otrzymane w ramach programu 

w kontekście potrzeb reprezentowanych przez nich placówek. 

Pozytywne reakcje badanych dotyczące zakresu świadczonego wsparcia, jego oddziaływanie 

na wzrost dostępności i jakości świadczonych usług oraz poprawy jakości życia mieszkańców 

Małopolski wskazywali również respondenci z innych badanych grup, potwierdzając tym 
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samym, że przyjęte logiki interwencji były trafne i skuteczne. Ze względu na to, że 

poszczególne z aspektów omawiane będą szczegółowo w dalszej części raportu, tu 

przedstawione zostały jedynie skrótowo. Warto jednak odnieść się do opinii samych 

mieszkańców, zwłaszcza, że były one dość skrajne w porównaniu z pozostałymi grupami 

respondentów. Zapytani o dostępność do służby zdrowia w regionie Małopolanie wskazywali 

najczęściej, że w ciągu ostatnich 5 lat uległa ona pogorszeniu (36,5%) lub pozostała bez 

zmian (33,6%). Jedynie 17,4% badanych wskazało na poprawę z zakresie dostępności do 

leczenia. Poprawę dostrzegano natomiast jeśli chodzi o jakość świadczonych usług. Wpływ 

inwestycji unijnych na terenie Małopolski od 2014 r. na zwiększenie jakości w sektorze 

ochrony zdrowia pozytywnie oceniło aż 37,5% badanych mieszkańców, w porównaniu do 

zaledwie 8,6% odpowiedzi negatywnych. Przyczyną tych rozbieżności była zapewne sytuacja 

pandemiczna, przypadająca na czas realizacji badania i okres je poprzedzający. Wybuch 

i rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 w dużym stopniu obciążyło polski sektor ochrony 

zdrowia a wprowadzone zaostrzenia przełożyły się na utrudniony dostęp do lekarzy, co 

w dużej mierze mogło wpłynąć na opinie ludności.  

Benchmarking 

Przeprowadzony benchmarking wykazał, że logika interwencji opracowana na potrzeby 

Działania 12.1 RPO WM została przygotowana w sposób zbliżony do analogicznych działań 

w ramach pozostałych RPO, które poddano analizie. Zgodnie z nią stwierdzono, że logiki te 

były trafne i pozwoliły na uzyskanie zamierzonych efektów, tj. przede wszystkim zwiększenie 

dostępności oraz jakości usług zdrowotnych w województwach. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem uczestników paneli delfickich, podejmowane działania przyniosły zamierzone efekty 

a interwencja w pozytywny sposób wpłynęła na realizację założonych celów. Uzyskanie 

dofinansowania wpłynęło przede wszystkim na zminimalizowanie problemów związanych 

z dostępnością do świadczeń zdrowotnych w województwie małopolskim. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Również badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia, 

tj. przedstawicielami Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w Sektorze 

Zdrowia i Naczelnej Izby Lekarskiej (PNRL), konsultantem krajowym w dziedzinie ochrony 

zdrowia oraz przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia 

Publicznego pozwalają potwierdzić, że ogółem przyjęte na poziomie Działania 12.1 logiki 

interwencji są trafne i umożliwiły osiągnięcie zamierzonych efektów w odniesieniu do 

realizacji PI 9a. Wskazują na to wypowiedzi badanych tyczące się pozytywnego 

oddziaływania realizowanych projektów na poprawę dostępności i jakości usług 

zdrowotnych, zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i proces 

deinstytucjonalizacji, a w konsekwencji – na rozwój Małopolski.  
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Podsumowanie 

Logiki interwencji przyjęte na poziomie Działania 12.1 RPO WM w wysokim stopniu pozwoliły 

na uzyskanie zamierzonych efektów w odniesieniu do realizacji PI 9a. W ocenie eksperckiej 

wdrożone inwestycje można ocenić na 4 w pięciostopniowej skali, z uwagi na fakt, iż 

przeprowadzona analiza wykazała, że zrealizowane projekty stanowiły trafną odpowiedź na 

wyzwania w zakresie ochrony zdrowia zdiagnozowane w regionie, wśród których znalazły się: 

starzenie się społeczeństwa, niedostosowanie profilu świadczeń do potrzeb osób 

w podeszłym wieku, wzrost zachorowań na nowotwory, rosnąca liczba osób cierpiących na 

zaburzenia psychiczne, a także wybuch pandemii COVID-19. Zdaniem ewaluatora, mimo 

osiągnięcia zamierzonych efektów istotne jest również odpowiednie poinformowanie 

społeczeństwa o zrealizowanych działaniach. Wyniki badania zrealizowanego z mieszkańcami 

Małopolski wskazują natomiast na niedostateczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie, 

wobec czego opinie mieszkańców zdominowane były przez negatywne odczucia. Należy 

jednak mieć na uwadze, że zmiana w zakresie postrzegania sektora opieki zdrowotnej przez 

mieszkańców stanowi istotne wyzwanie, m.in. przez zakorzenione w świadomości 

negatywne odczucia z przeszłości. Niemniej biorąc pod uwagę skalę obecnie prowadzonych 

działań, szczególnie istotne jest odpowiednie ich wykorzystanie w celu wykorzystania szansy 

na zmianę w zakresie postrzegania regionalnego sektora służby zdrowia.  

2.1.2. Czy i w jakim stopniu interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM 

odpowiada zidentyfikowanym problemom w obszarze dostępności ochrony 

zdrowia w regionie (w kontekście specjalizacyjność usług, dostępu do sprzętu)? 

Czy ta interwencja zaspokaja potrzeby wynikające z mapy potrzeb 

zdrowotnych dla województwa małopolskiego?  

Analiza danych zastanych 

Dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w latach 2013-

2019 zmalała liczba szpitali zlokalizowanych w Małopolsce (o 11 jednostek mniej niż w roku 

wyjściowym). Podobnie, jeśli chodzi o liczbę łóżek w szpitalach – w analizowanym okresie ich 

liczba spadła o 1,1 tys. sztuk. Największy spadek zaobserwowano na przełomie lat 2018 

i 2019 (odpowiednio o 15 placówek i 1 103 łóżka szpitalne)4. 

Zgodnie z aktualną Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. 

małopolskiego5 z 2018 roku, w roku 2016 w regionie nie działał ani jeden Oddział 

audiologiczno-foniatryczny dla dorosłych lub dzieci czy Oddział dermatologiczny dla dzieci. 

 

4 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL). 
5 Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. małopolskiego, 2018, s. 97-765. 
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Liczne były również przypadki występowania zaledwie jednego oddziału na terenie całego 

województwa, w tym: 

1. Oddział alergologiczny; 

2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci; 

3. Oddział angiologiczny; 

4. Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej; 

5. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci; 

6. Oddział chorób metabolicznych; 

7. Oddział diabetologiczny; 

8. Oddział endokrynologiczno-diabetologiczny dla dzieci; 

9. Oddział immunologii klinicznej dla dorosłych i dzieci; 

10. Oddział kardiochirurgiczny dla dorosłych i dzieci; 

11. Oddział kardiologiczny dla dzieci (w tym ink); 

12. Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci; 

13. Oddział medycyny nuklearnej; 

14. Oddział nefrologiczny dla dzieci; 

15. Oddział neurochirurgiczny dla dzieci; 

16. Oddział o charakterystyce onkologicznej oraz transplantacji szpiku dla dzieci; 

17. Oddział okulistyczny dla dzieci; 

18. Oddział reumatologiczny dla dzieci; 

19. Oddział transplantologiczny; 

20. Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci. 

Jeśli chodzi o zasoby kadrowe, liczba lekarzy wykonujących zawód w Małopolsce w roku 

2016 wyniosła 14 tys. (to 9,5% liczby lekarzy wykonujących zawód w kraju), w tym 11 tys. 

lekarzy, 3 tys. lekarzy dentystów. Oba te uprawnienia posiadało 33 lekarzy. Liczba lekarzy 

specjalistów wyniosła 10 tys. osób (9,6% specjalistów wykonujących zawód w kraju). 

Ze wszystkich specjalizacji najmniej liczne były następujące dziedziny: 

1. Neuropatologia (1 osoba); 

2. Pediatria metaboliczna (1 osoba); 

3. Perinatologia (1 osoba); 

4. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (2 osoby); 

5. Choroby płuc dzieci (4 osoby); 

6. Medycyna morska i tropikalna (4 osoby); 

7. Otorynolaryngologia dziecięca (4 osoby); 

8. Farmakologia kliniczna (5 osób); 

9. Gastroenterologia dziecięca (5 osób); 

10. Genetyka kliniczna (5 osób). 
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Z kolei najliczniejszą grupę stanowili specjaliści w dziedzinach:  

1. Choroby wewnętrzne;  

2. Pediatria;  

3. Stomatologia zachowawcza z endodoncją;  

4. Medycyna rodzinna;  

5. Chirurgia ogólna;  

6. Położnictwo i ginekologia;  

7. Anestezjologia i intensywna terapia; 

8. Okulistyka. 

Na 100 tys. ludności przypadało 327 lekarzy wykonujących zawód, 82 dentystów oraz 299 

lekarzy specjalistów. 

Najniższy poziom wskaźnika liczby lekarzy specjalistów przypadających na 100 tys. ludności 

(poniżej 0,5) odnotowano dla następujących specjalizacji:  

1. Choroby płuc dzieci;  

2. Diagnostyka laboratoryjna;  

3. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość; 

4. Endokrynologia i diabetologia dziecięca;  

5. Farmakologia kliniczna;  

6. Gastroenterologia dziecięca;  

7. Genetyka kliniczna;  

8. Immunologia kliniczna;  

9. Kardiologia dziecięca;  

10. Medycyna morska i tropikalna;  

11. Medycyna nuklearna; 

12. Medycyna sportowa;  

13. Mikrobiologia lekarska;  

14. Nefrologia dziecięca;  

15. Neuropatologia;  

16. Otorynolaryngologia dziecięca;  

17. Pediatria metaboliczna;  

18. Perinatologia;  

19. Seksuologia;  

20. Toksykologia kliniczna; 

21. Urologia dziecięca. 

W 2016 roku mediana wieku lekarzy oraz lekarzy dentystów wynosiła 47 lat, a lekarzy 

specjalistów – 52 lata. 11,1% wszystkich lekarzy wykonujących zawód na terenie Małopolski 
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stanowili lekarze i lekarze dentyści powyżej 65. roku życia, natomiast specjaliści powyżej 65. 

roku życia stanowili 14,2% ogółu lekarzy specjalistów. 

Liczba pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wynosiła w 2016 roku 23,39 tys., w tym 

20,34 tys. pielęgniarek oraz 3,25 tys. położnych. Na 100 tys. ludności przypadały 602 

pielęgniarki. Na 100 tys. 100 tys. kobiet w wieku rozrodczym przypadało 190 położnych. 

Mediana wieku pielęgniarek wynosiła 47 lat, a położnych – 48 lat. Ogółem sumaryczna liczba 

pielęgniarek i położnych, które do 2022 roku mają uzyskać uprawnienia emerytalne wynosiła 

6 tys. osób (27,0% wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód 

w województwie małopolskim w 2016 roku)6. 

Jeśli chodzi o zasoby sprzętowe Małopolskich szpitali, w zdecydowanej większości w latach 

2014-2019 odnotowano wzrost w tym zakresie. Spadek wystąpił natomiast w przypadku 

analizatorów biochemicznych wieloparametrowych (o 9 sztuk w okresie 2014/2016 – brak 

danych za 2019 r.), oraz aparatów RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową (o 3 sztuki 

w okresie 2014/2016 – brak danych za 2019 r.). 

Tabela 6. Zasoby sprzętowe szpitali województwa małopolskiego w roku 2014, 2016 

i 2019 r. 

Nazwa sprzętu Liczba 

sztuk 

w roku 

2014 

Liczba 

sztuk 

w roku 

2016 

Liczba 

sztuk 

w roku 

2019 

Analizatory biochemiczne wieloparametrowe 76 67 b/d 

Gammakamery 8 9 14 

Litotryptery 11 12 15 

Rezonanse magnetyczne 11 14 35 

Urządzenia angiograficzne; zestawy do badań 

naczyniowych 

27 29 28 

Tomografy komputerowe 43 46 62 

Echokardiografy (ultrasonografy kardiologiczne) 124 131 145 

Mammografy 21 20 43 

Aparaty RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową 20 17 b/d 

 

6 Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. małopolskiego, 2018, s. 790-794. 
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Nazwa sprzętu Liczba 

sztuk 

w roku 

2014 

Liczba 

sztuk 

w roku 

2016 

Liczba 

sztuk 

w roku 

2019 

Aparat RTG z torem wizyjnym 91 100 b/d 

Stoły hemodynamiczne - 20 b/d 

Akceleratory liniowe - 14 14 

Aparaty HDR/PDR - 6 b/d 

Aparaty Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET) - 1 3 

Stoły operacyjne 280 285 b/d 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla 

woj. małopolskiego, 2018, s. 795-839, dane systemu BASIW oraz biuletyn statystyczny MZ dla woj. 

małopolskiego na 2019 r. 

W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze o jednym ze wskaźników, jakim jest średni czas 

pobytu w szpitalach ogólnych. Zgodnie z opracowaniem Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 

r. Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik ten dla województwa małopolskiego w 2018 r. 

był jednym z najwyższych w kraju (zaraz po województwie śląskim i lubelskim) i wynosił 5,8 

dnia. Wskaźnik ten pozostawał na bardzo wysokim poziomie już od 2013 roku, mimo że od 

tamtej pory nieznacznie spadł7. 

W Załączniku nr 5 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020. Diagnoza i analiza SWOT znalazło się również opracowanie mocnych 

i słabych stron, a także szans i zagrożeń województwa małopolskiego w zakresie 

infrastruktury ochrony zdrowia.  

Tabela 7. Analiza SWOT RPO WM 2014-2020 w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia 

Infrastruktura ochrony zdrowia  

Mocne strony Słabe strony 

• Polepszenie stanu wyposażenia 

jednostek ochrony zdrowia 

w sprzęt leczniczy i diagnostyczny; 

• Potencjał naukowo-badawczy m. 

Krakowa w zakresie medycyny; 

• Nienadążająca za zwiększającymi się 

potrzebami baza leczenia 

onkologicznego; 

• Trudności w dostępie do opieki 

geriatrycznej; 

 

7 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r., GUS, s. 51. 
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Infrastruktura ochrony zdrowia  

• Skracanie przeciętnego czasu 

pobytu pacjentów w szpitalach; 

• Systematyczny wzrost liczby łóżek 

w opiece długoterminowej. 

• Niewystarczający rozwój opieki 

psychiatrycznej; 

• Braki kadrowe wśród lekarzy 

specjalistów; 

• Niskie obłożenie łóżek szpitalnych; 

• Niesatysfakcjonujący poziom 

współpracy między jednostkami 

ochrony zdrowia. 

Szanse Zagrożenia 

• Rozwój telemedycyny; 

• Zwiększanie się zainteresowania 

sektora badawczego medycznym 

potencjałem m. Krakowa; 

• Dostępność do wysokiej klasy 

sprzętu oraz technologii 

medycznych; 

• Zwiększanie się świadomości 

dotyczącej zagrożeń zdrowotnych; 

• Aktywizacja psychoruchowa 

seniorów. 

• Rosnące zapotrzebowanie na 

świadczenia zdrowotne wskutek 

wydłużania się przeciętnej długości 

życia; 

• Rosnąca liczba zachorowań na 

choroby nowotworowe; 

• Rozwój chorób cywilizacyjnych; 

• Rozpowszechnianie się chorób 

psychicznych; 

• Wysokie koszty wdrażania nowych 

rozwiązań telemedycznych oraz 

informatycznych; 

• Pogarszanie się sytuacji finansowej 

podmiotów leczniczych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 5 do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Diagnoza i analiza SWOT, s. 75-76. 

Powyższa analiza pozwala wskazać, że interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM 

odpowiada zidentyfikowanym problemom w obszarze dostępności ochrony zdrowia 

w regionie, w tym w kontekście specjalizacyjności usług oraz dostępu do sprzętu 

medycznego.  

Już w roku 2016 odnotowywano wzrost liczby sprzętu specjalistycznego, którym 

dysponowały małopolskie placówki opieki zdrowotnej. Brakuje natomiast świeższych danych 

odnoszących się do potrzeb zdrowotnych Małopolski. Aktualne opracowanie Mapy potrzeb 

zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego woj. małopolskiego obowiązywać będzie do 

końca 2021 roku, a w związku z tym, że prace nad dokumentem trwały w latach 2017-2018, 

zawarte w nich informacje pochodzą z 2016 roku (wskazane we wcześniejszej części 

dokumentu dane mają aktualniejszy charakter, ze względu na zaczerpnięcie ich z systemu 
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BASIW, w którym zamieszczane są aktualizowane dane wskaźnikowe wykorzystywane w 

Mapach). Wyniki przeprowadzonych badań, w tym z beneficjentami wsparcia realizowanego 

w ramach Działania 12.1, pozwalają natomiast przypuszczać, że w ostatnich latach sytuacja 

uległa pod tym względem znacznej poprawie. Świadczą o tym przede wszystkim wypowiedzi 

respondentów, w tym przede wszystkim beneficjentów wsparcia w ramach Działania 12.1 

RPO WM, wskazujące na doposażenie placówek medycznych w sprzęt, którym wcześniej nie 

dysponowały bądź też na modernizację aktualnego wyposażenia. Niejednokrotnie 

podkreślano również, że przy opracowywaniu projektów opierano się na zapisach Mapy 

potrzeb, w związku z czym realizowane interwencje w sposób bezpośredni odpowiadały na 

zidentyfikowane problemy. 

Należy przy tym jeszcze podkreślić, że większość działań projektowych skupiała się wokół 

miasta Kraków. Choć z jednej strony może to mieć wpływ na występowanie dysproporcji 

między poszczególnymi obszarami województwa, to równocześnie integracja ekonomiczna 

słabiej rozwiniętych ośrodków z silniejszymi może pozytywnie wpłynąć na podniesienie 

poziomu życia na wolniej rozwijających się obszarach. Rozwój Krakowa, w tym również pod 

względem możliwości w zakresie ochrony zdrowia, kształcenia przyszłych kadr medycznych 

czy potencjału badawczo-rozwojowego, z dużym prawdopodobieństwem może się bowiem 

przełożyć na wzrost liczby miejsc pracy i zapotrzebowania na pracowników, większą 

konkurencyjność regionu, przyciągającą inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, 

ale też potencjalnych mieszkańców, turystów czy studentów oraz na ogólny wzrost 

gospodarczy województwa. Niezbędne jest zatem przeprowadzenie analizy pozwalającej na 

określenie deficytów w zakresie regionalnej infrastruktury komunikacyjnej, stopnia ich 

występowania i faktycznego przełożenia na utrudnienia w dostępie do różnego typu usług 

czy możliwości, którymi dysponuje Kraków w tym m.in. do usług zdrowotnych, szkolnictwa, 

pracy itp. Czasochłonne dojazdy do miasta mogą bowiem w dużym stopniu utrudniać 

korzystanie z dostępnych dla jego mieszkańców dóbr osobom mieszkającym w innych 

obszarach regionu. Należy przy tym także wziąć pod uwagę, które z usług/możliwości mogą 

i powinny być dostępne na poziomie lokalnym (jak np. dostęp do określonej formy leczenia). 

W odniesieniu do samej opieki zdrowotnej, integracja na linii powiaty – Kraków przebiegać 

powinna głównie dzięki nawiązywaniu kontaktów i podejmowaniu współpracy przez 

poszczególne placówki świadczące różnego typu usługi zdrowotne czy dysponujące innym 

sprzętem i możliwościami, w tym w zakresie wspólnej bazy danych dotyczących leczenia, 

przesyłania pacjentów między placówkami zgodnie z diagnozowanym problemem, szkolenia 

pracowników itp. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 

Zgodność realizowanych działań ze zidentyfikowanym problemom w obszarze dostępności 

ochrony zdrowia w regionie, zarówno w kontekście specjalizacyjność usług, jak i dostępu do 

sprzętu, potwierdzają wyniki zrealizowanych badań. Przedstawiciele SP ZOZ Szpitala 
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Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział w badaniu IDI wskazywali, że realizacja projektu 

przyczyniła się do zniwelowania skali występowania problemów dotyczących ochrony 

zdrowia w regionie głównie dzięki doposażeniu jednostki w nowy, specjalistyczny sprzęt 

medyczny. W ramach interwencji zakupiono m.in. tomografy komputerowe, kilka aparatów 

rezonansu magnetycznego, a także urządzenia do radioterapii, wyposażenie sal operacyjnych 

czy wyposażenie zakładu endoskopii. Jak podkreślono w rozmowie, odpowiednie 

wyposażenie placówek bezpośrednio przekłada się na dostępność świadczeń. Nie był to 

jednak jedyny cel projektu, zakładano bowiem również wzrost jakości świadczonych usług 

oraz poprawę komfortu pacjentów.  

[Wiadomo, że] brak sprzętu skutkuje tym, że pacjenci muszą dłużej oczekiwać, żeby dany 

aparat się zwolnił. Natomiast to nie było jedynym celem projektu. Bo w równej mierze albo 

nawet w większej, w tym projekcie chodziło o poprawę jakości usług i komfortu. 

Źródło: IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Interwencja wpłynęła nie tylko na wzrost dostępu do sprzętu, ale i na specjalizacyjność 

świadczonych usług. Dzięki wsparciu unijnemu zaczęto bowiem oferować takie formy 

pomocy pacjentom, których do tej pory było ze względu na brak warunków 

i specjalistycznych narzędzi. Zakupiono m.in. najnowocześniejsze robotyczne urządzenia 

chirurgiczne, urządzenia do radioterapii, respiratory czy kardiomonitory, na które szpital nie 

byłby w stanie sobie pozwolić bez pomocy finansowej. Co więcej, projekt wpłynął na 

poprawę dostępności do obszaru zdrowotnego zarówno całego województwa 

małopolskiego, jak i jego najbliższego otoczenia – z nowopowstałych możliwości korzystać 

mogą również regiony sąsiednie.  

[…] projekt wpłynął na poprawienie dostępności do obszaru zdrowotnego na terenie […] nie 

tylko województwa Małopolskiego, ale i całego regionu południowo-wschodniego 

i południowego naszego kraju. Zwłaszcza poprzez wzrost dostępności do wysoko rozwiniętej 

[…] specjalności czy specjalizacji medycznych, które realizowaliśmy [wcześniej], jak i na 

rozwinięcie kolejnych, nowych specjalizacji […] w ramach projektu. 

Źródło: IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Respondenci podkreślali, że choć dotychczasowe działania projektowe były niezbędne, to 

w kontekście skali potrzeb nie były one jeszcze wystarczające, zarówno biorąc pod uwagę 

potrzeby szpitala, jak i całego województwa. Ponadto możliwości, jakie oferuje Szpital 

Uniwersytecki, zarówno w kontekście badań innowacyjnych, jak i kształcenia kadr 

medycznych, sprawiają, że jednostka ta stanowi istotnego beneficjenta wsparcia. 
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[…] tego typu rozwiązań, nowych technologii, nowych sprzętów medycznych nigdy dość. I na 

pewno to nie wyczerpuje potrzeb województwa. Natomiast […] jest to krok w bardzo dobrą 

stronę. I uważam, że […] oprócz połączenia z uczelnią i możliwościami dydaktycznymi, to 

Szpital Uniwersytecki od zawsze stawiał na innowacyjność i ma […] najwyższej klasy 

fachowców, jeżeli chodzi o poszczególne dziedziny medyczne na terenie naszego 

województwa. 

Źródło: IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Interwencję podjętą w ramach Działania 12.1 RPO WM w kontekście przeciwdziałania 

zidentyfikowanym problemom z obszaru dostępności ochrony zdrowia w Małopolsce bardzo 

wysoko oceniali także przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

biorący udział w badaniu IDI. Pozytywnie oceniano zarówno to, w jaki sposób działania te 

zostały zaplanowane, jak i to, w jaki sposób zostały zrealizowane. Zostały one zaplanowane 

wskutek analizy map potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, dlatego zakres 

projektowania i cele w nim wskazane był w pełni adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb. 

Szeroka gama interwencji w infrastrukturę ochrony zdrowia przyczyniła się do zwiększenia 

dostępu ludności Małopolski do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Wskazywano ponadto, 

że interwencja ta miała duży wpływ na specjalizacyjność świadczonych usług oraz wzrost 

dostępu do sprzętu, co uwidaczniało się także w poziomie wykonania wskaźników 

obrazujących osiągnięte efekty. Dotyczy to m.in. wskaźnika ,,Nakłady inwestycyjne na zakup 

aparatury medycznej”, osiągnięcie, którego zakładano niemal we wszystkich projektach. 

Innym ze wskaźników był wskaźnik określający liczbę mieszkańców, którzy skorzystali 

z zaoferowanego przez projekty wsparcia, czyli np. zakupionego sprzętu medycznego. Jak 

wskazała jedna z badanych osób: 

[…] ten wskaźnik też mamy na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy go oszacowany na 3,3 

mln, czyli na bardzo wysokim poziomie. To jest liczba mieszkańców Małopolski. I tak 

naprawdę on już jest na poziomie realizacji 12,0 mln. Bo nam się powtarzają klienci. Czyli 

pacjent korzysta z dwóch, trzech, czterech świadczeń i w tym momencie dochodzi do 

multiplikowania efektu, czyli mamy do czynienia z bardzo wysokim poziomem synergii […] 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Podobnie jak przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, badani 

przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM wskazywali, że choć 

podjęte działania odpowiadały zidentyfikowanym potrzebom zdrowotnym mieszkańców 

województwa, zdiagnozowanym w mapie potrzeb zdrowotnych, problemem nadal pozostają 

braki kadrowe. Zmodernizowana, utworzona czy doposażona infrastruktura ochrony zdrowia 
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stanowi niezbędną bazę, konieczne jest jednak zapewnienie personelu medycznego, który 

będzie z niej korzystać.  

Projekty związane z budową, przebudową i modernizacją obiektów infrastruktury ochrony 

zdrowia znacząco wpływają na zwiększenie dostępności do wyższej jakości usług 

zdrowotnych również w opinii osób reprezentujących instytucje funkcjonujące w sektorze 

ochrony zdrowia. Zdaniem badanych, zwiększenie ilości sprzętu sprawia, że większa liczba 

pacjentów może skorzystać z usług oferowanych przez placówki medyczne, skraca się zatem 

czas oczekiwania na usługę, zarówno diagnozę, jak i późniejsze leczenie pacjentów. 

Nowoczesny sprzęt pozwala również na zaoferowanie usług wyższej jakości – jest to 

jednocześnie wyposażenie bardziej precyzyjne, szybsze, jak i mniej wadliwe.  

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

O ocenę stopnia wpływu realizowanego przez nich projektu na wzrost dostępności do usług 

z zakresu ochrony zdrowia i świadczeń specjalistycznych poproszeni zostali również biorący 

udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. Należy przy 

tym zaznaczyć, że pytanie objęło również kwestię przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19, nieuwzględnionej wcześniej i niemożliwej do przewidzenia przy opracowywaniu 

Mapy potrzeb zdrowotnych. Oceny dokonywano w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak 

wpływu, 5 wpływ neutralny, a 10 największy poziom wpływu. Najlepiej oceniano poprawę 

dostępności do usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią 

COVID-19 (średnia ocen 5,86) oraz usług w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się 

epidemii COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego (5,23). Realizowane przez 

beneficjentów projekty najrzadziej skoncentrowane były natomiast na podniesieniu 

dostępności do regionalnego systemu informacji medycznej i teleopieki (odpowiednio 3,57 

i 3,60). Wśród innych wskazań pojawiały się wysokie oceny placówek wsparcia dziennego, 

w tym dla dzieci, zdezinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych czy na 

założenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Wśród innych 

odpowiedzi znalazły się również wskazania na wysokie oceny (9-10) przypadające na kwestie 

takie jak: zapewnienie transportu medycznego, rehabilitacji, w tym rehabilitacji pocovidowej 

oraz opieki psychologicznej dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

Tabela 8. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt przyczynił się do zwiększenia 

dostępności do usług z zakresu ochrony zdrowia i świadczeń specjalistycznych? (W skali od 

0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ neutralny, a 10 największy poziom wpływu 

Oceniany aspekt Średnia ocen 

Teleopieka 3,60 

Opieka długoterminowa 4,31 
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Oceniany aspekt Średnia ocen 

Usługi zdrowotne i społeczne ukierunkowane na walkę z epidemią 

COVID-19 

5,86 

Usługi zdrowotne i społecznych w zakresie ograniczenia 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu 

całodobowego 

5,23 

Regionalny system informacji medycznej 3,57 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Respondenci wskazywali ponadto, że realizowane przez nich projekty w największym stopniu 

wpływały na obniżenie deficytów w dostępie do specjalistów medycznych pracujących 

w podmiotach leczniczych w zakresie usług zdrowotnych skoncentrowanych na zwalczaniu 

epidemii COVID-19 (średnia wskazań 4,99). W opinii badanych, podejmowane interwencje 

najmniejszy wpływ miały natomiast na zniwelowanie deficytów diagnozowanych w zakresie 

dostępności do pozaszpitalnej opieki onkologicznej i psychiatrycznej (odpowiednio 2,92 

i 2,96). Wśród innych wskazań znalazły się przede wszystkim wysokie oceny wpływu na 

minimalizację deficytów w zakresie usług kardiologicznych, ortopedycznych, 

pulmologicznych, kardiologicznych i dietetyki. 

Tabela 9. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpłynął na obniżenie 

poniższych deficytów w zakresie dostępu do specjalistów medycznych pracujących 

w podmiotach leczniczych? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ 

neutralny, a 10 największy poziom wpływu) 

Oceniany aspekt Średnia ocen 

Pozaszpitalna opieka onkologiczna 2,92 

Pozaszpitalna opieka psychiatryczna 2,96 

Pozaszpitalna opieka geriatryczna 3,32 

Pozaszpitalne leczenie chorób układu krążenia 3,39 

Pozaszpitalne leczenie chorób układu oddechowego 3,49 

Pozaszpitalne leczenie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego 3,81 

Pozaszpitalna opieka nad matką z dzieckiem 3,13 

Pozaszpitalna opieka neurologiczna 3,36 

Usługi zdrowotne w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 4,99 

Inne 3,13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 
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Respondenci badania CAWI/CATI realizujący działania w ramach 2.1.5 oraz 9.2.1 poproszeni 

zostali także o wskazanie, w jakim stopniu realizowany przez nich projekt przyczynił się do 

zwiększenia możliwości skorzystania z wysokiej jakości sprzętu medycznego w województwie 

małopolskim. Wskazywano, że w największym stopniu realizacja działań wpływała na 

poprawę dostępności do sprzętu wspomagającego i aparatury diagnostycznej (średnie ocen 

odpowiednio 5,90 i 5,20). Najmniejszy stopnień oddziaływania interwencji odnotowano 

natomiast w zakresie dostępności do teleopieki medycznej (3,21). Wśród innych wskazań 

wysokie oceny przypadały również na możliwość skorzystania ze sprzętu takiego jak nowy 

ambulans wraz z wyposażeniem, sprzęt rehabilitacyjny, sterylizator i respirator, środki 

ochrony osobistej, tomograf komputerowy czy komory transportowe. 

Tabela 10. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt przyczynił się do 

zwiększenia możliwości skorzystania z wysokiej jakości sprzętu medycznego 

w województwie małopolskim? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ 

neutralny, a 10 największy poziom wpływu) 

Oceniany aspekt Średnia ocen 

Teleopieka medyczna 3,21 

Sprzęt rehabilitacyjny 3,65 

Sprzęt pielęgnacyjny 4,56 

Sprzęt wspomagający 5,90 

Aparatura diagnostyczna (w tym COVID-19) 5,20 

Specjalistyczne środki transportu 4,23 

Inne 2,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Benchmarking 

Benchmarking przeprowadzony w ramach ewaluacji wykazał, że interwencja zaplanowana 

w ramach działania 12.1 RPO WM odnosiła się do braków w zakresie dostępności 

infrastruktury medycznej, które widoczne były również w pozostałych (poddanych analizie) 

regionach kraju. Z analizy wybranych RPO (jak i samego RPO WM) wynika, że interwencje te 

pozwoliły na znaczące zaspokojenie potrzeb wyróżnionych w mapach potrzeb zdrowotnych 

poszczególnych województw (biorąc pod uwagę zarówno rodzaje wspieranych działań, jak i 

kwoty alokacji przeznaczonych na ich realizację). 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem uczestników paneli ekspertów, interwencja wpłynęła na zniwelowanie istniejących 

deficytów w ochronie zdrowia na terenie Małopolski. Dzięki realizacji projektów 

dofinansowanych w ramach działania 12.1 RPO WM, poprawie uległa przede wszystkim 
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jakość usług medycznych. Interwencja z całą pewnością zaspokaja potrzeby wynikające 

z potrzeb zdrowotnych, jednak nie rozwiązuje wszystkich zidentyfikowanych problemów. 

Potrzeby z zakresu ochrony zdrowia są ogromne a obecna sytuacja epidemiczna uwypukliła 

kolejne deficyty kadrowe i finansowe, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Badanie TDI z beneficjentami wsparcia jednoznacznie pokazuje, że projekty realizowane w 

ramach Działania 12.1 RPO WM stanowią bezpośrednią odpowiedź na faktyczne braki 

związane z dostępnością do ochrony zdrowia w województwie małopolskim w kontekście 

dostępu do sprzętu czy specjalizacyjności usług zdrowotnych. Obrazuje to m.in. wypowiedź 

jednego z badanych, świadcząca o korzyściach wynikających z przeprowadzonej interwencji. 

Jak podkreślał respondent: 

[…] modernizacja, przebudowa oraz wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego, 

zespołu porodowego, oddziału neonatologii, pediatrii przyczyniła się m.in. […] do poprawy 

opieki nad matką z dzieckiem poprzez optymalizację spadku odsetka cięć cesarskich, dalszy 

spadek wskaźników umieralności okołoporodowej. Wzrosła liczba porodów z znieczuleniu 

zewnątrzoponowym. […] Jeśli chodzi o rozwój oddziału ginekologiczno-położniczego […] jest 

to zaspakajanie wysokospecjalistycznej opieki nad kobietą w ciąży, zwłaszcza patologicznej. 

I tutaj też mamy spadek ryzyka zakażeń. Na pewno utworzenie oddziału pediatrii w formule 

,,matka z dzieckiem” poprawi warunki, komfort pacjentów, dzieci. […] poprawi się standard 

i jakość opieki. 

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Wskazywano ponadto, że realizowane działania zgodne były ze wszystkimi standardami i 

wytycznymi dotyczącymi opieki zdrowotnej, a realizowane działania wynikały z potrzeb 

zdrowotnych zdiagnozowanych w regionie.  

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Również przedstawiciele instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia jednogłośnie 

wskazywali, że interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM w dużym stopniu odpowiada 

zidentyfikowanym w Małopolsce problemom w zakresie dostępności ochrony zdrowia, dzięki 

utworzeniu, zmodernizowaniu czy rozbudowaniu istniejących już placówek oraz ich 

doposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny.  

[…] uruchomienie środków finansowych w obszarze [ochrony zdrowia] jest sensowne i 

przynosi efekty. Jednocześnie zwiększa to dostęp dla pacjentów w różnych miejscach 

[ograniczając tym samym nierówności] w dostępie do świadczeń. 

Źródło: TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia. 
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Badani twierdzili jednak, że interwencja ta nie zaspokaja wszystkich zdiagnozowanych 

potrzeb zdrowotnych regionu. 

Podsumowanie 

Interwencja podjęta w ramach Działania 12.1 RPO WM w wysokim stopniu odpowiada 

zidentyfikowanym problemom w obszarze dostępności ochrony zdrowia w regionie 

w kontekście specjalizacyjność usług, dostępu do sprzętu. Zgodnie z przeprowadzoną analizą 

należy stwierdzić, że projekty zrealizowane w ramach wskazanego Działania stanowiły 

odpowiedź na zdiagnozowane problemy na 4 w pięciostopniowej skali. 

Podobną ocenę można przyznać w ramach kolejnego aspektu poddanego ewaluacji, tj. 

poziomu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Zgodnie z wynikami badania 

interwencja w wysokim stopniu zaspokaja potrzeby wynikające z mapy potrzeb 

zdrowotnych, jaką opracowano dla województwa Małopolskiego, jednakże w dalszym 

stopniu występuje zapotrzebowanie na działania w tym zakresie. 

2.1.3. Czy i w jakim stopniu interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniła się do zniwelowania istniejących deficytów w ochronie zdrowia na 

poziomie regionu (dotyczących w szczególności personelu medycznego 

i nakładów finansowych)? 

Analiza danych zastanych 

O znaczeniu nakładów finansowych oraz personelu medycznego dla satysfakcjonującego 

funkcjonowania służby zdrowia traktuje m.in. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 

2014-2020. Krajowe ramy strategiczne (skrót) 8. Dokument ten stanowi krajowe ramy 

strategiczne dla podejmowanych w obszarze zdrowia działań w perspektywie 2014-2020. 

Zgodnie z opracowaniem, organizacja systemu kształcenia w taki sposób, by zapewnić 

wyspecjalizowane kadry medyczne w skali umożliwiającej szybki, skuteczny dostęp do 

profesjonalnych świadczeń wszystkich mieszkańców, bez względu na rodzaj schorzenia czy 

miejsce zamieszkania, znajduje się w interesie państwa. Zarówno profil, jak i natężenie 

procesu kształcenia w zakresie zdrowia powinny mieć ścisły związek z zapotrzebowaniem 

wynikającym z trendów demograficznych oraz epidemiologicznych w Polsce. 

Zgodnie z opracowaniem, najistotniejszym, obserwowanym w ciągu ostatnich lat problemem 

w ochronie zdrowia są niewystarczające zasoby kadrowe, zwłaszcza wśród specjalistów, co 

widoczne jest również na tle Europy Zachodniej. Do głównych przyczyn problemów 

kadrowych zalicza się również: 

• Nierównomierne rozmieszczenie geograficzne kadr medycznych; 

 

8 Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne (skrót), Warszawa 2014, s. 22. 
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• Migracje; 

• Dynamiczny wzrost średniej wieku profesjonalistów z zakresu medycyny i ich 

przechodzenie na emeryturę, przy równoczesnym niedostatecznym przyroście 

nowych specjalistów. 

Zgodnie z danymi BDL w latach 2013-2019 nastąpił wzrost liczby lekarzy świadczących usługi 

na terenie województwa małopolskiego. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców liczba ta 

wzrosła z poziomu 54,3 do 69,4. Warto podkreślić, że mimo iż był to trend ogólnopolski, to 

stopień wzrostu dla regionu był wyższy niż dla całego kraju (zmiana na poziomie 15,1 

w porównaniu do 10,1 dla Polski). Choć nastąpił wzrost ogólnej liczby lekarzy świadczących 

usługi na terenie Małopolski, wzrost ten nie był równomierny. W przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców liczba lekarzy najniższa była w powiecie tarnowskim (18,9) i w analizowanym 

okresie wzrosła jedynie o 0,8 (w porównaniu do 15,1 dla województwa). Niskim poziomem 

wskaźnika charakteryzował się również powiaty: nowosądecki (22,5 lekarzy na 10 tys. 

ludności) wadowicki (23,9), krakowski (25,1) czy wielicki (27,5). Liczba lekarzy w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców spadła ponadto w powiecie dąbrowskim i w roku 2019 wyniosła 32,1 

(spadek o 1,7). Największą wartością wskaźnika cechowały się miasta na prawach powiatu, 

tj. Kraków (169,8), Tarnów (112,1) i Nowy Sącz (87,1). Ogółem wzrost odnotowano we 

wszystkich powiatach z wyjątkiem powiatu dąbrowskiego. Wzrosła również liczba lekarzy 

posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego na 10 tys. ludności (wzrost w latach 

2013-2019 z poziomu 37,1 do 38,6). Natomiast jeśli chodzi o lekarzy dentystów, ich liczba 

w regionie wzrosła o 890. Również w tym przypadku w większości powiatów widoczny był 

wzrost. Wyjątkiem były powiaty: brzeski (-5), nowosądecki (-8) oraz proszowicki (-10) 9. 

Pozytywne zmiany zaszły również w przypadku liczby pielęgniarek i położnych stacjonujących 

w Małopolsce. Ich liczba w latach 2013-2019 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wzrosła 

o 10,8 (w porównaniu do 7,3 w skali kraju). W poszczególnych powiatach zmiany w tym 

zakresie były na zróżnicowanym poziomie, ogółem jednak odnotowano wzrost w każdym 

z powiatów. W przypadku pielęgniarek i położnych wzrósł również poziom wskaźnika: 

Personel posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego (z 80,3 w roku 2013 do 

86,9 w roku 2019) 10. 

Kolejną kwestią w zakresie ochrony zdrowia są nakłady finansowe regionu przeznaczane na 

ten właśnie obszar. Polska należy do grupy państw o stosunkowo niskich wydatkach na 

ochronę zdrowia w porównaniu z innymi państwami UE. Zgodnie z danymi OECD, w 2019 

roku udział PKB przeznaczany w kraju na ochronę zdrowia wynosił 6,5% i był znacznie niższy 

 

9 BDL. 
10 BDL. 
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od średniej Unijnej (9,8%)11. Analiza wielkości wydatków gospodarstw domowych na zdrowie 

wśród różnych grup społeczno-ekonomicznych wskazuje, że w największym stopniu 

obciążone są gospodarstwa prowadzone przez emerytów i rencistów. Zjawisko to jest czymś 

naturalnym, jako że osoby te w większości są osobami starszymi, przewlekle chorymi, 

wymagającymi częstszych porad lekarskich, badań diagnostycznych czy regularnego zakupu 

leków. Jeśli chodzi o wydatki na zdrowie gospodarstw, przeważały wydatki na produkty 

farmaceutyczne, stanowiące ponad 60% wydatków na zdrowie. W gospodarstwach 

domowych rencistów i emerytów wydatki te sięgały poziomu ¾ wydatków na zdrowie12. 

Zgodnie z danymi BDL, w latach 2013-2019 wydatki te malały zarówno w skali województwa 

małopolskiego, jak i całego kraju. W 2013 nakłady budżetu regionalnego w tym zakresie 

wynosiły 96,7 mln zł, natomiast w roku 2019 – niespełna 63,2 mln zł. Spadek wystąpił prawie 

we wszystkich powiatach, za wyjątkiem powiatów: chrzanowskiego, dąbrowskiego, 

proszowickiego, tarnowskiego i tatrzańskiego. Wzrost wydatków nastąpił natomiast 

w przypadku nakładów na szpitale ogólne – tak w skali województwa, jak i Polski. Wydatki 

Małopolski w tym zakresie w latach 2013-2019 zwiększyły się z niespełna 15,6 mln zł do 27,4 

mln zł (w porównaniu dla Polski wydatki te wzrosły o 297,2 mln zł)13.  

Zgodnie z wynikami analizy danych zastanych, w ostatnich latach na terenie województwa 

małopolskiego obserwowano wzrost liczby lekarzy i pielęgniarek, przyczyniając się tym 

samym do zniwelowania istniejących deficytów w ochronie zdrowia na poziomie regionu. 

Niższe były natomiast wydatki budżetu województwa na ochronę zdrowia (spadek o 33,5 

mln zł) z wyjątkiem wsparcia dla szpitali ogólnych, gdzie w latach 2013-2019 nastąpił wzrost 

wydatków o 11,8 mln zł. 

Badanie CATI z mieszkańcami Małopolski  

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, interwencja w ramach Działania 12.1 

przyczyniła się do zniwelowania stopnia występowania deficytów w ochronie zdrowia na 

poziomie regionu, jednak zdecydowanie nie wyczerpała potrzeb Małopolski w zakresie usług 

zdrowotnych. Co więcej, sytuacja pandemiczna tworzy nowe, dodatkowe deficyty. Na braki 

w zakresie ochrony zdrowia wskazywały m.in. oceny badanych Małopolan. Większość 

mieszkańców województwa uczestniczących w badaniu CAWI przeciętnie oceniło wpływ 

inwestycji unijnych na terenie Małopolski od 2014 r. na zwiększenie jakości w sektorze 

ochrony zdrowia (53,9%). Na ocenę wysoką i bardzo wysoką wskazało łącznie 37,5% 

respondentów. Na ocenę niską i bardzo niską wskazało natomiast 8,6% badanych, którzy 

 

11 State of Health in the EU. Polska. Profil system ochrony zdrowia 2019, OECD, s. 11. 
12 Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne (skrót), Warszawa 2014, 

s. 21. 
13 BDL. 
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zapytani o przyczynę podawali najczęściej, że nie dostrzegają żadnych inwestycji w obszarze 

ochrony zdrowia.  

Wykres 1. Jak Pan/Pani ocenia wpływ inwestycji unijnych na terenie Małopolski od 2014 r. 

na zwiększenie jakości w sektorze ochrony zdrowia? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z mieszkańcami Małopolski. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Z kolei przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział 

w badaniu IDI podkreślali, że realizowany przez nich projekt w dużej mierze przyczynił się do 

zniwelowania występujących dotychczas braków w małopolskiej ochronie zdrowia. 

Planowane do realizacji działania zgodne były bowiem z Mapą potrzeb zdrowotnych 

z zakresu lecznictwa szpitalnego, stanowiły więc bezpośrednią odpowiedź na zdiagnozowane 

deficyty. Co więcej, interwencja w sposób niezamierzony przyczyniła się do walki z pandemią 

COVID-19 i związanymi z nią brakami w zakresie ochrony zdrowia. Jak wskazał jeden 

z respondentów: 

[…] w sposób niezamierzony, ale realizując ten projekt […] uratowaliśmy województwo […] 

mieliśmy do dyspozycji cały nowy szpital specjalistyczny, oddany z bardzo dobrze 

wyposażonymi obszarami intensywnej opieki, z dobrze przygotowaną infrastrukturą 

wewnętrzną […] nam zależało, żeby ten szpital oddać w terminie, […] a zrobiliśmy to 

w styczniu ubiegłego [2020] roku, a […] w lutym, w marcu, pojawiła się pandemia COVID-

19. Czyli zaraz po tym jak odpaliliśmy szpital okazało się, że jest bardzo potrzebny dla 

pacjentów COVID-19.  

Źródło: IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Interwencja nie wyczerpała jednak potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. Jak wskazano 

w wywiadzie, to jest dopiero początek drogi. Zapewniona została podstawa, która 

w kolejnych latach wymagać będzie rozwoju w celu dalszego podnoszenia dostępności 

i jakości usług medycznych w regionie, nie tylko w zakresie samego sprzętu czy 

specjalizacyjności, ale również kadr medycznych. Realizacja projektu stworzyła bowiem 
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zapotrzebowanie na określoną kadrę medyczną. Trudno bowiem o wysoko wyspecjalizowany 

personel, również w kontekście umiejętności korzystania z unowocześnionego sprzętu. 

[…] zapotrzebowanie na personel medyczny […] trochę się zmieniło w poszczególnych 

grupach zawodowych, bo zmniejszyło się zapotrzebowanie na personel medyczny 

o najniższych kwalifikacjach, ze względu na to, że mieliśmy niekorzystne warunki lokalowe, 

budynkowe i inne, musieliśmy zatrudniać sporo drobnego personelu, który wykonywał 

mrówczą, codzienną robotę, której po prostu nie dało się u nas usprawnić czy 

przeorganizować. […] Natomiast, wzrosło nam zapotrzebowanie na tą grupę najbardziej 

wyspecjalizowanego personelu. Takiego, który obsługuje najbardziej zaawansowany sprzęt 

medyczny, aparaturę medyczną. 

Źródło: IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Respondenci wskazywali ponadto na występujące deficyty w zakresie opieki 

długoterminowej i opieki w warunkach domowych. Podkreślano, że często zdarza się, że po 

pobycie w szpitalu pacjent wymaga jeszcze wsparcia pozaszpitalnego i to właśnie tych form 

opieki brakuje i coraz bardziej brakować będzie ze względu na proces starzenia się ludności, 

zarówno w skali regionu, jak i kraju. 

Drugim ze wskazanych obszarów deficytowych był obszar ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, poradni specjalistycznych, które pozwoliłyby odciążyć szpitale. Jak 

podkreślał jeden z badanych, do przyklinicznych poradni placówek szpitalnych często 

zgłaszają się pacjenci, którzy mogliby być leczeni przez specjalistów bliżej miejsca 

zamieszkania. Obciążą to w znacznej mierze system szpitalny, opóźniając dostęp do wsparcia 

chorym, dla których nie ma alternatywnych form pomocy. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Również reprezentanci IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM biorący udział 

w badaniu IDI wskazywali, że choć realizowane projekty obejmowały szeroki zakres usług 

świadczonych przez podmioty lecznicze, to potrzeby w tym zakresie zmieniają się z czasem 

pod względem różnych czynników i stale rosną, dlatego trudno mówić o całkowitej niwelacji 

braków w ochronie zdrowia w regionie. Podjęte działania przyczyniły się jednak do 

niwelowania skali występowania zdiagnozowanych niedoborów. Najważniejszym 

i najbardziej pilnym zadaniem było wyremontowanie części budynków oraz zakupienie 

sprzętu medycznego. Zmiany w tym zakresie służą zarówno poprawie komfortu pracy 

personelu, jak i podniesieniu jakości udzielanych świadczeń, a co za tym idzie – satysfakcji 

pacjenta. Podkreślano natomiast, że palącym problemem w skali regionu, ale i całego kraju, 

są braki w zakresie personelu medycznego, tak lekarzy, jak i pielęgniarek. Problem ten 

związany jest m.in. z wysoką średnią wieku pracowników i brakiem potencjalnych nowych 

kadr.  
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To, że remontujemy i udoskonalamy, to wiadomo, że ktoś musi tam pracować. Lekarze są 

kontraktowani w ramach NFZ. Natomiast my teraz, przygotowani do nowej perspektywy, 

już wiemy o tym i to jest informacja, która dotyczy nie tylko naszego regionu, że […] kadr 

medycznych brakuje. I to nie jest tylko kwestia geriatrów brakujących czy też pielęgniarek, 

których średnia wieku jest taka, że za chwilkę wszystkie przejdą na emeryturę, a nowych 

kadr nie ma, tylko to jest w ogóle tendencja krajowa […]  

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia  

Również zdaniem przedstawicieli instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia podjęta 

interwencja w istotny sposób przyczyniła się do zniwelowania deficytów w ochronie zdrowia. 

Podkreślano szczególny wpływ realizowanych działań na funkcjonowanie podmiotów 

w mniejszych miejscowościach, w których to szpitale zmagają się ze szczególnie trudną 

sytuacją w zakresie dostępu do finansowania. Respondenci podkreślali szczególną rolę map 

potrzeb zdrowotnych w niwelacji faktycznych deficytów analizowanego sektora. Zaznaczono 

jednakże, że mapy te są stosunkowo rzadko aktualizowane (co potwierdzenie znalazło 

również podczas prac prowadzonych nad opracowaniem niniejszego dokumentu, kiedy to 

ewaluator na potrzeby zebrania danych statystycznych bazować musiał na kilku rodzajach 

źródeł, przy czym mimo takiego podejścia najnowsze dostępne dane dotyczą 2019 r.). 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Natomiast w tym miejscu warto również nadmienić, że podmioty i beneficjenci realizujący 

projekty w ramach 2.1.5 oraz 9.2.1 (badanie CAWI/CATI) wskazywali, że realizowane przez 

nich projekty raczej w niewielkim stopniu wpłynęły na możliwość pozyskania 

pozasystemowych (poza świadczeniami z NFZ) źródeł finansowania działalności podmiotów 

leczniczych. Oceny dokonywano w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ 

neutralny, a 10 największy poziom wpływu. Średnia ocen respondentów wyniosła 2,42. 

Wśród pozasystemowych źródeł finansowania wymieniano głównie darowizny, dotacje, 

wsparcie z budżetu lokalnego i państwowego, fundusze unijne, MON, Małopolską Tarczę 

Antykryzysową – Pakiet Medyczny czy PFRON.  

Metoda kontrfaktyczna 

W oparciu o analizy przeprowadzone na potrzeby metody kontrfaktycznej należy przyjąć, że 

interwencja, która została zrealizowana w ramach działania 12.1 RPO WM zdecydowanie 

przyczyniła się do zniwelowania istniejących deficytów w ochronie zdrowia w województwie 

małopolskim. W przypadku bliźniaków statystycznych, którzy potwierdzili, że realizacja ich 

przedsięwzięcia przyczyniła bądź przyczyni się do rozpoczęcia świadczenia niedostępnych 



 

48 | S t r o n a  

 

dotychczas w regionie świadczeń zdrowotnych, średnia ocen wyniosła 5,5, co należy uznać za 

wynik przeciętny (ponadto dotyczyła stosunkowo niewielkiej grupy respondentów). Badani, 

którzy potwierdzili występowanie takiego zjawiska (rozpoczęcia świadczenia niedostępnych 

dotychczas w regionie świadczeń zdrowotnych) wskazywali na rozpoczęcie wykonywania 

badań antygenowych w związku z wirusem COVID-19, zapewnienie dziennej, stacjonarnej 

opieki medycznej, czy wsparcia w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej. 

Benchmarking 

W oparciu o przeprowadzoną analizę benchmarkingową należy stwierdzić, że analogiczne 

działania, które wdrożono w wybranych do analizy województwach, pozwoliły na znaczące 

zniwelowanie istniejących deficytów w ochronie zdrowia na poziomie regionu. Biorąc pod 

uwagę nakłady (wartość alokacji) oraz rodzaj podjętej interwencji, należy stwierdzić, że 

wartości te były porównywalne, a same nakłady finansowe zaangażowane w tym zakresie w 

województwie małopolskim były optymalne i nie odbiegały znacząco od środków 

przeznaczanych na ten cel w pozostałych regionach. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Uczestnicy paneli ekspertów potwierdzili, że projekty odpowiadały potrzebom 

zidentyfikowanym w mapach potrzeb zdrowotnych województwa małopolskiego, co 

ostatecznie pozwoliło na zniwelowanie występujących deficytów w regionie. Podjęta 

interwencja pozwoliła na zminimalizowanie występujących problemów, ale nadal 

identyfikowane są braki w tym zakresie. Warto jednak zauważyć, ze zdaniem ekspertów 

braki te występują we wszystkich wspieranych dotychczas obszarach – z jednej strony 

wskazuje to na trafność podjętej logiki interwencji, a z drugiej na bardzo duże 

zapotrzebowanie na środki w tychże obszarach. Jak podkreślali badani wspierane dotychczas 

obszary stanowią kluczowe elementy systemu opieki zdrowotnej, które jednocześnie 

wymagają największych nakładów finansowych na zapewnienie ich właściwego 

funkcjonowania. Z tego względu istotne jest ich dalsze wspieranie, w ramach projektowanej 

interwencji na lata 2021-2027. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Beneficjenci wsparcia w ramach Działania 12.1 RPO WM jednogłośnie wskazywali, że podjęta 

interwencja w dużym stopniu pozwoliła zniwelować deficyty w zakresie opieki zdrowotnej 

diagnozowane wcześniej w ich jednostkach. Wśród korzyści osiągniętych dzięki realizacji 

działań projektowych wymieniano m.in. rozbudowę i/lub modernizację placówki medycznej i 

jej doposażenie w nowoczesny sprzęt, w tym sprzęt specjalistyczny, zwiększenie ilości 

świadczonych usług zdrowotnych i podniesienie ich jakości. Podkreślano również, że 

poprawie uległa ergonomia pracy – dzięki modernizacji zoptymalizowano wykorzystanie 

czasu pracy personelu, co wpłynęło na zwiększenie dostępności pielęgniarskiej i lekarskiej. 

Nierzadko wskazywano też, że rozbudowa czy wyposażenie placówki w nowe urządzenia 
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przełożyły się na konieczność zwiększenia liczby personelu czy doszkalania pracowników w 

zakresie obsługi wysoce specjalistycznego sprzętu. 

[Dzięki realizacji projektu] faktycznie doszło do zwiększenia ilości świadczeń zdrowotnych 

[…] posiadaliśmy 2 sale operacyjne, w rozbudowie mamy 3. Więc siłą rzeczy liczba sal 

operacyjnych wzrosła i pacjenci, którzy czekali w kolejkach, byli wzywani na zabiegi 

wcześniej, dlatego, że mogliśmy [pozyskać] personel […], tak alby trzecią salę operacyjną też 

uruchomić. […] Zwiększyła się na pewno jakość usług na oddziale intensywnej terapii, który 

został wybudowany w nowych warunkach, ale też dokupiliśmy lepszego, nowoczesnego 

sprzętu. W innych warunkach jest zorganizowana izolatka.  

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Dodatkowo, podjęta interwencja stanowiła – choć niezamierzenie – istotny element 

przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom pandemii COVID-19. Jak podkreślono w 

badaniu: 

I teraz patrząc na ten projekt jak funkcjonowaliśmy w warunkach Covidu, no to pokazało, że 

ta rozbudowa pomogła nam w takim zakresie, o którym nikt nawet nie myślał wówczas, że 

coś takiego nastąpi. 

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Case study 

Zrealizowane badanie case study pozwoliło wskazać, że w ramach poddanych analizie 

projektów realizowane były działania, które w dużym stopniu pozwoliły zniwelować 

zdiagnozowane (na etapie projektowania interwencji, tj. wynikające z Map potrzeb 

zdrowotnych) deficyty dotyczące ochrony zdrowa, przyczyniając się do poprawy dostępności 

i jakości świadczonych usług. 

Podsumowanie 

Interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM przyczyniła się do umiarkowanego 

zniwelowania istniejących deficytów w ochronie zdrowia na poziomie regionu, zarówno 

w zakresie personelu medycznego, jak i nakładów finansowych (ocena 3 na pięciostopniowej 

skali). Pozwoliła ona głównie na wdrożenie najpilniejszych działań związanych z brakami 

infrastrukturalnymi, jednak zapotrzebowanie na realizację działań wspieranych w 

dotychczasowej interwencji jest wciąż duże, m.in. z uwagi na postępujący proces starzenia 

się społeczeństwa, czy ilość środków, jakie pochłonęła walka z COVID-19. W związku 

z powyższym na poziomie regionu wciąż identyfikowane są w tym zakresie znaczące 

potrzeby obejmujące przede wszystkim braki w zakresie dostępu do wykwalifikowanej kadry 
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medycznej, ale też w zakresie dostępu do usług specjalistycznych (np. onkologicznych, 

psychiatrycznych). 

2.1.4. Czy i w jakim stopniu wsparcie udzielone w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniło się do likwidacji lub niwelacji zdiagnozowanych problemów 

w zakresie ochrony zdrowia w kontekście realnych potrzeb mieszkańców 

małopolski? 

Analiza danych zastanych 

Głównym celem Działania 12.1 jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych 

w regionie. Zgodnie z wynikami dotychczas przeprowadzonych analiz cel ten zostanie 

osiągnięty – dzięki podjętej interwencji cała ludność Małopolski została objęta lepszej jakości 

usługami medycznymi, na co wskazuje poziom realizacji wskaźnika: Ludność objęta 

ulepszonymi usługami zdrowotnymi (omawiana już szerzej w podrozdziale 2.1.1.).  

Badanie CATI z mieszkańcami Małopolski  

Wyniki badań zrealizowanych z udziałem mieszkańców nie wskazują jednak na znaczną 

poprawę stanu służby zdrowia w regionie. Badanych zapytano, czy ich zdaniem stan służby 

zdrowia w województwie małopolskim uległ zmianie w ciągu ostatnich 5 lat i jeśli tak, to 

w jaki sposób. Najczęściej wskazywano, że w perspektywie ostatnich lat stan Małopolskiej 

służby zdrowia się nie zmienił (34,4%). Niespełna co drugi respondent twierdził, że się on 

poprawił (18,5%), a blisko 28,4% badanych mieszkańców było zdania, że uległ pogorszeniu. 

Wykres 2. Czy Pana/Pani zdaniem stan służby zdrowia w województwie małopolskim uległ 

zmianie w ciągu ostatnich 5 lat? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z mieszkańcami Małopolski. 

Respondenci, którzy dostrzegali poprawę w tym zakresie, wskazywali m.in., że ułatwiony jest 

dostęp do lekarzy, w tym do specjalistów, także dzięki intensywnej cyfryzacji w ochronie 

zdrowia. Ułatwienie stanowiły teleporady czy możliwość otrzymania e-recepty. Duże 

znaczenie miały również remonty w placówkach zdrowotnych, wpływające na komfort 

pacjentów, a także lepsze, nowoczesne wyposażenie placówek. Natomiast ci badani, 

zdaniem których stan służby zdrowia w województwie pogorszył się w ciągu ostatnich lat, 

18,5% 34,4% 28,4% 18,8%
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wskazywali przede wszystkim na niemożność dostania się do lekarzy, w tym zwłaszcza do 

lekarzy specjalistów i/lub na bardzo długi czas oczekiwania na wizytę. Już i tak trudną 

sytuację pogarszała dodatkowo sytuacja pandemiczna, związane z nią ograniczenia 

i przeciążenie lekarzy. Wskazywano, że sytuacja dodatkowo uległa pogorszeniu wskutek 

obciążeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. 

Źródeł negatywnych odczuć badanych mieszkańców należy zatem szukać przede wszystkim 

w sytuacji związanej z pojawieniem się rozwinięciem pandemii COVID-19, związanymi z tym 

utrudnieniami i ograniczeniami, a także znacznym obciążeniem systemu ochrony zdrowia, co 

mogło mieć silny wpływ na odbiór wsparcia zdrowotnego przez mieszkańców regionu i kraju. 

Należy również zauważyć, że mimo powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce, 

nie każdy korzysta z niej w równym stopniu. Zwłaszcza, że w ramach poddawanych ewaluacji 

Działania i Poddziałań RPO WM wspierane były często szpitale, z których korzysta się 

zazwyczaj w wyjątkowych sytuacjach. To samo tyczy się opieki specjalistycznej. Co więcej, jak 

nierzadko podkreślali badani z pozostałych grup, udzielone wsparcie stanowi podstawę, 

którą należy rozwijać i nadbudowywać w kolejnych latach, a sam sektor ochrony zdrowia 

zawsze wymagać będzie wdrażania nowych rozwiązań i ulepszeń. Być może więc wymaga 

czasu, by efekty zrealizowanych działań, poczynione starania i modernizacje zostały silnie 

pozytywnie odebrane przez Małopolan. 

Należy jednak brać również pod uwagę sam charakter sektora ochrony zdrowia, który 

z jednej strony (dzięki wciąż rosnącym możliwościom naukowo-technicznym) stanowi 

element, który nigdy nie będzie dofinansowany w pełnym możliwym stopniu – potrzeby 

kreują się nieustannie, wobec czego wciąż wymagane jest dalsze wsparcie finansowe. 

Z drugiej strony, w świadomości mieszkańców (nie tylko Małopolski, lecz również 

pozostałych regionów kraju) przez lata utrwalił się obraz niedofinansowanego sektora 

ochrony zdrowia i wynikających z tego niedogodności. Mimo wprowadzenia znaczących 

zmian w tym zakresie i ogromnego postępu w dostępie do wysokiej jakości usług 

medycznych, musi minąć dłuższy czas, aby obraz ten zaczął być w pełni dostrzegany przez 

samych mieszkańców. 

Mieszkańców województwa małopolskiego zapytano również, czy znają jakieś inwestycje 

zrealizowane w sektorze ochrony zdrowia w regionie, które dofinansowane zostały ze 

środków unijnych. O tego typu inwestycjach wiedział blisko co trzeci badany. Respondenci 

z tej grupy potrafili ponadto wskazać na konkretne inwestycje. Najwięcej odpowiedzi 

dotyczyło utworzenia nowych szpitali bądź modernizacji tego typu placówek, w tym na 

utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Część badanych wiedziała ponadto 

o utworzeniu mobilnych punktów pobrań krwi, czy nowym wyposażeniu medycznym, jak 

wyposażenie placówek czy karetek pogotowia ratunkowego. Natomiast ponad 45,0% 

respondentów nie posiadało żadnych informacji na ten temat. Pozostałe 23,4% mieszkańców 

regionu nie było w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 
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Wykres 3. Czy zna Pan/Pani jakieś inwestycje zrealizowane w sektorze ochrony zdrowia na 

obszarze województwa małopolskiego dofinansowane ze środków unijnych? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z mieszkańcami Małopolski. 

Mieszkańców regionu poproszono również o ocenę przydatności szeregu projektów z punktu 

widzenia właściwego funkcjonowania Małopolskiego systemu ochrony zdrowia. Respondenci 

mieli dokonać oceny poszczególnych aspektów w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało brak 

wpływu, a 10 – największy poziom wpływu. Każdy z aspektów oceniano raczej przeciętnie – 

średnia wskazanych ocen oscylowała między 5,1 a 5,5. Najlepiej oceniano teleopiekę oraz 

usługi zdrowotne i społeczne ukierunkowane na walkę z epidemią COVID-19 (średnia ocen 

po ok 5,5). Najniższą przydatnością, zdaniem respondentów, cechowała się natomiast poza 

szpitalna opieka długoterminowa (5,1).  

Tabela 11. Jak Pan/Pani ocenia przydatność poniższych projektów z punktu widzenia 

właściwego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie? 

Oceniany projekt Średnia ocen 

Teleopieka 5,51 

Poza szpitalna opieka długoterminowa (w zakresie onkologii, 

psychiatrii, geriatrii, chorób układu krążenia, układu oddechowego, 

układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem, 

neurologii) 

5,13 

Usługi zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę 

z epidemią COVID-19 

5,46 

Usługi zdrowotne i społecznych w zakresie ograniczenia 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu 

całodobowego 

5,34 

Regionalny system informacji medycznej 5,34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z mieszkańcami Małopolski. 
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Badanie TDI z beneficjentami 

Natomiast dyrektorzy poszczególnych jednostek, realizujący projekty w Działaniu 12.1 RPO 

WM wskazywali natomiast, że ich zdaniem wsparcie udzielone w ramach programu 

przyczyniło się do zlikwidowania lub zniwelowania zdiagnozowanych problemów w zakresie 

ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców Małopolski. Przedmiotem działań 

projektowych było utworzenie, przebudowa, modernizacja czy też doposażenie placówek 

leczniczych. Przeprowadzenie inicjatyw przyczyniło się zatem do podniesienia poziomu 

dostępności usług zdrowotnych dla pacjentów oraz wzrostu jakości świadczonych usług. Jak 

podkreślał jeden z respondentów: 

Dzięki realizacji projektu] jakość, dokładność badań, to wszystko [podniosło się] poziom 

wyżej […]. 

Źródło: TDI z beneficjentami.  

Według badanych, udzielone wsparcie, poprzez zagwarantowanie odpowiedniej opieki 

pacjentom, może ponadto pozytywnie wpłynąć na podniesienie jakości życia i pracy 

mieszkańców regionu. Jeden z badanych słusznie zauważył, że podniesienie jakości 

świadczonych usług i warunków w placówkach zdrowotnych wpływa pozytywnie nie tylko na 

bezpośredniego odbiorcę wsparcia, ale i na jego rodzinę, zwiększając komfort psychiczny 

bliskim, którzy zmuszeni są oddać członka rodziny pod opiekę specjalistów.  

Rodzina, która] zostawia osobę nawet na te kilka dni [w zmodernizowanym szpitalu] ma 

inne poczucie, że w [bliska osoba przebywała będzie w] dobrych warunkach, że ktoś […] 

komfortowo się czuje, ma zapewnioną opiekę i pełną kompleksowość w tym zakresie. To 

wpływa nie tylko na pacjentów, ale na ich rodziny. 

Źródło: TDI z beneficjentami.  

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Z kolei reprezentanci SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział w badaniu 

IDI wskazywali, że choć biorąc pod uwagę realne potrzeby mieszkańców regionu, 

realizowany projekt pozwolił w pewnym stopniu zniwelować zdiagnozowane wcześniej 

problemy z zakresu ochrony zdrowia, to nadal pozostają obszary, których wsparcie powinno 

być kontynuowane. Realizowany projekt koncentrował się bowiem na trzech obszarach: 

onkologii, stanach nagłych urazowych i nieurazowych oraz na obszarze 

wysokospecjalistycznej medycyny i to te obszary stanowiły główny obszar wsparcia. Całą 

sytuację skomplikowało natomiast pojawienie się pandemii COVID-19 i wywołane nią zmiany 

w funkcjonowaniu placówki. Konieczne było bowiem przeorganizowanie działalności całego 
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szpitala, wzrosło obciążenie związane ze wsparciem dla pacjentów zakażonych wirusem, 

w związku z czym ograniczone zostało funkcjonowanie innych oddziałów. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Na pozytywny wpływ programu we wskazanym zakresie wskazywali również przedstawiciele 

IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. W badaniu podkreślano, że 

w programie operowano w dość szczegółowo wyznaczonych granicach, opierając się m.in. na 

Mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa 

Małopolskiego, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy 

strategiczne itp., w związku z czym interwencja stanowi bezpośredni wynik diagnozy i jest 

odpowiedzią na zidentyfikowane problemy. Podobnie jak wcześniej podkreślano, że 

potrzeby Małopolski w zakresie ochrony zdrowia są jednak dużo większe, w związku w czym 

potrzebne jest dalsze wsparcie jednostek opieki zdrowotnej. 

[Występujące w Małopolskiej ochronie zdrowia] deficyty zostały pokryte w mniejszym lub 

większym stopniu. Natomiast na pewno wzrosła dostępność do diagnostyki [m.in.] 

onkologicznej, [kardiologicznej itp.]. […] oczywiście my widzimy, analizując już w nowej 

perspektywie, że nie wszystkie te deficyty udało się pokryć w tym okresie czasu, bo 

w niektórych obszarach zapotrzebowanie [na wsparcie] jest ogromne. Natomiast myślę, że 

rozwój dostępności jak najbardziej można zaobserwować w chwili obecnej. 

Natomiast w opinii badanych przedstawicieli instytucji funkcjonującej w sektorze ochrony 

zdrowia projekty związane z budową, przebudową i modernizacją obiektów infrastruktury 

ochrony zdrowia całkowicie odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pacjentów. Zdaniem 

respondentów wynika to wprost z założenia, iż wdrażane inwestycje wpisują się w aktualną 

mapę potrzeb zdrowotnych dla regionu. Każdy z przygotowywanych projektów poprzedzony 

jest ponadto diagnozą, jaką przygotowują późniejsi beneficjenci Programu i musi zostać 

pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Ocenie poddaje się również 

to, czy planowane działania odpowiadają na zidentyfikowane realne deficyty. 

Podczas badania zwrócono także uwagę na konieczność cyklicznego aktualizowania mapy 

potrzeb zdrowotnych województw, z uwagi na zmieniającą się dynamikę chorób, postępy we 

wdrażaniu kolejnych inwestycji z zakresu ochrony zdrowia czy pojawiających się 

nieprzewidzianych czynników zewnętrznych, takich jak pandemia COVID-19. Konieczne jest 

także opracowanie metodologii, w oparciu o którą należałoby dokonywać aktualizacji. 
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Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Zakres wsparcia pozytywnie oceniali również biorący udział w badaniu CAWI/CATI 

beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach 

realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. Wskazywano, że zakres realizowanych projektów 

w raczej dużym stopniu odpowiadał na potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa 

Małopolskiego (średnia ocen 6,77 w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ 

neutralny, a 10 największy poziom wpływu). Badani wskazywali, że realizowane przez nich 

projekty uwzględniały potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa Małopolskiego 

poprzez przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się i skutkom zdrowotnym pandemii COVI-19, 

wsparcie deinstytucjonalizacji poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, ucyfrowienie dokumentacji medycznej, co umożliwiło jej wymianę 

pomiędzy placówkami systemu ochrony zdrowia, rozwój e-usług, wsparcie leczenia 

ambulatoryjnego, zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie 

m.in. kinezyterapii, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Kolejnym 

z aspektów było wyposażenie placówek leczniczych, co podniosło komfort pacjentów, 

a także jakość świadczonych usług, a także zakup karetek, co przyśpieszyło czas oczekiwania 

na przybycie wsparcia i transport chorego. Ogółem, realizacja projektów przyczyniła się 

w znacznym stopniu do podniesienia dostępności do usług zdrowotnych wysokiej jakości, 

w tym do specjalistów, przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 oraz rozwój e-usług 

w medycynie. 

Benchmarking 

W przypadku województw, w których zrealizowano zbliżone działania dotyczące rozwoju 

infrastruktury ochrony zdrowia w ramach regionalnych programów operacyjnych 

odnotowano zdecydowane zniwelowanie zdiagnozowanych problemów w zakresie ochrony 

zdrowia w kontekście realnych potrzeb mieszkańców.  

Realizowane projekty (zarówno w przypadku Małopolski, jak i pozostałych regionów) 

przyczyniły się do zniwelowania tychże problemów, m.in. dzięki przyjęciu trafnych kryteriów 

wyboru przedsięwzięć.  

Głównym problemem na Mazowszu, podobnie jak w Małopolsce, są problemy 

kardiologiczno-onkologiczne, z tego względu w ramach zakontraktowanych projektów 

dokonano m.in. modernizacji oraz wyposażenia kilkudziesięciu oddziałów kardiologii, 

onkologii oraz rehabilitacji kardiologicznej. Co ważne, aby możliwe było odpowiednie 

wykorzystanie nowej infrastruktury konieczne było także zadbanie o odpowiednio 

wykwalifikowany personel, który byłby w stanie ją obsługiwać (warto zwrócić uwagę na 

tenże aspekt, gdyż brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników medycznych do 

obsługi zakupionego sprzętu stanowi istotny problem w wielu regionach kraju). W związku z 
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tym wdrożono (na Mazowszu) komplementarne działania nastawione na wykwalifikowanie 

odpowiednich pracowników. Dzięki tym działaniom mieszkańcy realnie odczuli wzrost 

dostępności do wyższej jakości usług zdrowotnych także w obszarze profilaktyki, m.in. 

odnotowano wzrost dostępności badań słuchu, w szczególności na terenach wiejskich. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem uczestników paneli ekspertów realne potrzeby mieszkańców małopolski pokrywają 

się z mapą potrzeb zdrowotnych województwa. Ich zdaniem, interwencja została 

przeprowadzona na podstawie rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Oznacza 

to, że potrzeby mieszkańców regionu zostały przynajmniej częściowo zlikwidowane. Jak już 

wcześniej podkreślono, sytuacja epidemiczna zweryfikowała potrzeby w zakresie ochrony 

zdrowia, jednak świadczeniobiorcy usług medycznych z całą pewnością odczuwają 

zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 

ambulatoryjnej rehabilitacji. W obecnym czasie szczególny ważny jest rozwój telemedycyny, 

a w ramach Działania 2.1.5 RPO WM realizowane były także projekty zwiększające dostęp do 

takiej formy świadczenia usług medycznych. 

Case study 

Studium przypadków przeprowadzone w ramach badania ewaluacyjnego pozwoliło wskazać, 

że działania projektowe podjęte w analizowanych przypadkach w dużym stopniu pozwoliły 

zniwelować lub zlikwidować identyfikowane wcześniej problemy w zakresie ochrony zdrowia 

Małopolan. W ramach projektów utworzono i wyposażono centrum leczenia osób starszych, 

a także stworzono pierwszy w regionie oddział rehabilitacji narządu ruchu, realizujący 

rehabilitację będącą elementem kompleksowej, koordynowanej opieki nad pacjentem po 

leczeniu szpitalnym, zmodernizowano Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz 

zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w 

Krakowie-Prokocimiu. Tym samym podjęte działania stanowiły odpowiedź na diagnozowane 

(na podstawie Map potrzeb zdrowotnych) potrzeby zdrowotne mieszkańców Małopolski. 

Podsumowanie 

Wsparcie udzielone w ramach Działania 12.1 RPO WM przyczyniło się do zniwelowania 

zdiagnozowanych problemów w zakresie ochrony zdrowia w kontekście realnych potrzeb 

mieszkańców Małopolski (ocena 3 na pięciostopniowej skali – na podstawie oceny 

ewaluatora). 

Analiza ekspercka wykazała, że interwencja nakierowana na podnoszenie dostępu do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych jest istotna z punktu widzenia realnych potrzeb 

mieszkańców, ponieważ wynikała wprost z opracowanej diagnozy potrzeb dla województwa 

i pozwoliła na zmniejszenie nierówności w układzie podmiotowym (większa dostępność dla 

osób wykluczonych) oraz geograficznym (wsparcie dla podmiotów zlokalizowanych poza 
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największymi ośrodkami miejskimi). Niemniej jednak, ze względu na istotność 

zdiagnozowanych problemów i skalę potrzeb w ich zakresie, w dalszym ciągu występuje 

konieczność wspierania tychże obszarów. 

2.1.5. Czy i w jakim stopniu dzięki interwencji w ramach Działania 12.1 RPO WM jest 

realnie odczuwana przez mieszkańców małopolski dostępność do wyższej 

jakości usług zdrowotnych? Czy i jaki wpływ ma interwencja w zakresie 

Działania 12.1 RPO WM na rozszerzenie się profilaktyki dotyczącej ochrony 

zdrowia Małopolan? 

Analiza danych zastanych 

W ostatnich latach w skali całego kraju obserwowane jest zjawisko starzenia się 

społeczeństwa. Związane jest to z jednej strony ze wzrostem jakości życia mieszkańców 

i wydłużaniem się dalszego czasu trwania życia czy lepszego dostępu do opieki zdrowotnej. 

Z drugiej strony natomiast wpływ na to ma również niski przyrost naturalny. Zgodnie 

z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2013-2019 w strukturze ludności 

systematycznie wzrasta odsetek mieszkańców regionu Małopolski w wieku emerytalnym 

(wzrost w analizowanym okresie o 2,69 p.p., w porównaniu do wzrostu na poziomie 2,97 p.p. 

w skali kraju). W latach 2013-2019 odnotowano również wzrost wartości wskaźnika 

obciążenia demograficznego. W roku 2013 na każde 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypadało 28,1 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast w roku 2019 wartość ta wynosiła 

już 33,7 osoby. Co więcej, wzrost wskaźnika wystąpił we wszystkich powiatach regionu. 

W skali kraju zmiana ta była jeszcze bardziej widoczna (wzrost z poziomu 29,0 do 36,5)14. 

Jeśli chodzi o migracje ludności województwa małopolskiego, w roku 2019 saldo migracji 

wewnętrznych wynosiło 5,9 tys. (w porównaniu do blisko 3,8 tys. w roku 2013). Silne różnice 

w tym zakresie występowały między poszczególnymi powiatami. Największy wzrost liczby 

migracji wewnętrznych odnotowano w powiecie m. Kraków (wzrost w latach 2013-2019 z 1,0 

tys. do 6,3 tys.), spadek natomiast – w powiecie nowosądeckim (z 50 do -450). Z kolei saldo 

migracji zagranicznych w latach 2013-2019 wzrosło z -951 do 958 (w porównaniu do wzrostu 

z poziomu -19,9 tys. do niespełna 6,2 tys. w skali kraju). Podobnie jak w przypadku migracji 

wewnętrznych, największy wzrost nastąpił w przypadku powiatu m. Kraków (o 628), spadek 

natomiast – w powiecie tarnowskim (o -41)15. 

 

14 BDL. 
15 Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Zgodnie z prognozą ludności z 2014 roku dla Małopolski do roku 2030 liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym wzrośnie do ponad 709 tys. Zmniejszeniu natomiast ulegnie liczba 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym16.  

Tabela 12. Prognoza liczby ludności województwa małopolskiego oraz Polski ogółem do 

roku 2030 w podziale na funkcjonalne grupy wieku 

 Prognoza na rok 2020 Prognoza na rok 2030 

przedprod

ukcyjny 

produkcyj

ny 

poprodukc

yjny 

przedproduk

cyjny 

produkcyj

ny 

poprodukc

yjny 

POLSKA 6 732 886 
23 

820 045 
7 584 873 5 931 412 

22 

894 739 
8 358 922  

MAŁOPOLSKIE 627 593 2 138 812 629 585 574 616 2 119 357 709 130 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W związku ze zmianami demograficznymi zachodzącymi w województwie małopolskim, 

zarówno obserwowanymi w perspektywie ostatnich lat, jak i przewidywanymi na przyszłość, 

niezbędna jest (prócz kontynuowania dotychczas podjętych działań) realizacja działań 

zmierzających do zapewnienia osobom starszym odpowiedniej bazy usług opiekuńczych 

i zdrowotnych uwzględniających przede wszystkim potrzeby osób w podeszłym wieku.  

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego: profilaktyka i ochrona zdrowia stanowiła jeden 

z kierunków polityki rozwoju regionu określonych w Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011-2020 (SR WM 2011-2020). Do kluczowych działań w tym 

zakresie zaliczono: 

1. Utrzymanie i wzrost dostępności do specjalistycznej opieki stacjonarnej, w zależności 

od potencjałów i potrzeb poszczególnych subregionów. 

2. Restrukturyzacja i modernizacja zasobów rzeczowych regionalnego systemu opieki 

zdrowotnej w powiązaniu z rozwojem systemu monitorowania prowadzonych 

działań. 

3. Stworzenie sieci powiązań pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej z terenu 

województwa i innych regionów ościennych w celu zapewnienia optymalizacji, 

kompleksowości i ciągłości świadczeń zdrowotnych. 

4. Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym 

profilaktyki zdrowotnej m.in. w obszarach onkologii, kardiologii i psychiatrii. 

5. Kształtowanie, promocja postaw, aktywna edukacja na rzecz zdrowego stylu życia17. 

 

16 BDL. 
17 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/183/11 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku, s. 130-131. 
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Na konieczność podjęcia działań w tym zakresie wskazują również wyniki Badania opinii 

mieszkańców Małopolski 2018. Respondenci poproszeni o wytypowanie obszarów życia 

społeczno-gospodarczego, na rozwój których w pierwszej kolejności powinny być kierowane 

środki samorządowe, najczęściej wskazywali na odpowiedź: „ochrona zdrowia i opieka 

społeczna” (49,0%). W większym stopniu była ona wskazywana przez kobiety (53,0%) niż 

przez mężczyzn (44,8%). Pod względem wieku najwyższy odsetek tych odpowiedzi 

występował w populacji osób po 60 roku życia (59,5%). Natomiast najmniejsze potrzeby 

w tym zakresie odczuwali badani między 25 a 44 rokiem życia (42,8%). Ponadto potrzeba ta 

malała wraz z poziomem wykształcenia. W grupie osób mających wykształcenie podstawowe 

i gimnazjalne odsetek wskazań tej odpowiedzi stanowił najwyższą wartość (56,8%), z kolei 

wśród osób z wyższym wykształceniem przyjął najniższą wartość (45,9%). Widoczna była 

również zależność między wyborem odpowiedzi „ochrona zdrowia i opieka społeczna” 

a poziomem przeciętnego miesięcznego dochodu netto. Najwyższy odsetek wskazań 

dotyczył mieszkańców małopolskich zarabiających najmniej, do 600 zł i od 601-1 000 zł netto 

miesięcznie (po 51,3%). Pod względem statusu zawodowego ankietowanych, największy 

odsetek wskazań dotyczył emerytów i rencistów (61,5%), najmniejszy natomiast – uczących 

się (41,3%). Zależność występowała również biorąc pod uwagę długość zamieszkiwania 

województwa. W grupie osób mieszkających w Małopolsce od urodzenia i powyżej 10 lat 

odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 48,9% i 51,2%, z kolei wśród osób mieszkających 

na terenie Małopolski do 5 lat – jedynie 38,5%. Zależność ta może być związana z tym, że 

w grupie zamieszkujących obszar województwa najkrócej dominowały osoby młode. 

W przypadku stopnia nasilenia występowania danej odpowiedzi w podziale na poszczególne 

subregiony, najwyższy odsetek dotyczył przedstawicieli Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego bez miasta Krakowa (54,8%), a najmniejszy – subregionu sądeckiego 

(44,6%)18. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy dostępnych danych, w ostatnich latach 

obserwowany jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa, obejmujący również 

województwo małopolskie. Oznacza to, że w regionie wzrasta i wzrastać będzie 

zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi zdrowotne i opiekuńcze dostosowane do potrzeb 

osób starszych. Co więcej, potrzeby w zakresie wsparcia zdrowotnego i społecznego 

wskazywały najczęściej właśnie osoby w podeszłym wieku, emeryci i renciści oraz osoby 

o najniższym poziomie miesięcznego dochodu. Odsetek ten był wyraźnie wyższy również 

wśród osób od urodzenia mieszkających w województwie. Warto w tym miejscu wskazać, że 

zakres wsparcia kierowanego ze środków RPO na uzyskanie dostępu do wyższej jakości usług 

zdrowotnych wykracza poza ewaluowane działania/poddziałania. W tym zakresie 

 

18 Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2018. 7. edycja, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, 

Departament Polityki Regionalnej, Kraków 2018, s. 22-25. 
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wyszczególnić należy poddziałanie 8.6.2 RPO WM (typ A), w ramach którego wdrażane są 

Programy profilaktyki raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy mając na celu 

zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach 

zdrowotnych. 

Badanie CATI z mieszkańcami Małopolski  

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, poprawa dostępności do usług zdrowotnych 

nie jest niestety zbyt silnie odczuwana przez ludność Małopolski. Zdaniem blisko 36,5% 

badanych mieszkańców województwa małopolskiego dostępność do służby zdrowia w ciągu 

ostatnich 5 lat uległa pogorszeniu. Zaledwie 17,5% badanych twierdziło, że dostęp ten jest 

łatwiejszy niż dawniej, a co trzeci respondent był zdania, że pozostał taki, jak dawniej. Należy 

przy tym jednak zwrócić uwagę, że realizowane działania obejmowały nierzadko dostęp do 

opieki specjalistycznej, z której przeciętni mieszkańcy nie korzystają zbyt często. 

Wykres 4. Czy Pana/Pani zdaniem dostępność do służby zdrowia w województwie 

małopolskim uległa zmianie w ciągu ostatnich 5 lat? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z mieszkańcami Małopolski. 

Mieszkańcy Małopolski, zdaniem których nastąpiła poprawa dostępności do służby zdrowia 

w regionie, wskazywali w zdecydowanej większości na lepszy dostęp do lekarzy, w tym dzięki 

udzielaniu porad czy pomocy w sposób zdalny (teleporady, e-recepty). Z kolei respondenci, 

którzy byli zdania, że dostęp ten uległ pogorszeniu, wskazywali przede wszystkim na brak 

dostępu do lekarzy, w tym lekarzy specjalistów oraz na zbyt długi czas oczekiwania na 

poradę lekarską, wydłużony dodatkowo przez pandemię COVID-19. 

Badanie TDI z beneficjentami  

Natomiast dyrektorzy poszczególnych placówek realizujących projekty w Działaniu 12.1 RPO 

WM wskazywali, że – na ile są w stanie stwierdzić – również sami mieszkańcy Małopolski, 

korzystający ze nowej, rozbudowanej czy zmodernizowanej bądź doposażonej infrastruktury 

ochrony zdrowia, odczuwają realne zwiększenie dostępności do wyższej jakości usług 

zdrowotnych. Podkreślano, że nowoczesny sprzęt medyczny czy odnowione, dopasowane do 

potrzeb pacjentów budynki silnie oddziałują na poprawę jakości i dostępności świadczonych 

usług. Część z respondentów wskazywała, że w ramach projektów utworzone zostały 

17,4% 33,6% 36,5% 12,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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placówki czy oddziały w miejscach, w których wcześniej w ogóle nie było dostępu do tego 

rodzaju usług. 

[…] to, że poprawiamy naszą bazę sprzętową, że poprawiamy całą infrastrukturę, przyczynia 

się do tego, że ludzie chętnie do nas przychodzą. Myślę, że taką pocztą pantoflową też to się 

rozchodzi wśród pacjentów, wśród mieszkańców. Ja również często otrzymuję, takie opinie, 

gdzie ktoś może porównać nasz szpital z szpitalami sąsiednimi i naprawdę nie chwaląc się 

myślę, że wypadamy całkiem pozytywnie. Więc realizacja projektu się do tego bardzo 

mocno przyczyniła, ponieważ zarówno baza sprzętowa jak i odnowienie pomieszczeń bardzo 

znacząco poprawiło jakość oferowanych usług. 

Źródło: TDI z beneficjentami.  

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia  

Również zdaniem przedstawicieli instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia pacjenci 

odczuwają realny wzrost dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych. Jak wskazali 

badani, mieszkańcy korzystający z wyremontowanych, zmodernizowanych placówek oraz 

nowoczesnego sprzętu medycznego widzą wyraźną różnicę w zakresie infrastruktury, która 

z jednej strony przyczynia się do lepszych efektów leczenia, z drugiej podnosi komfort 

korzystania z usług danej placówki. Respondenci zwrócili przy tym uwagę na to, że obecnie 

odczucia społeczeństwa w analizowanym obszarze mogą być zaburzone z uwagi na 

ograniczenia, jakie wystąpiły z powodu stanu epidemii COVID-19. Oceny dokonywane przez 

mieszkańców mogą być zaniżane z powodu przejściowych utrudnień w dostępie do 

wybranych usług ochrony zdrowia. Mimo to, w ich opinii różnica w zakresie omawianej 

dostępności tego rodzaju świadczeń pomiędzy rokiem 2014 a 2020 jest wyraźnie 

zauważalna.  

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

W ramach badania o ocenę, w jakim stopniu interwencja wpłynęła na zwiększenie 

dostępności usług zdrowotnych na terenie Małopolski poproszeni zostali również 

beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach 

realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 zostali poproszeni o wskazanie na 10-stopniowej skali, 

gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ neutralny, a 10 największy poziom wpływu. Wpływ 

ten oceniano ponadprzeciętnie (średnia ocen wyniosła 5,96). Badani wskazywali, że 

realizowane przez nich projekty wpływały na zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

dzięki m.in. przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 z wykorzystaniem 

nowozakupionego sprzętu medycznego, zapewnienie zdeinstytucjonalizowanej opieki 

w warunkach zbliżonych do domowych oraz zwiększenie dostępności do wyższej jakości 

sprzętu medycznego, w tym specjalistycznego w placówkach. Ponadto, dzięki wprowadzeniu 
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udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami wzrosła dostępność usług zdrowotnych dla 

pacjentów i ich rodzin. Do poprawy dostępu do usług zdrowotnych w znacznej mierze 

przyczynił się również rozwój e-usług, co pozwoliło na sprawniejszą komunikację zarówno 

w obszarze samej placówki, jak i na linii pacjent-lekarz.  

Respondenci raczej wysoko oceniali również wpływ realizowanego przez nich projektu na 

zwiększenie jakości usług zdrowotnych na terenie Małopolski (średnia ocen wyniosła 6,32). 

Badani beneficjenci i podmioty realizujący w ramach 2.1.5 oraz 9.2.1 zapytani o to, w jaki 

sposób realizowany projekt wpłynął na zwiększenie jakości usług zdrowotnych, wskazywali 

przede wszystkim na doposażenie placówek w nowy, wysokiej jakości sprzęt medyczny, co 

bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość świadczonych usług, a nowoczesne wyposażenie 

laboratoryjne oraz aparatura diagnostyczna i wspomagająca zapewnia najwyższe standardy 

jakości usług. Realizacja działań projektowych pozwoliła ponadto ma dostosowanie wsparcia 

do indywidualnych potrzeb pacjentów (w tym w zakresie rehabilitacji, poprzez stworzenie 

indywidualnych planów wsparcia dla każdego beneficjenta czy prowadzenie zajęć w małych 

grupach) czy zapewnienie kompleksowości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa dla 

pacjentów i pracowników. Co więcej, podkreślano, że nowe karetki pozwalają na szybką 

interwencję i dojazd do pacjenta, a także przekładają się na wzrost bezpieczeństwa 

i komfortu pracy ratowników medycznych. Poprawiła się również jakość usług świadczonym 

pacjentom cierpiących na koronawirusa dzięki wykorzystaniu nowego, specjalistycznego 

sprzętu, wzrosło ponadto bezpieczeństwo epidemiologiczne i komfort leczenia pacjentów 

z podejrzeniem COVID. 

Badanie CATI z mieszkańcami Małopolski 

Jeśli chodzi o kwestię profilaktyki zdrowotnej, biorąc pod uwagę perspektywę ostatnich 5 lat, 

65,6% badanych mieszkańców regionu nie odczuwało również wzrostu dostępności do 

badań profilaktycznych w województwie. Zmianę w tym zakresie dostrzegał jedynie co 

dziesiąty respondent, wskazując na poprawę dostępności do badań podstawowych, badania 

krwi i moczu, USG, prześwietleń i tomografii, a także do specjalistycznych badań 

ginekologicznych. Dostrzegano również wzrost dostępności do części lekarzy specjalistów, 

w tym do onkologów, diabetologów, kardiologów, reumatologów czy okulistów. Pozostałe 

23,4% badanych nie miało jednoznacznej opinii na ten temat. 
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Wykres 5. Czy Pana/Pani zdaniem dostępność do badań profilaktycznych w województwie 

małopolskim uległa zmianie w ciągu ostatnich 5 lat? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z mieszkańcami Małopolski. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Z kolei zdaniem dyrektorów placówek realizujących działania w ramach programu, 

interwencja przyczynia się również do zwiększenia dostępności do profilaktyki zdrowotnej. 

Większy zakres świadczonych usług zdrowotnych, w szczególności badań i zabiegów, 

i ułatwiony dostęp do nich oraz unowocześniony, bardziej precyzyjny sprzęt medyczny – to 

wszystko przyczynia się do wcześniejszego wykrycia potencjalnego zagrożenia zdrowia czy 

życia mieszkańców regionu oraz do szybszej reakcji. 

Wielu respondentów wskazywało natomiast, że efekt ten ogranicza obecna sytuacja 

epidemiczna. Podkreślano, że z powodu pandemii znaczna grupa dotychczasowych czy 

potencjalnych pacjentów boi się korzystać z opieki zdrowotnej. Co więcej, w skutek pandemii 

część placówek musiała zostać czasowo zamknięta lub ograniczyć liczbę przyjmowanych 

pacjentów. Równocześnie jednak podkreślano, że o ile na początku pandemii w Polsce 

sytuacja pod tym względem była często bardzo trudna, tak teraz pacjenci na powrót coraz 

chętniej korzystają z oferowanych form pomocy. 

Jesteśmy w trakcie epidemii […]. W związku z tym, część [możliwości] jest niewykorzystana. 

Ludzie z lęku, ze strachu nie przyjeżdżają, proszą o przełożenie [wizyty] po pandemii albo po 

zaszczepieniu. […] Marzec i kwiecień [2020 r., to była] tragiczna sytuacja, kiedy obłożnie 

łóżek spadło w granicach 40-50%, stopniowo się odbudowywało, kolejne ograniczenie 

w październiku. Ludzie po prostu boją się czasem tych świadczeń, bojąc się koronawirusa. 

[…] natomiast dzisiaj ludzie przestali może tak bardzo się bać, bo liczba przyjeżdzających jest 

[…] optymalna, czyli nie jest 100% obłożenia łóżek, ale jest w granicach 90%.  

Źródło: TDI z beneficjentami.  

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Również reprezentanci instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia stwierdzili, że 

realizacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych zdecydowanie wpłynęła na 

10,9% 65,6% 23,4%
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rozszerzenie dostępu do profilaktyki dotyczącej ochrony zdrowia. Element ten stanowił ich 

zdaniem ważny aspekt uzupełniający działania infrastrukturalne oraz inwestycyjne. W opinii 

badanych, projekty związane z budową, przebudową i modernizacją obiektów infrastruktury 

ochrony zdrowia wpływają na rozszerzenie się profilaktyki dotyczącej ochrony zdrowia 

pacjentów. Wynika to pośrednio z faktu, że personel zarządzający szpitalem może 

przekierować środki na inne cele, m.in. związane z realizacją badań profilaktycznych, ale też 

szpital ma odpowiednie warunki do realizacji tego rodzaju usług. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Natomiast beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy z Województwem Małopolskim 

w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 wskazywali, że realizowane projekty miały 

raczej neutralny wpływ na zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej. Średnia ocen respondentów w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 

wpływ neutralny, a 10 największy poziom wpływu, wyniosła 4,89. Badani wskazywali, że 

projekt wpłynął na zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu profilaktyki zdrowotnej 

przede wszystkim poprzez podniesienie dostępu do badań diagnostycznych poprzez 

skrócenie czasu oczekiwania na wizytę dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu oraz wzrost 

precyzyjności badań prowadzonych na zmodernizowanym sprzęcie medycznym. 

Wskazywano również na wzrost profilaktyki zdrowia dzięki działaniom edukacyjnym – 

poprzez szkolenia dla uczestników i opiekunów biorących udział w projektach, w tym 

realizację szkoleń dla opiekunów osób starszych. Wymieniano również umożliwienie dostępu 

do placówki wsparcia psychologicznego bez skierowania i uzyskania nieodpłatnej pomocy 

psychologa i terapeutów – co wydaje się niezwykle istotne zwłaszcza w kontekście 

psychologicznych skutków pandemii – oraz na zapewnienie możliwości wsparcia dla pacjenta 

w formie indywidualnej współpracy, w tym skorzystania ze spotkań z dietetykiem, 

psychologiem czy logopedą, co w konsekwencji przełożyło na większą świadomość 

beneficjentów co do dbania o swoje zdrowie. 

Benchmarking 

W wyniku analizy benchmarkingowej wykazano, że analogiczne działania, dotyczące 

rozwijania infrastruktury ochrony zdrowia, jakie prowadzono w wybranych regionach Polski 

(w tym w Małopolsce), pozwoliły na podniesienie dostępności do wyższej jakości usług 

zdrowotnych, która jest realnie odczuwana przez mieszkańców. Interwencje te miały 

również pośredni wpływ na rozszerzenie się profilaktyki dotyczącej ochrony zdrowia, dzięki 

zapewnieniu sprzętu, za pomocą którego realizowane są działania o charakterze 

profilaktycznym. 

Jak wykazała analiza, podjęte interwencje w sposób realny wpłynęły na zniwelowanie 

istniejących dotychczas deficytów w zakresie ochrony zdrowia w województwie, w tym w 
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obszarach dotychczas zmarginalizowanych. Jak się jednak okazuje, podobnie jak w przypadku 

Małopolski, tak i w ramach pozostałych badanych RPO nie można jednak mówić o zupełnym 

rozwiązaniu istniejących problemów w sektorze opieki zdrowotnej. Obszary wybrane do 

wsparcia okazały się być trafnie zidentyfikowane, poprzez co jednak napotkano na skalę 

potrzeb wykraczającą poza możliwości wynikające z przyjętych wartości alokacji. Obszary te 

(zarówno w Małopolsce, jak i w pozostałych regionach) wymagają stałego inwestowania pod 

każdym względem – technologicznym i systemowym, ale też kadrowym, pod kątem 

postępującego rozwoju medycznego. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Paneliści potwierdzili, że realizacja projektów przyczyniła się do wzrostu dostępności do 

wyższej jakości usług zdrowotnych. Małopolanie mają teraz dostęp do nowoczesnej 

infrastruktury i sprzętu, co oznacza zwiększenie jakości oferowanych usług medycznych. 

Warto jednak zaznaczyć, że obecna sytuacja epidemiczna wpłynęła negatywnie na dostęp do 

profilaktyki dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców regionu.  

Case study 

W opinii eksperckiej efekty interwencji w ramach projektów wytypowanych do case study są 

i będą realnie odczuwane przez mieszkańców regionu w zakresie dostępności do wyższej 

jakości usług zdrowotnych. Zmiany te dostrzegać mogą przede wszystkim pacjenci 

korzystający z ulepszonej opieki zdrowotnej oraz ich bliscy, a także personel zatrudniony w 

placówkach. 

Podsumowanie 

Dzięki interwencji w ramach Działania 12.1 RPO WM część mieszkańców Małopolski odczuwa 

wzrost dostępności do wyższej jakości usług zdrowotnych. Relatywnie niski poziom 

zadowolenia ze strony mieszkańców (zidentyfikowany w ramach przeprowadzonych badań 

ankietowych) może być spowodowany wpływem takich czynników, jak: przeciążenie całego 

systemu ochrony zdrowia, specyfika placówek, które zostały objęte wsparciem finansowym 

w ramach OP12 (np. podmioty wysokospecjalistyczne, z usług których korzysta się 

stosunkowo rzadko, w porównaniu do usług POZ), społeczne postrzeganie sektora ochrony 

zdrowia (dla wielu mieszkańców tematyka zdrowia wiąże się z silnie negatywnymi 

emocjami), ale też pandemia COVID-19, która realnie przyczyniła się do obciążenia całego 

sektora. 
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2.1.6. Czy i w jakim stopieniu projekty zrealizowane w ramach Działania 12.1 RPO 

WM wpłynęły na walkę z ubóstwem (rozumianym jako utrata/niemożność 

wykonywania pracy w związku z utratą zdrowia; możliwością podjęcia pracy 

w związku ze stanem zdrowia) spowodowanym problemami zdrowotnymi 

wśród mieszkańców małopolski? Czy i w jakim stopniu interwencja w ramach 

Działania 12.1 RPO WM wpłynęła na podniesienia jakości życia i pracy dla 

mieszkańców małopolski?  

Analiza danych zastanych 

Na początku tej części analizy warto odwołać się do danych dotyczących małopolskiego 

rynku pracy. Według BDL, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w styczniu 2020 roku 

w województwie małopolskim wynosiła 66,4 tys. i w porównaniu z rokiem 2013 spadła 

o 107,3 tys. osób. W całym analizowanym okresie w strukturze osób pozostających bez pracy 

dominowały kobiety, przy czym należy zaznaczyć, że ich udział w tej grupie systematycznie 

wzrastał i na początku roku 2020 przyjął wartość 55,6% (w stosunku do 50,9% w roku 

2013)19. 

W latach 2013-2019 nastąpił znaczny spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, tak 

w regionie, jak i w całym kraju. Wskaźnik ten dla Małopolski spadł z poziomu 11,5% do 4,1% 

i przez cały ten okres przyjmował wartości niższe niż dane dla Polski. Największy spadek 

odnotowano w powiecie limanowskim (-11,8 p.p.) oraz w powiecie myślenickim (-11,1 p.p.), 

najmniejszy natomiast – w powiecie m. Kraków (spadek o 03,8 p.p.), przy czym wskaźnik dla 

tego powiatu w całym analizowanym okresie pozostawał na najniższym poziomie ze 

wszystkich powiatów). Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w latach 2013-2019 zmniejszył się z poziomu 7,8% do 3,0% (spadek na 

poziomie 4,8 p.p. w porównaniu do 5,0 p.p. dla Polski)20.  

W analizowanym okresie rosła liczba ofert pracy zgłaszanych w ciągu miesiąca. Według 

danych za styczeń 2013 roku w województwie małopolskim zgłoszono niespełna 3,6 tys. 

wolnych miejsc pracy, natomiast na początku 2020 roku – blisko 7,2 tys. Wartość tego 

wskaźnika rosła również w ujęciu krajowym (wzrost z 46,6 tys. do 121,1 tys.). Największy 

wzrost odnotowano w powiecie m. Kraków (o niemal 2,0 tys.). Liczba ofert pracy w roku 

2020 była natomiast niższa niż w latach poprzednich w powiatach: bocheńskim (-17), 

gorlickim (-21), limanowskim (-30), miechowskim (-50), olkuskim (-9), proszowickim (-67) 

oraz wadowickim (-22). Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych zarejestrowanych, w roku 

2013 na 1 wolne miejsce pracy przypadało 71 osób pozostających bez zatrudnienia, 

natomiast w roku 2020 – 12 osób. Pozytywne zmiany w tym zakresie obserwowano 

 

19 BDL. 
20 BDL. 
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w każdym z małopolskich powiatów, jak i w całym kraju. Ogółem w roku 2019 w Małopolsce 

powstało 76,4 tys. nowych miejsc pracy, zlikwidowano natomiast 32,9 tys. stanowisk (w 

porównaniu do odpowiednio 48,0 tys. stanowisk utworzonych i 31,5 tys. zlikwidowanych 

w roku 2013)21. 

Przechodząc do kwestii ubóstwa i wykluczenia społecznego należy wskazać, że w latach 

2013-2020 systematycznie malała liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej 

w województwie małopolskim. W tym okresie w przeliczeniu na 10 tys. ludności nastąpił 

spadek o 261 osób, choć zmiany te nie były aż tak spektakularne, jak w skali całej Polski 

(spadek o 369 osób). Pozytywne przemiany obserwowano we wszystkich powiatach regionu, 

jednak największy spadek liczby beneficjentów wystąpił w powiatach: gorlickim (-530) oraz 

nowosądeckim (-528), najmniejszy natomiast – w powiecie m. Kraków (-92), przy czym 

wartość dla tego obszaru była najniższa spośród uwzględnianych powiatów w całym okresie 

objętym analizą22. 

Jeśli chodzi o udzielone świadczenia społeczne, w 2019 roku w obszarze Małopolski na każde 

10 tys. ludności przypadało 295,1 beneficjentów wsparcia. Liczba ta systematycznie malała 

od 2013 roku, gdy wynosiła 412,4 osób. Najczęstszymi przyczynami przyznawania pomocy 

społecznej rodzinom były: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, 

a także bezrobocie czy bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz potrzeba 

ochrony macierzyństwa. W latach 2014-2019 nieznacznie wzrosła liczba rodzin, którym 

przyznano wsparcie z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby, natomiast biorąc pod uwagę 

pozostałe z wymienionych przyczyn dostrzegany był stały, intensywny spadek liczby 

świadczeniobiorców. Największe zmiany dotyczyły kwestii bezrobocia (spadek z 33,6 tys. 

beneficjentów do 16,8 tys.) oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

(spadek z 18,5 tys. rodzin do 8,9 tys.). Należy przy tym zaznaczyć, że w latach 2013-2019 

wydatki budżetu Małopolski na pomoc społeczną pozostawały na zbliżonym poziomie (249,6 

mln zł w roku 2019, wzrost o 2,6 mln zł)23. 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej terenów 

w największej mierze dotkniętych ubóstwem i grup docelowych zagrożonych dyskryminacją, 

w ramach Programu przewidziano realizację szeregu działań, głównie w ramach CT 8, CT 9 

i CT 10, z czego inicjatywy w ramach CT 8 i CT 9 miały w sposób bezpośredni przełożyć się na 

 

21 BDL. 
22 BDL. 
23 BDL. 
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polepszenie sytuacji społecznej oraz zawodowej objętych wsparciem osób oraz ich 

najbliższego otoczenia24. 

Program, a dokładniej zakładany rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób 

zagrożonych społecznym wykluczeniem i ubóstwem zgodny jest ze wskazaniami Programu 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Jak wskazano, celem 

europejskiej Strategii „Europa 2020” było ograniczenie do 2020 roku liczby osób zagrożonych 

społecznym wykluczeniem lub ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2010 roku 

Polska przedstawiła jedną z najbardziej ambitnych propozycji w tym zakresie, tj. zmniejszenie 

skali występowania tego problemu o 1,5 mln osób (uwzględniając liczbę osób zagrożonych 

deprywacją materialną i/lub ubóstwem i/lub żyjących w gospodarstwach domowych bez 

osób pracujących bądź o niskiej intensywności pracy). Mimo że cel ten nadal pozostaje 

aktualny, to z danych Eurostatu z 2014 roku wynika, że Polska zrealizowała ten cel już w 2013 

roku – w porównaniu do roku bazowego 2008 liczba osób wykluczonych czy ubogich 

zmniejszyła się o 1,7 mln i sięgnęła poziomu 9,7 mln osób. Celem Programu Przeciwdziałania 

Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 jest zatem zapewnienie trwałości tego rezultatu, 

utrzymanie go również w przypadku trudnej sytuacji gospodarczej, a także dalsza redukcja 

skali występowania wykluczenia społecznego i ubóstwa25. 

W tym miejscu warto również odnieść się do Stanu spełnienia warunkowości ex ante dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z opracowaniem warunek odnoszący się do CT 9 Promowanie włączenia 

społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją połowa założonych kryteriów 

wypełnienia zostało spełnionych. Wyjątkiem były kryteria uwzględnione w ramach warunku 

9.3. Zdrowie: Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki zdrowotnej 

w zakresie określonym w art. 168 TFUE, zapewniających stabilność gospodarczą, przy czy, jak 

zaznaczono w dokumencie, ryzyko jego niespełnienia było niskie26. 

 

 

 

 

 

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków 2020, s. Załącznik 

nr 2 do Uchwały Nr 1468/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 października 2020 r., s. 317. 
25 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej 

integracji, MCPS, Warszawa 2020, s. 42.  
26 Stan spełnienia warunkowości ex ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, s. 143. 
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Tabela 13. Stan spełnienia warunkowości ex ante dla CT 9 

Warunek Status warunku Ryzyko niespełnienia 

warunku 

9.1. Istnienie i realizacja 

krajowych strategicznych ram 

polityki na rzecz ograniczania 

ubóstwa mających na celu, 

w świetle wytycznych 

w sprawie zatrudnienia, 

aktywne włączenie osób 

wykluczonych z rynku pracy 

Spełniony Niskie 

9.3. Zdrowie: Istnienie 

krajowych lub regionalnych 

strategicznych ram polityki 

zdrowotnej w zakresie 

określonym w art. 168 TFUE, 

zapewniających stabilność 

gospodarczą 

Niespełniony Niskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stan spełnienia warunkowości ex ante dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, s. 136-159. 

Jeśli chodzi CT 9, interwencje w zakresie tego celu ukierunkowane zostały głównie na 

aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców regionu zagrożonych ubóstwem bądź 

wykluczeniem społecznym, wykorzystując przy tym m.in. narzędzia ekonomii społecznej. Dla 

odbiorców pomocy przewidziano kompleksowe, dopasowane do ich potrzeb wsparcie, które 

przyczynić się miało do ich integracji ze społeczeństwem, a w dłuższej perspektywie – do 

podniesienia ich szans na rynku pracy. Działania te objęły również poprawę dostępności 

i jakości usług zdrowotnych i społecznych w regionie, jako że dostęp do tychże świadczeń 

publicznych może stanowić jedną z barier w walce z ubóstwem i społecznym wykluczeniem. 

Zakładanym efektem realizowanych przedsięwzięć było zapewnienie dzieciom, młodzieży 

i rodzinom mającym problemy w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

dostępu do usług wysokiej jakości, mających zminimalizować ryzyko ich wykluczenia 

w społeczeństwie. Niezwykle istotnym rezultatem działań miało być ponadto rozszerzenie 

oferty form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
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m.in. osobami w podeszłym wieku i z niepełnosprawnościami, a dzięki temu – podniesienie 

szans ich nieformalnych opiekunów na aktywizację zawodową27. 

Przechodząc do danych dotyczących bezpośrednio wsparcia udzielonego w ramach RPO WM 

2014-2020 OP 9 objęła 3 działania stworzone na potrzeby realizacji wsparcia 

skoncentrowanego na niwelowaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego w województwie 

małopolskim. Każde z nich dotyczy innego obszaru wsparcia, od aktywnej integracji 

społecznej i zawodowej w Działaniu 9.1 i rozwój usług społecznych i zdrowotnych 

w Działaniu 9.2, aż do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Działaniu 9.3. Taka 

konstrukcja logiki interwencji OP 9 pozwala na zapewnienie kompleksowego wsparcia 

odpowiadającego szeregowi wyzwań i problemów występujących w Małopolsce. Będące 

przedmiotem analizy Poddziałanie 9.2.1 obejmowało 5 rodzajów projektów: 

• Typ A – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów 

wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością lub zagrożonym 

niepełnosprawnością; 

• Typ B – wdrożenie trzech regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) w zakresie 

wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci 

z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością28; 

• Typ C – usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

• Typ D – wsparcie projektów z zakresu teleopieki; 

• Typ E – rozwój opieki długoterminowej. 

Natomiast wskutek pandemii COVID-19 Zarząd Województwa postanowił dodatkowo 

uwzględnić 2 typy wsparcia: 

• Typ F – rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę 

z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny; 

• Typ G – rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego. 

Alokacja środków dla OP 9 RPO WM 2014-2020 wyniosła 234,2 mln zł. Realizacja 

Poddziałania 9.2.1 objęła najwięcej środków Unijnych przypisanych do OP 9 (42,3%). 

W wyniku realizowanych projektów w ramach poddziałania 9.2.1. udzielono dotychczas (wg 

stanu na koniec 2020 r.) wsparcia ponad 21 633 mieszkańców, wśród których dominowały 

 

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków 2020, s. Załącznik 

nr 2 do Uchwały Nr 1468/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 października 2020 r., s. 318. 
28 Typ B projektów nie był objęty niniejszą analizą. 
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osoby bierne zawodowo (74%)29. Największym zainteresowaniem cieszyły się usługi 

społeczne świadczone w ogólnym interesie. 

Wyniki analizy danych zastanych wskazują, że w latach 2013-2019 w obszarze objętym 

wsparciem znacznie zmalała skala występowania zjawiska bezrobocia. Wzrosła również 

liczba ofert pracy. Ponadto, w tym okresie systematycznie malała liczba małopolskich 

beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej. Nieco częściej natomiast przyznawano 

wsparcie w tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby, a wydatki z budżetu regionalnego na 

pomoc społeczną nieznacznie wzrosły. Zgodnie z wynikami badań ewaluacyjnych 

oceniających wpływ interwencji w ramach OP 9 RPO WM 2014-2020, działania te 

charakteryzowały się wysoką trafnością pod względem oferowanych form wsparcia, a udział 

w projektach miał istotny wpływ na życie ich uczestników. W większości wsparcie udzielone 

w ramach Programu okazało się wystarczające, jednak nadal zgłaszano potrzeby w zakresie 

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego czy świadczenia usług opieki długoterminowej 

w Dziennych Domach Opieki Medycznej. Nierzadko wskazywano również na potrzebę 

kontynuowania wsparcia takiego, jak opieka w miejscu zamieszkania, wsparcie rozwoju 

dziecka w placówkach dziennego wsparcia, teleopieka oraz sługi opiekuńcze i specjalistyczne 

dla rodzin z dziećmi czy terapia. 

Warto w tym miejscu wskazać, że w zakresie walki z ubóstwem (rozumianym jako 

utrata/niemożność wykonywania pracy w związku z utratą zdrowia; możliwością podjęcia 

pracy w związku ze stanem zdrowia) realizowane jest również podziałanie 8.6.2 typ B 

(w ramach którego wdrażane są RPZ „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu 

ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej”, „Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w 

ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród 

mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat” oraz „Profilaktyka chorób 

odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 

z perspektywą kontynuacji”. Celami ww. Programów są kolejno: 

• przywrócenie uczestnikom programu, tj. osobom z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, pełnej lub maksymalnie możliwej do 

osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez 

wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i rehabilitacji na terenie 

województwa małopolskiego w latach 2018 - 2021; 

• zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u osób, które zostały 

poddane rehabilitacji kardiologicznej w czasie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia 

uczestnictwa w programie; 

 

29 Raport na temat stopnia realizacji wskaźników wspólnych EFS 2014-2020. 
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• zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem u osób pracujących w populacji 

objętej programem w województwie Małopolskim po zakończeniu programu. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Małopolsce, dzięki 

realizacji działań projektowych, wpływa na krótszy okres hospitalizacji oraz szybszy powrót 

pacjentów do normalnego życia społeczno-gospodarczego. Możliwość ponownego podjęcia 

zatrudnienia przekłada się natomiast na osiągane dochody i potencjalnie zabezpiecza przed 

ubóstwem. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, zdaniem przedstawicieli IZ RPO 

WM oraz departamentów i jednostek UM WM wsparcie z programu przyczyniło się do 

zniwelowania skali występowania zjawiska ubóstwa, odpowiadając na problemy zdrowotne 

mieszkańców, które do tej pory wpływały na utratę pracy czy niemożność wykonywania 

zawodu w związku ze złym stanem zdrowia. Równocześnie jednak podkreślano, że trudno 

o bezpośrednie dane statystyczne, które pozwoliłyby wnioskować o zachodzących we 

wskazanym zakresie korelacjach. 

[…] nie mamy korelacji i takich badań, żebyśmy stwierdzili, ilu pacjentów skorzystało, ile ich 

było pracujących i w wyniku [uzyskanej pomocy powróciło na rynek pracy]. Natomiast 

ośmielę się powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić taką sytuację, żeby nie było inaczej. Bo 

ktoś z tych oddziałów i z tego sprzętu korzysta, i na pewno jest to również ludność w wieku 

pracującym, ludność, która dzięki [otrzymanemu wsparciu] mogła powrócić do aktywności 

[zawodowej]. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Jak podkreślano, sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że wskutek pandemii COVID-19 

i spowodowanych nią zmian, m.in. na rynku pracy, statystyki dotyczące zatrudnienia są 

mocno zachwiane, a sytuacja na rynku pracy trudna, niezależnie od wsparcia zdrowotnego 

oferowanego Małopolanom. 

Jest oczywiste, że jeżeli nie ma zdrowia to i uczyć się trudno i znaleźć miejsce na rynku pracy 

również. Zatem wsparcie w dążeniu do uzyskania lepszego zdrowia powinno zaprocentować 

większymi możliwościami na rynku pracy. Niestety pojawił się COVID-19 i w znacznym 

stopniu obniżył możliwości dyskontowania lepszego zdrowia na rynku pracy. Jak wszyscy 

doskonale obecnie wiemy, jest bardzo ciężko utrzymać pracę i uzyskiwać z niej takie same 

dochody jak przed epidemią. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Podobnie zdaniem przedstawicieli instytucji działających w obszarze zdrowia, projekty 

związane z budową, przebudową i modernizacją obiektów infrastruktury ochrony zdrowia 



 

73 | S t r o n a  

 

w dużym stopniu przyczyniają się do walki z ubóstwem wynikającym z brakiem możliwości 

podjęcia pracy zarobkowej wskutek problemów zdrowotnych. Działania te pozwalają 

bowiem na zwiększenie dostępu do diagnostyki oraz leczenia pacjentów przez skrócenie 

czasu oczekiwania na niezbędne badania i podniesienie jakości oferowanych usług. 

Możliwość realizowania świadczeń zdrowotnych w nowych budynkach czy oddziałach 

przekłada się także bezpośrednio na większy komfort oraz bezpieczeństwo pracy dla 

pracowników służby zdrowia, dzięki czemu ich wydajność jest wyższa, a to również 

przyczynia się do wyższej jakości oferowanych usług. 

Zapewnienie wysokiej jakości usług powoduje, że osoba po wypadku czy osoba przewlekle 

chora może wrócić na rynek pracy. A wysoka jakość usług wymaga dobrej infrastruktury, 

dobrego sprzętu. Nowoczesny ośrodek, który posiada nowoczesne metody diagnostyki 

i leczenia, również rehabilitacji, pozwala na powrót pacjentów na rynek pracy.  

Źródło: TDI z przedstawicielem instytucji funkcjonującej w sektorze ochrony zdrowia. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Natomiast biorący udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły 

umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

wpływ realizowanych projektów na poprawę możliwości podejmowania i kontynuowania 

pracy wśród mieszkańców Małopolski oceniali raczej nisko – między 3,66 a 3,97 w skali od 0 

do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ neutralny, a 10 największy poziom wpływu. 

Największe oddziaływanie projektów diagnozowano w odniesieniu do możliwości 

kontunuowania pracy, najniższe natomiast – do wpływu na rynek pracy. 

Tabela 14. W jakim stopniu realizowany przez Pana/ Panią projekt przyczynił się do 

poprawy możliwości podejmowania i kontynuowania pracy wśród mieszkańców 

Małopolski? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ neutralny, a 10 

największy poziom wpływu) 

Oceniany aspekt Średnia ocen 

Rynek pracy 3,66 

Możliwość kontynuowania pracy 3,97 

Możliwość podejmowania pracy 3,79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 
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Realizowane działania wpłynęły na możliwości podejmowania i kontynuowania pracy przez 

Małopolan głównie poprzez realizację działań leczniczych, w tym rehabilitacyjnych, 

pozwalających na podjęcie zatrudnienia dzięki podniesieniu stanu zdrowia pacjenta. 

Przyczyniła się do tego również szybka diagnoza, co umożliwia szybsze podjęcie leczenia. 

Uczestnictwo w projekcie osoby zależnej umożliwiło także podjęcie pracy przez 

dotychczasowych opiekunów, podobnie w przypadku zapewnienia opieki nad dzieckiem. Co 

więcej, doposażenie w nowy, specjalistyczny sprzęt skutkowało nierzadko powstaniem 

nowego miejsca pracy. W przypadku przeciwdziałania pandemii COVID-19, prowadzenie 

testów oraz zapewnienie odpowiedniej hospitalizacji przy wykorzystaniu zakupionej 

aparatury medycznej, pozwalało na uzyskanie informacji o zakażeniach i prowadzenie 

odpowiedniego procesu leczenia, dzięki czemu możliwe było pozostawanie zakażonej osoby 

w szpitalu, ale też powrót zdrowych pracowników na rynek pracy. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Reprezentanci SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział w badaniu IDI 

byli z kolei zdania, że zrealizowany projekt miał znaczny wpływ na podniesienie jakości życia 

i pracy mieszkańców, przede wszystkim wszystkich potencjalnych pacjentów, którzy mogą 

korzystać z unowocześnionej, doposażonej infrastruktury szpitalnej i wysokiej jakości 

wsparcia, ale również dla personelu medycznego, który pracuje teraz w znacznie lepszych 

warunkach. Co więcej, choć mimo pandemii COVID-19 i zmian w zakresie działania szpitala 

nią spowodowanych trudno mówić o skali pozytywnego oddziaływania na życie 

mieszkańców, to interwencja z pewnością przyczyniła się do poprawy funkcjonowania 

pacjentów cierpiących wskutek wirusa. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Podobnie zdaniem przedstawicieli IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

podjęta interwencja w sposób istotny przyczyniła się do wzrostu jakości życia i pracy 

Małopolan.  

[…] to jest pytanie, na które nie może być innej odpowiedzi niż twierdząca. Ponieważ obszar 

zdrowia to jeden z najważniejszych, z tych podstawowych obszarów – potrzeba 

zabezpieczenia [zdrowia] dla mieszkańców Małopolski. 

*** 

Jedną kwestią jest dostępność oczywiście do usług, drugą jest specjalistyczny sprzęt, a inną 

kwestią jest całe otoczenie osoby chorej, fizyczna dostępność, też w ładnym otoczeniu. To 

wszystko ma znaczenie dla procesu zdrowienia. W związku z tym, budowa tej infrastruktury 

wpłynęła na poprawę poziomu życia mieszkańców. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 



 

75 | S t r o n a  

 

Podkreślano również, że wsparcie w tym zakresie niezbędne jest choćby z racji starzenia się 

społeczeństwa, powodującego kumulację występujących u osób w podeszłym wieku 

dolegliwości zdrowotnych. Jak wskazywano – im większe nakłady finansowe na obszary 

zgodne z rekomendacjami i z przeprowadzoną diagnozą, tym szerszy i bardziej powszechny 

dostęp do usług zdrowotnych wyższej jakości dla mieszkańców Małopolski. 

Benchmarking 

Zgodnie z wynikami benchmarkingu analogicznie podejmowane inicjatywy zwiększające 

dostępność i jakość usług zdrowotnych dzięki projektom realizowanym w ramach RPO 

w innych regionach kraju, umożliwiły w dużym stopniu na walkę z ubóstwem, będącym 

wynikiem braku możliwości wykonywania pracy zarobkowej z powodu złego stanu zdrowia.  

Wszystkie z wybranych do analizy RPO, tak jak i RPO WM, zakładają szerokie wsparcie w 

zakresie niwelowania zjawiska ubóstwa w kontekście odpowiedzi na problemy zdrowotne. 

Działania nastawione były na poprawę stanu zdrowia mieszkańców poprzez walkę z 

chorobami układu krążenia i kręgosłupa czy niedosłuchem, które wpływają na brak 

możliwości wykonywania pracy zarobkowej przez mieszkańców poszczególnych 

województw. Nowoczesny zakupiony sprzęt w ramach Programu umożliwia wcześniejsze 

diagnozowanie schorzeń, które można łatwiej wyleczyć, dzięki czemu ludzie nie muszą 

rezygnować z pracy z uwagi na swój zły stan zdrowia. Ponadto, większe możliwości w 

zakresie profilaktyki oraz diagnostyki przyczyniają się z jednej strony do odciążenia systemu, 

ze względu na brak konieczności opiekowania się pacjentami w zaawansowanym stadium 

choroby, jak i lepszej sytuacji materialnej mieszkańców, którzy nie muszą rezygnować z 

pracy, a jednocześnie nie ponoszą wysokich kosztów leczenia. Jednocześnie analiza nie 

pozwoliła wykazać stosowania w pozostałych regionach rozwiązań trafniejszych i bardziej 

skutecznych, niż przyjęte w RPO WM. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Beneficjenci wsparcia w ramach Działania 12.1 biorący udział w badaniu TDI wskazywali 

pośrednio, że realizowane przez nich projekty wpływały również na walkę z ubóstwem. 

Dzięki przeprowadzeniu interwencji objęci ulepszonymi usługami zdrowotnymi pacjenci 

szybciej i w sposób bardziej kompleksowy otrzymują wsparcie, co w konsekwencji przekłada 

się na ich szybszy powrót do życia społeczno-gospodarczego. Poprawa stanu zdrowia 

pozwala w większym stopniu czerpać z dostępnych możliwości, w tym dotyczących pracy i 

rozwoju zawodowego, umożliwiających zarówno samorealizację, jak i zapewnienie bytu 

materialnego sobie i swojej rodzinie, minimalizując tym samym ryzyko ubóstwa. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Badani przedstawiciele instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia jednoznacznie 

wskazywali, że dostarczenie lepszej jakości, bardziej dostępnych usług zdrowotnych 
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przyczyniło się do wzrostu jakości życia i pracy dla mieszkańców regionu. Wysoka jakość 

świadczeń wymaga odpowiedniej infrastruktury i specjalistycznego sprzętu. Dzięki 

interwencji z RPO WM możliwe było ich zapewnienie i poprawa w zakresie diagnozowania i 

leczenia problemów zdrowotnych oraz rehabilitacji, a w konsekwencji – możliwości 

szybszego powrotu pacjentów na rynek pracy. 

[…] efektywnie dostarczana usługa zdrowotna wysokiej jakości zabezpiecza nam szybszy 

powrót pacjenta na rynek pracy, co oznacza, że on dochodowo sobie lepiej radzi, bo zarabia 

pełne wynagrodzenie, jest zdolny do czynności zawodowych.  

Źródło: TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia. 

Case study 

W opinii eksperckiej interwencje w ramach wybranych do analizy projektów przyczyniły się 

pośrednio do walki z ubóstwem w Małopolsce, dzięki poprawie dostępności do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych, umożliwiających lepszą diagnostykę i leczenie mieszkańców 

regionu. Pozytywnie oddziałując na zdrowie Małopolan, ulepszona opieka zdrowotna 

pozwala im w konsekwencji na pełniejsze czerpanie z możliwości życia, w tym na podjęcie 

lub powrót do pracy zawodowej, niemożliwy wcześniej ze względu na zły stan zdrowia. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem panelistów, dzięki zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości usług medycznych, 

pacjenci korzystali ze specjalistycznego sprzętu, co w konsekwencji pozwoliło na krótszą 

hospitalizację i szybszy powrót do zdrowia i pracy. Oznacza to, że realizowane projekty 

przyczyniły się do zniwelowania tego zjawiska. 

Podsumowanie 

Projekty zrealizowane w ramach Działania 12.1 RPO WM w sposób pośredni wpłynęły na 

walkę z ubóstwem, wynikającym z brakiem możliwości wykonywania pracy zawodowej 

w związku ze złym stanem zdrowia wśród mieszkańców Małopolski (ocena 3 z 5). Dzięki 

budowie nowych oraz modernizacji starych placówek, oddziałów czy laboratoriów, a także 

dzięki ich wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny, możliwe było udostępnienie 

mieszkańcom usług medycznych pozwalających na skrócenie czasu ich hospitalizacji, a także 

zapewnienie dostępu do rehabilitacji. Działania te pozwalają im w szybkim czasie dojść do 

zdrowia i podjąć pracę zarobkową, co bezpośrednio wpływa na poprawę ich sytuacji 

materialnej, a tym samym przyczynia się do podniesienia jakości życia i pracy dla 

mieszkańców Małopolski. 
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2.1.7. Czy i w jakim stopniu interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniła się do zmniejszenia nierówności w zakresie dostępności usług 

zdrowotnych i infrastruktury ochrony zdrowia dla mieszkańców małopolski, 

w kontekście osób niepełnosprawnych, telemedycyny, itp.? 

Analiza danych zastanych 

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WM 2014-

2020), projekty realizowane w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

obejmują przeprowadzenie koniecznych, z punktu widzenia świadczenia usług w zakresie 

zdrowia, działań inwestycyjnych, wliczając w to dostosowanie infrastruktury do potrzeb 

seniorów i osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny 

i rozwiązania w zakresie IT30. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Zamawiającego, 

w ramach Działania 12.1 zakładano dostosowanie 48 obiektów do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. Według aktualizacji z dnia 05.01.2021 r., wskaźnik ten osiągnięto 

na poziomie 47,4%. Zakładano ponadto, że ulepszonymi usługami zdrowotnymi objętych 

zostanie 51 290 760 osób (realizacja na poziomie 24,5%), a liczba osób leczonych 

w podmiotach leczniczych objętych wsparciem wyniesie 1 036 509 (realizacja na poziomie 

10,0%). Prócz tego przyjęto, że liczba podmiotów wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne (TIK) wyniesie 12 (realizacja na poziomie 50,0%)31.  

Uzupełnienie interwencji Działania 12.1 stanowi Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie 

zdrowia. Wsparcie w ramach tego Poddziałania związane jest z rozwojem Małopolskiego 

systemu informacji medycznej. System ten służyć ma zagwarantowaniu elektronicznej 

wymiany danych medycznych, jak również zwiększeniu jakości i dostępności świadczonych 

pacjentom e-usług, w sposób zgodny z centralnymi platformami informacji w ochronie 

zdrowia32. Według danych z systemu SL 2014, w ramach Poddziałania zakładano 

dostosowanie 80 obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (realizacja na 

poziomie 73,7%). W ramach Poddziałania zakładano również osiągnięcie wskaźnika: Liczba 

podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne na poziomie 104 

(realizacja wskaźnika na poziomie 73,1%). Wiele z działań obejmowało również wsparcie dla 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Objęto ponadto usługami asystenckimi 

i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 2 609 osób zagrożonych 

 

30 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 352. 
31 Dane z systemu SL2014 dostarczone przez Zamawiającego. Stan na dzień 05.01.2021 r. Analiza obejmuje 

tylko część wskaźników, odnoszących się do badanego zagadnienia. 
32 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 62. 
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ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mimo że wartość docelowa przyjęta została na 

poziomie 0. Objęcie 21 497 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (64,1%), 11 153 osób 

zagrożonych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie (67,9%) oraz 

objęcie 91 270 osób zagrożonych usługami zdrowotnymi w programie (13,0%). Projekty 

przyjęte do realizacji w ramach Poddziałania 2.1.5 obejmowały również szereg działań 

mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru wsparcia i wyrównanie ich 

szans w życiu społecznym, jak poprawa społeczno-rodzinnego funkcjonowania rodzin, 

podniesienie kompetencji uczniów itp.33. 

Interwencje zaplanowane w ramach Działania 12.1, a także Poddziałania 2.1.5, mają na celu 

ograniczenie nierówności w zakresie dostępności usług zdrowotnych i infrastruktury ochrony 

zdrowia dla mieszkańców regionu, w kontekście osób z niepełnosprawnościami, e-usług 

w ochronie zdrowia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy ubóstwem.  

Należy również zauważyć, że zakres wsparcia kierowanego ze środków RPO na zmniejszenie 

nierówności w zakresie dostępności usług zdrowotnych i infrastruktury ochrony zdrowia 

obejmuje również podziałanie 8.6.2, w którym to w ramach typu A projektów skupiono się 

na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz na 

zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. Działania były szczególnie 

skoncentrowane na wspieraniu osób z obszaru tzw. białych plam, wobec czego wsparcie 

w znaczący sposób wpływało na analizowane zmniejszenie nierówności w dostępie do usług 

zdrowotnych. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Dyrektorzy placówek realizujących projekty w ramach Działania 12.1, biorący udział 

w badaniu TDI, zgodnie twierdzili, że podjęte działania przyczyniły się do zmniejszenia 

nierówności w zakresie dostępności usług zdrowotnych i infrastruktury ochrony zdrowia 

w Małopolsce. Podkreślano, że nowa infrastruktura, urządzenia diagnostyczne i inne 

wyposażenie zakupione w ramach programu są na bardzo wysokim poziomie. Zmiany te 

odczuwalne są przede wszystkim przez pacjentów, w tym dzieci, osoby starsze czy 

z niepełnosprawnościami, oraz ich rodziny, ale też przez personel medyczny korzystający 

z ulepszonych placówek. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych odczuwają zwłaszcza ci 

mieszkańcy Małopolski, którzy na leczenie dojeżdżać musieli wcześniej do innych, 

położonych w większej odległości ośrodków. 

 

33 Dane z systemu SL2014 dostarczone przez Zamawiającego. Stan na dzień 05.01.2021 r. Analiza obejmuje 

tylko część wskaźników, odnoszących się do badanego zagadnienia. 
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[Każdy z pacjentów] był w stanie odczuć [pozytywne zmiany w tym zakresie] poprzez 

poprawę infrastruktury czy wyposażenia, zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego […] 

pacjenci mają [teraz] wybór i nie muszą szukać jakichś specjalistycznych jednostek, tylko u 

nas specjalistyczne zabiegi [mogą] mieć przeprowadzone. Myślę, że to zrównało pewnego 

rodzaju nierówności. U nas np. przez długi okres […] nie mieliśmy nowoczesnej pracowni 

rentgenowskiej […]. Natomiast dzięki dofinansowaniu z projektu udało nam się 

zmodernizować, mamy teraz nowoczesna pracownię rentgenowską […] wszystkie zakupy 

przyczyniły się do tego, że jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o świadczenie usług i myślę, 

że dotyczy to każdego z pacjentów, który do nas trafia. 

Źródło: TDI z beneficjentami.  

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Podobnego zdania byli przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jak 

dodatkowo wskazywano, będący przedmiotem projektu szpital ma charakter regionalny 

i przyjmuje pacjentów z całego województwa małopolskiego, a i spoza jego obszaru, 

przyczyniając się do wzrostu dostępności do opieki zdrowotnej mieszkańców obszarów 

miejskich i wiejskich. W nowym budynku uwzględniono ponadto potrzeby osób 

z niepełnosprawnościami, ułatwiając im dostęp do oferowanych usług. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Również przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM biorący 

udział w badaniu IDI uznali, że realizacja działań projektowych w istotny sposób przyczyniła 

się do zmniejszenia występujących dotychczas nierówności. Także w tej grupie wskazywano, 

że zmiany te odczuwalne są zapewne przede wszystkim przez mieszkańców małych 

miejscowości, w których uprzednio nie było dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej 

czy odpowiedniego sprzętu, a pacjenci dojeżdżać musieli do większych, dalej usytuowanych 

ośrodków. Sytuacja ta była również trudna ze względu na sytuację rodzin, dla których 

dotarcie z wizytą do chorej osoby, w tym przebywającego w szpitalu dziecka czy osoby 

starszej, wiązało się z uciążliwą i czasochłonną podróżą. Podkreślić w tym miejscu należy, że 

– zdaniem badanych – wsparcie ze strony rodziny ma silny wpływ na proces zdrowienia 

i stanowi istotny element całego leczenia. Kolejną z grup, które zdaniem respondentów 

zyskały większą dostępność do usług ochrony zdrowia dzięki przeprowadzeniu interwencji 

w ramach programu, są osoby z niepełnosprawnościami. Jak podkreślali respondenci, 

założenia programu niejako ,,wymuszały” na beneficjentach dostosowanie tworzonej 

infrastruktury do potrzeb tych właśnie osób, a realizacja działań projektowych z pewnością 

przyczyniła się do ułatwienia im korzystania z usług ochrony zdrowia. 
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Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Podobnie przedstawiciele instytucji funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, z którymi 

przeprowadzono telefoniczne wywiady pogłębione, uznali, że projekty związane z budową, 

przebudową i modernizacją obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, a także ich 

wyposażenie w sprzęt medyczny zdecydowanie przyczyniają się do zmniejszania nierówności 

w zakresie stanu zdrowia pacjentów. Podkreślali oni, że bez odpowiedniej infrastruktury 

i sprzętu, nawet posiadając odpowiednio wykwalifikowany personel, nie ma możliwości 

realizowania usług o najwyższym standardzie. Dzięki realizacji inwestycji w ramach Działania 

12.1 możliwe było zakupienie aparatury oraz sprzętu medycznego pozwalającego na 

kompleksowe wyposażenie wielu placówek medycznych czy oddziałów, zarówno 

w większych miastach, jak i mniejszych miejscowościach – obok Krakowa znalazły się też 

szpitale z Tarnowa, Zakopanego czy Miechowa. Podczas naborów kierowano się również 

lokalizacją jednostek, które wnioskowały o przyznanie dofinansowania, aby realizowane 

inwestycje przyczyniły się do zmniejszania nierówności w układzie terytorialnym. Konieczne 

jest jednak postrzeganie tego zagadnienia w sposób wieloaspektowy, tj. przygotowanie 

odpowiednich map geograficznych ukazujących efektywne rozmieszczenie poszczególnych 

jednostek w regionie, w tym jednostek POZ, AOS oraz szpitali wysokospecjalistycznych. 

Pod względem geograficznym na pewno należy zwrócić uwagę na wsparcie odpowiedniej 

sieci szpitali czy POZ na każdym poziomie, żeby zostały zagospodarowane tzw. białe plamy. 

Ale trzeba też myśleć o nierównościach społecznych, czyli pewnych trudnościach w dostępie. 

Źródło: TDI z przedstawicielem instytucji funkcjonującej w sektorze ochrony zdrowia. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Również biorący udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 stosunkowo 

dość dobrze oceniali wpływ realizowanych projektów na wyrównanie szans w dostępie do 

usług zdrowotnych oraz infrastruktury ochrony zdrowia, w tym dla osób 

z niepełnosprawnościami. Najlepiej oceniano oddziaływanie interwencji na rozwój opieki 

medycznej (średnia ocen 5,56), a także rozwój infrastruktury zdrowotnej wspierającej osoby 

z niepełnosprawnościami (5,03). Nieco niższy był wpływ na wzrost świadomości Małopolan 

w zakresie możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych czy rozwój świadczeń 

rehabilitacyjnych (odpowiednio 4,76 i 4,54). Biorąc jednocześnie pod uwagę stosunkowo 

negatywne opinie Małopolan odnotowane podczas obecnie przeprowadzonego badania, 

wartym do uwzględnienia aspektem względem przyszłych działań byłoby zwiększenie 

środków przeznaczonych na działania informacyjno-promocyjne w realizowanych 

projektach. 
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Tabela 15. W jakim stopniu realizowany przez Pana/ Panią projekt przyczynił się do 

wyrównania szans w dostępie do usług zdrowotnych i/lub infrastruktury ochrony zdrowia 

(w tym dla osób z niepełnosprawnościami)? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak 

wpływu, 5 wpływ neutralny, a 10 największy poziom wpływu) 

Oceniany aspekt Średnia ocen 

Budzenie świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie możliwości 

skorzystania ze świadczeń zdrowotnych 

4,76 

Rozwój opieki medycznej 5,56 

Rozwój świadczeń rehabilitacyjnych 4,54 

Rozwój zdrowotnej infrastruktury wspierającej osoby 

z niepełnosprawnościami 

5,03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Metoda kontrfaktyczna 

Wyniki uzyskane za pomocą metody kontrfaktycznej potwierdziły, że interwencja w ramach 

Działania 12.1 RPO WM przyczyniła się w bardzo wysokim stopniu do zmniejszenia 

nierówności w zakresie dostępności usług zdrowotnych i infrastruktury ochrony zdrowia dla 

mieszkańców regionu. Jak wynika jednak z badań przeprowadzonych wśród bliźniaków 

statystycznych, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach RPO WM, wszyscy badani 

wskazywali, że od 2014 r. również realizowali różnego typu inwestycje. Polegały one m.in. na 

rozbudowie i doposażeniu oddziałów szpitalnych, wymianie wyposażenia placówki, realizacji 

działań remontowo-modernizacyjnych finansowanych oraz prowadzeniu szkoleń dla kadr 

medycznych. Działania te finansowane były w ramach POIiŚ, ze środków ministerialnych 

bądź własnych funduszy. Wszyscy z bliźniaków statystycznych biorących udział w badaniu 

wskazywali, że w przyszłej perspektywie finansowej planują jednak aplikować ponownie o 

środki na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia, w tym o środki w ramach RPO WM, 

co potwierdza dalsze występowanie potrzeb w tym zakresie oraz świadczyć może o 

niewystarczającym zakresie dotychczas przeprowadzonych przez nich inwestycji. 

Benchmarking 

Wsparcie oferowane we wszystkich analizowanych RPO (w tym RPO WM) nakierowane było 

m.in. na zmniejszenie nierówności w zakresie dostępu do usług zdrowotnych. Największe 

znaczenie miało w tym kontekście doposażenie szpitali powiatowych, ambulatoryjnej opieki 

szpitalnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej, ale też np. tworzenie dziennych domów 

opieki medycznej w miejscach dotychczas nie objętych tego rodzaju usługami, w tym na 
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obszarach wiejskich. Poprzez to mieszkańcy nie są już zmuszeni poszukiwać pomocy w 

większych ośrodkach miejskich ale mają większe możliwości zarówno diagnostyczne, jak i w 

zakresie leczenia w otoczeniu swojego miejsca zamieszkania. Zwiększa się również 

dostępność placówek medycznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki 

obowiązkowym wymogom związanym z likwidacją barier architektonicznych oraz zwiększa 

się możliwość w zakresie korzystania z usług telemedycznych (w ramach wszystkich 

badanych RPO). Jednocześnie należy wskazać, że w ramach poszczególnych RPO nie 

odnotowano rozwiązań z zakresu zmniejszenia nierówności w zakresie dostępu do usług 

zdrowotnych, które uznane mogłyby zostać za trafniejsze i skuteczniejsze od tych, które 

wspierane są w ramach RPO WM. 

Case study 

Przeprowadzona analiza studium przypadków wykazała, że wszystkie z wytypowanych 

projektów cechowała bardzo wysoka skuteczność, a podjęte interwencje w sposób 

zdecydowany przyczyniły się do wzrostu dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie, 

w tym zakresie realizacji dotychczas niedostępnych w województwie świadczeń, np. 

specjalistycznych zabiegów ortopedycznych. Realizowane działania uwzględniały również 

aspekt dostępności infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami poprzez 

dostosowywanie obiektów do ich specyficznych potrzeb. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Podjęta interwencja przyczyniła się do zmniejszenia nierówności w zakresie dostępności 

usług zdrowotnych i infrastruktury ochrony zdrowia w regionie. Zdaniem panelistów, 

w najtrudniejszej sytuacji byli do tej pory mieszkańcy obszarów peryferyjnych i osoby 

z niepełnosprawnościami. Dofinansowane projekty pozwoliły na zmniejszenie tych 

nierówności, ale nie na ich zlikwidowanie. 

Podsumowanie 

Interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM w bardzo wysokim stopniu (ocena ewaluatora 

5/5) przyczyniła się do zmniejszenia nierówności w zakresie dostępności usług zdrowotnych 

i infrastruktury ochrony zdrowia dla mieszkańców Małopolski, zarówno pod kątem 

nierówności w ujęciu geograficznym, jak i w kontekście osób niepełnosprawnych. Analiza 

wykazała, że działaniami projektowymi objęte były nie tylko placówki zlokalizowane 

w dużych ośrodkach miejskich, ale też podmioty mieszczące się w mniejszych 

miejscowościach czy w obszarach peryferyjnych województwa. Zgodnie z przeprowadzonym 

badaniem, we wszystkich podmiotach wprowadzone zostały udogodnienia dla osób 

starszych i niepełnosprawnych (obejmujące m.in. likwidację barier architektonicznych, 

montaż podjazdów, wind, ułatwienia dostępu do osób niedowidzących, toalety dostosowane 

dla osób korzystających z wózków inwalidzkich, itp.). 



 

83 | S t r o n a  

 

2.1.8. Czy i w jakim stopniu interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniła się do reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów 

leczniczych? Czy miało to bezpośredni wpływ na maksymalizację 

wykorzystania wpartej infrastruktury (rozumianej jako podniesienie 

i poszerzenie oferty usług przy obniżeniu dotychczasowych kosztów usług 

zdrowotnych)? 

Analiza danych zastanych 

Jak wskazano uprzednio, według danych BDL, wydatki na ochronę zdrowia w latach 2013-

2019 zmalały tak w skali województwa małopolskiego, jak i Polski. W roku 2013 nakłady 

budżetu regionalnego w tym obszarze wynosiły 96,7 mln zł, natomiast w roku 2019 – niecałe 

63,2 mln zł (spadek o ok. 33,5 mln zł). Spadek odnotowano niemal we wszystkich powiatach, 

z wyjątkiem powiatów: dąbrowskiego, chrzanowskiego, proszowickiego, tarnowskiego 

i tatrzańskiego. Wzrost wydatków nastąpił z kolei w przypadku nakładów na szpitale ogólne – 

zarówno w skali województwa małopolskiego, jak i całego kraju. Wydatki Małopolski 

w analizowanym okresie w tym zakresie wzrosły z niespełna 15,6 mln zł do 27,4 mln zł 

(wzrost o 11,8 mln zł)34.  

Badanie TDI z beneficjentami 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że interwencja w ramach Działania 12.1 

i poddziałań komplementarnych przyczyniła się do reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz 

podmiotów leczniczych, choć nie miało to miejsca w każdym przypadku. Jak wskazali 

dyrektorzy jednostek realizujących projekty w ramach Działania 12.1, w części 

dofinansowanych w ramach programu placówek, wskutek realizacji projektów zmieniona 

została organizacja pracy. Widoczne było to w nowopowstałych jednostkach oraz w tych, 

w których utworzono nowy dział czy też które wyposażono w sprzęt medyczny, którym 

wcześniej nie dysponowały. Zdaniem badanych, wprowadzone zmiany miały również wpływ 

na maksymalizację wykorzystania wpartej infrastruktury. 

[…] doposażenie w sprzęt ułatwia pracę, patrząc z punktu widzenia personelu. [Poprawa 

następuje] również z punktu widzenia pacjenta, gdzie skraca się np. czas oczekiwania na 

badania, jest lepsza diagnostyka. […] to poprawiło na pewno prędkość, dostępność [usług 

zdrowotnych]. 

Źródło: TDI z beneficjentami. 

 

 

34 BDL. 
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Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wskazali, że w ich przypadku 

realizacja projektu dotyczącego wyposażenia szpitala w sposób istotny przyczyniła się do 

zmian w ujęciu całego regionu. Dzięki interwencji rozpoczęto bowiem świadczenie 

niedostępnych do tej pory w Małopolsce usług zdrowotnych. Obszarami, które nie 

występowały uprzednio na terenie województwa, a które mogły zaistnieć dzięki wsparciu 

unijnemu, są: specjalistyczna radioterapia oraz chirurgia robotyczna.  

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Także zdaniem osób reprezentujących instytucje działające w sektorze zdrowia realizacja 

projektów unijnych przyczynia się do reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów 

leczniczych. Według respondentów działania te wpływają m.in. na usprawnienie procesów 

przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami poprzez tworzenie sieci 

komunikacyjnych, np. w formie Internetu. Usprawniane są także procesy związane 

z dostępnością danych czy księgowością. Duże zmiany dotyczą także samej przebudowy 

i wyposażenia placówek, co powoduje znaczące zmiany w zakresie sposobu działania tych 

podmiotów – ich finansowania, większych możliwości realizacji badań klinicznych czy 

inwestowania w innowacyjne technologie medyczne. Pozyskanie środków zewnętrznych 

pozwala szpitalom na wprowadzanie zmian strukturalnych, kadrowych. Realizacja projektów 

w ramach PO WER pozwala z kolei na zmiany w zakresie zarządzania podmiotami i kultury 

organizacyjnej. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Z kolei wyniki badań ilościowych wskazują, że w przypadku 41,7% beneficjentów 

i podmiotów, które zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji 

Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1, w związku z realizacją projektu nie wprowadzano żadnych zmian 

organizacyjnych. 38,2% badanych deklarowało, że konieczne było powołanie nowych 

zespołów zadaniowych, a 29,6% – że zmieniono organizację pracy. Po 7,0% respondentów 

wskazywało, że zmienione zostały sposoby oceny rezultatów oraz poziom wynagrodzeń. 

Wśród innych odpowiedzi pojawiały się takie jak zmiany proceduralne w kwestii użycia 

nowego sprzętu medycznego, zlecenie prowadzenia i zajmowania się placówką firmie 

pozarządowej ze względu na jej duże doświadczenie w danym zakresie czy na zmianę 

organizacji pracy i całej placówki w związku z utworzeniem nowej jednostki. 

Co drugi z respondentów, którzy wskazywali na wystąpienie zmian organizacyjnych, 

deklarował, że wprowadzone miały wpływ na uzyskanie lepszych wyników i rezultatów 

z podejmowanych działań. Podkreślano ponadto, że miało to wpływ na maksymalizację 

efektów projektów Przeciwnego zdania było 17,9% badanych, a pozostałe 31,3% 

beneficjentów nie było w stanie wskazać jednoznacznej odpowiedzi. 
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Benchmarking 

Zgodnie z przeprowadzonym benchmarkingiem – interwencje wdrażane w ramach RPO 

wybranych województw (w tym RPO WM) dotyczące infrastruktury zdrowotnej pozwoliły na 

znaczące zmiany w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych. 

Interwencje podjęte w poszczególnych RPO były pod tym względem stosunkowo podobne. 

Wynikało to m.in. z powołania do życia nowych oddziałów czy bloków szpitalnych, czy ze 

zwiększenia liczby personelu obsługującego nowo utworzone jednostki. Działania te 

umożliwiły podniesienie możliwości wykorzystania nowej infrastruktury ochrony zdrowia 

w analizowanych regionach.  

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem panelistów, w ramach realizowanych projektów, wdrożone zostały nowoczesne 

technologie medyczne, co wpłynęło przede wszystkim na zwiększenie oferty udzielanych 

świadczeń. Pozwoliło to na zmianę sposobu funkcjonowania beneficjentów. Zasady naboru 

wpłynęły na optymalizację zasobów posiadanych w poszczególnych jednostkach i pozwoliły 

na ich zaplanowanie. Co więcej, wdrożenie nowoczesnych usług medycznych, przyczyniło się 

do zmniejszenia liczby wymaganych procedur medycznych, zwiększając przy tym jakość ich 

wykonywania. Wprowadzenie nowych rozwiązań wymusiło zmiany organizacyjne 

w strukturze podmiotów leczniczych i tym samym zwiększyły się kwalifikacje personelu.  

Case study 

Studium przypadków przeprowadzone w ramach badania ewaluacyjnego pozwoliły wykazać, 

że wytypowane do analizy działania projektowe przyczyniły się do wprowadzenia zmian 

organizacyjnych w placówkach, w tym do konsolidacji działalności oraz do usprawnienia 

procesów zarządzania poszczególnymi jednostkami (m.in. reorganizacja pracy oddziałów, 

laboratoriów) i nowoczesnymi oraz innowacyjnymi technologiami (np. cyfrowy sprzęt 

diagnostyczny).  

Podsumowanie 

Interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM przyczyniła się znacząco do reorganizacji 

i restrukturyzacji wybranych podmiotów leczniczych. Działania te miały bezpośredni wpływ 

na maksymalizację wykorzystania wpartej infrastruktury, rozumianej jako podniesienie 

i poszerzenie oferty usług przy obniżeniu dotychczasowych kosztów usług zdrowotnych. 

Nowe oddziały szpitalne wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny skróciły czas 

oczekiwania na usługę, ale też skróciły czas całego procesu diagnostycznego danego 

pacjenta, a krótszy czas oczekiwania na wyniki badania czy realizacja części zadań w formule 

zdalnej, pozwalają na oszczędności finansowe. 
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2.1.9. Czy w podmiotach wspartych w ramach Działania 12.1 RPO WM 

podejmowana była interwencja komplementarna z tym wsparciem, która 

sprawiła, że efekty multiplikują się – tzn.: czy np. za rozbudową bazy 

infrastrukturalnej / sprzętowej szły również działania z zakresu zmian 

organizacyjno-zarządczych, czy doszkalano personel, etc. 

Analiza danych zastanych 

Zgodnie z opracowaniem Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wytyczne 

w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do 

alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze 

zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie, istnieje wyraźny związek pomiędzy 

personelem oraz pomyślnym rozwojem i trwałością usług wysokiej jakości świadczonych 

w danej społeczności. Dostępność specjalistów wykwalifikowanych do pracy środowiskowej 

wpłynie na zwiększenie tempa wdrażania nowych usług. Ponadto, co najistotniejsze, 

odpowiednio przygotowany, zmotywowany personel zagwarantuje, że w pracy 

środowiskowej nie będą powielać się praktyki wykorzystywane w zakładach35. Jak 

podkreślono: ,,Chodzi o to, by zebrać ludzi i organizacje i wspólnie ze wszystkimi 

interesariuszami dążyć do podwyższenia jakości w realizacji przyjętych celów. Do tego zaś 

potrzeba zarządzania jakością oraz odpowiednich szkoleń i doradztwa”36. 

Do głównych przeszkód w rozwoju pracowników zalicza się: 

• Opór pracowników zamykanych zakładów; 

• Brak specjalistów; 

• Migracja; 

 

35 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 

poziomie lokalnych społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki 
instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym 
oraz osób starszych w Europie, s. 173. 
36 Cytat z wypowiedzi przedstawicieli Europejskiej Sieci Społecznej podczas konsultacji w sprawie 

przygotowania wytycznych; Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do 
opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego 
przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie 
lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem 
psychicznym oraz osób starszych w Europie, s. 174. 
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• Problemy polityki zarządzania, preferencyjnego traktowania i korupcji37. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Zgodnie z wynikami zrealizowanych badań, w większości jednostek, które reprezentowali 

dyrektorzy placówek realizujących projekty w ramach Działania 12.1 biorący udział 

w badaniu TDI, już wcześniej realizowane były podobne projekty, finansowane zarówno ze 

środków unijnych, jak i pozaunijnych. Dotyczyły one zarówno utworzenia nowych oddziałów, 

modernizacji budynków i ich otoczenia czy doposażenia jednostek, ale też szkolenia 

personelu medycznego. Nierzadko wskazywano na zjawisko multiplikowania się efektów 

tych projektów – wyszkolony personel lepiej wykorzystywał udoskonalony sprzęt, 

a rozbudowa placówek korzystnie wpływała na zakres udzielanego wsparcia. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Podobnie przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział 

w badaniu IDI wskazywali, że realizowane w ramach projektu działania komplementarne były 

z innymi realizowanymi przedsięwzięciami. Podkreślano multiplikację osiągniętych efektów 

i chęć kontynuowania działań zmierzających do dalszego rozwoju szpitala. Szpital 

Uniwersytecki jest beneficjentem wielu programów dedykowanych podmiotom opieki 

zdrowotnej w zakresie zarówno projektów twardych, jak i miękkich. Jak zostało podkreślone 

w wywiadzie: 

Już wcześniej kupowaliśmy sprzęty z dotacji ministerialnych, przewidując, że to będą 

sprzęty, które […] zasilą bazę nowej siedziby, i tak się też stało. Dużo sprzętów przenieśliśmy 

do nowej siedziby zakupionych wcześniej. To są [również] dodatkowe wszelkiego rodzaju 

szkolenia, granty, projekty POWER, […] działalności, które na pewno wspomagają ten 

projekt 

Źródło: IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Także przedstawiciele IZ RPO WM oraz Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

biorący udział w badaniu IDI wskazywali na występowanie zjawiska komplementarności 

wsparcia w podmiotach realizujących projekty. Podkreślano, że w placówkach tych 

realizowane były również inne projekty, które sprawiały, że efekty się multiplikowały. 

 

37 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 

poziomie lokalnych społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki 
instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym 
oraz osób starszych w Europie, s. 179-180. 
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Działania te dotyczyły m.in. rozbudowy czy modernizacji infrastruktury oraz doposażenia 

obiektów.  

[…] zadania, które zostały zgłoszone przez beneficjentów, a w szczególności przez 

wojewódzkie podmioty lecznicze, one wynikają z pewnej strategii inwestycyjnej, strategii 

rozwoju tych jednostek. I jak najbardziej, we własnym zakresie były prowadzone projekty 

wspomagające. Zwykle dany projekt, który był dofinansowany w ramach RPO był taki duży, 

prorozwojowy, natomiast pewne uzupełniające inwestycje odtworzeniowe, modyfikujące 

infrastrukturę, były prowadzone przez podmioty […]. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Prócz tego, działania uzupełniające dotyczyły również doszkalania kadr medycznych, w tym 

w ramach programu PO WER. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Natomiast 41,7% beneficjentów i podmiotów, które zawarły umowy z Województwem 

Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1, biorących udział w badaniu 

CAWI/CATI wskazywało, że wcześniej nie realizowało podobnych, uzupełniających się 

projektów. Działania takie podejmowane były przez średnio co trzeciego z beneficjentów 

(35,6% ogółu badanych). 

Wykres 6. Czy dotychczas realizowali Państwo podobne (uzupełniające się) projekty? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Respondenci, którzy realizowali wcześniej tego typu projekty, wśród efektów 

zidentyfikowanych podczas realizacji podobnych działań wymieniali m.in. działania 

skierowane do osób starszych, jak: aktywizacja seniorów, działania prozdrowotne, wzrost 

aktywności zawodowej opiekunów osób starszych, podniesienie jakości usług z zakresu 

opieki nad osobami niesamodzielnymi, wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 

zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki, zapewnienie profesjonalnej opieki 

35,6% 41,7% 22,7%
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Tak Nie Trudno powiedzieć
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w ciągu dnia seniorom. Do innych pozytywnych skutków realizowanych działań zaliczano 

doposażenie placówek w sprzęt medyczny czy wzrost efektywności pracy systemów 

szpitalnych, również dzięki wprowadzeniu i rozwijaniu e-usług zdrowotnych. Wśród 

osiągniętych efektów znalazła się również poprawa jakości życia mieszkańców regionu oraz 

wzrost bezpieczeństwa, komfortu pacjentów i dostępu do usług medycznych, w tym dla osób 

z niepełnosprawnościami. Poprawie uległy także jakość świadczonych usług, dzięki realizacji 

podobnych działań skrócono ponadto czas reakcji na zgłoszenie o zagrożeniu życia czy 

zdrowia, jak również czas realizacji badań diagnostycznych i pobytu w szpitalu. Projekty te 

dofinansowywane były zwykle z wcześniejszych RPO i różnego typu programów unijnych, jak 

PO WER, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Małopolski Regionalny 

Program Operacyjny na lata 2007-2013, oraz programów krajowych (m.in. Innowacyjna 

Gospodarka, Infrastruktura i Środowiska). Wskazywano również na środki z NMF/EOG. 

Innym ze źródeł były dotacje, w tym z MON i PFRON, czy też środki z budżetu wojewódzkiego 

lub budżetu państwa. Zakres tematyczny realizowanych projektów obejmował głównie 

zakup sprzętu medycznego i wyposażenia placówek, a także tworzenia nowych jednostek, 

jak Dzienny Dom Opieki Medycznej. Pojawiały się również działania skoncentrowane na 

wdrażaniu i rozwijaniu e-usług w ochronie zdrowia, a także modernizacji czy rozbudowie 

infrastruktury placówki, w tym niwelacji barier architektonicznych dla osób 

z niepełnosprawnościami. Podejmowano się ponadto zadania podnoszenia świadomości 

zdrowotnej mieszkańców i rozwoju profilaktyki zdrowotnej (usługi zdrowotne z zakresu raka 

jelita grubego). 

Benchmarking 

Benchmarking wybranych RPO wykazał, że interwencje dotyczące podniesienia jakości 

i dostępności do nowoczesnych usług zdrowotnych były komplementarne ze wsparciem 

realizowanym w ramach innych działań i poddziałań z tych samych programów, ale też 

z interwencjami wdrażanymi np. z PO WER. Działania te obejmowały m.in. doszkalanie 

personelu, wprowadzanie systemów teleinformatycznych czy realizacji programów 

zdrowotnych. Co istotne, zarówno w przypadku RPO WM, jak i pozostałych badanych RPO 

zidentyfikowano sytuacje, w których łączone było wsparcie w postaci doposażenia placówki z 

wsparciem miękkim, mającym na celu przeszkolenie personelu medycznego z zakresu 

wykorzystania w codziennej pracy zakupionego w ramach projektu sprzętu. Jest to o tyle 

istotne, iż jak wynika z doświadczenia ewaluatora w niektórych regionach kraju występuje 

szczególnie nasilony problem w zakresie braku osób potrzebnych do obsługi zaawansowanej 

aparatury medycznej. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Na multiplikację efektów interwencji w podmiotach wspartych w ramach Działania 12.1 

wskazywali również reprezentanci instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia. Jak 

wskazano w badaniu, dostęp do dostęp do nowoczesnego sprzętu, daje też inne możliwości 
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organizacji pracy. Np. nowoczesny tomograf komputerowy, w który wyposażono w ramach 

programu jedną z placówek, a który jest w stanie dokonywać pomiarów i kompresować je, za 

pośrednictwem telełącza przesyła dane do innej jednostki, gdzie wyniki te są analizowane. 

Tego typu zmiany wpływają na reorganizację pracy placówek i bardziej efektywne 

rozdysponowanie obowiązków. 

Case study 

Zrealizowane badanie case study pozwala wskazać, że każda z analizowanych interwencji 

przebiegała wraz z projektami komplementarnymi, zapewniającymi multiplikowanie się 

uzyskanych efektów.  

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem uczestników panelu, zjawisko występowania komplementarności wsparcia 

w podmiotach realizujących projekty z zakresu działania 12.1 RPO WM było widoczne. Co 

ważne, wykorzystanie nowoczesnych technologii niejako wymusiło wdrożenie szkoleń 

personelu poszczególnych jednostki w calu obsługi nowoczesnego sprzętu. 

Podsumowanie 

W przypadku wielu podmiotów wspartych w ramach Działania 12.1 RPO WM podejmowane 

były interwencje komplementarne z tym wsparciem, które umożliwiły multiplikowanie się 

efektów. W większości identyfikowanych inwestycji infrastrukturalnych projekty 

komplementarne realizowane były w ramach RPO WM i obejmowały najczęściej wdrożenie 

Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej, ale również zakup wyposażenia (w tym np. 

sprzętu do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych), utworzenie dziennych domów opieki 

medycznej czy realizację programów zdrowotnych. Wybrane projekty były także 

komplementarne z PO WER, w zakresie szkolenia pracowników służb medycznych. 

 

2.1.10. W jaki sposób interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM, przyczyniła się 

do rozwoju skoordynowanej opieki między placówkami stacjonarnymi a opieką 

zdeinstytucjonalizowaną? 

Analiza danych zastanych 

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania 

i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań 

rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w przypadku dzieci, 

osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób 

starszych w Europie wskazują, że ponad milion mieszkańców Europy przebywa w zakładach, 

uważanych niegdyś za najlepszy sposób na zapewnienie opieki dzieciom i dorosłym 
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o specjalnych potrzebach. Istnieją jednak dowody, że wsparcie w ramach opieki 

instytucjonalnej wiąże się z gorszą jakością życia niż w przypadku usług wysokiej jakości 

świadczonych na poziomie społeczności lokalnej. Opieka instytucjonalna prowadzić może 

ponadto do wykluczenia społecznego i izolacji w całym okresie życia38. Co więcej, 

w przypadku najmłodszych nawet krótki pobyt w tego typu zakładzie może mieć negatywny 

wpływ na rozwój mózgu39. Z tego względu oraz w związku z przyjętymi zapisami Konwencji 

ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i innych dokumentów odnoszących się praw 

człowieka, świadczenie opieki w zakładach coraz częściej uznawane jest za naruszające 

prawa człowieka. W wielu krajach zaczęto wprowadzać zmiany w tym zakresie 

i funkcjonujące dotychczas stacjonarne zakłady opieki pielęgnacyjnej i długoterminowej 

zastąpiono usługami rodzinnymi i wsparciem świadczonym na poziomie lokalnych 

społeczności. Zgodnie z zapisami wytycznych, największe wyzwanie stanowi dopilnowanie, 

by proces deinstytucjonalizacji przebiegał przy poszanowaniu praw poszczególnych grup, 

minimalizujący ryzyko błędów i zapewniając korzyści każdemu z uczestników. Podczas tego 

 

38 Smyke, A. T. i in., „The caregiving context in institution-reared and family-reared infants and toddlers in 

Romania” [„Kontekst opieki w przypadku niemowląt i małych dzieci wychowywanych w zakładach oraz 
rodzinach w Rumunii”], Journal of Child Psychology and Psychiatry 48:2, 2007, s. 210–218; Grecja – Vorria i in., 
2003; Zjednoczone Królestwo – Tizard i Rees, 1974; USA – Harden, 2002; Pashkina, 2001. Sotsial'noe 
obespechenie, 11:42–45. Cytowane w: Holm-Hansen, J., Kristofersen, L. B. i Myrvold, T. M. (red.), Orphans in 
Russia [„Sieroty w Rosji”], Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2003, s. 1; Rutter, M. i in., 
„Developmental catch-up, and deficit, following adoption after severe global early privation” [„Nadrabianie 
opóźnień w rozwoju i deficyty rozwojowe u dzieci adoptowanych, które doświadczyły skrajnej deprywacji we 
wczesnym dzieciństwie”], Journal of Child Psychology & Psychiatry, 39(4), 2003, s. 465–476; za: 
Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 
lokalnych społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki 
instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym 
oraz osób starszych w Europie, s. 9. 
39 Bowlby, J., Maternal care and mental health [„Opieka matki a zdrowie psychiczne”], World Health 

Organization, Geneva, 1951; Matějček, Z. i Langmeier, J., Psychická deprivace v dětství, Avicenum, Praha, 1964; 
Nelson, C. i Koga, S., „Effects of institutionalisation on brain and behavioural development in young children: 
Findings from the Bucharest early intervention project” [„Skutki pobytu w zakładzie dla rozwoju mózgu i 
zachowań u małych dzieci – ustalenia dokonane w trakcie bukareszteńskiego projektu dotyczącego wczesnej 
interwencji”], referat przedstawiony podczas międzynarodowej konferencji poświęconej ustaleniu liczby i cech 
zagrożonych dzieci w wieku do lat trzech przebywających w zakładach na terenie Europy, 19 marca 2004 r., EU 
Daphne Programme 2002/3 and WHO Regional Office for Europe, København, 2004; Rutter, M. i in., op. cit., s. 
465–476; za: Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej 
na poziomie lokalnych społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki 
instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym 
oraz osób starszych w Europie, s. 9. 
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procesu należy zadbać, by nowoutworzone systemy wsparcia i opieki charakteryzowały się 

poszanowaniem godności, praw, preferencji i potrzeb użytkowników i ich rodzin40. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Na rozwój opieki koordynowanej wskazują wyniki zrealizowanych badań. Dyrektorzy 

placówek realizujących projekty w ramach Działania 12.1 nierzadko podkreślali, że 

przeprowadzenie zaplanowanych inicjatyw finansowanych z RPO WM przyczyniło się do 

rozwoju skoordynowanej opieki między placówkami stacjonarnymi a opieką 

zdeinstytucjonalizowaną, zwiększając tym samym możliwości lecznicze i diagnostyczne. 

Podkreślano zwłaszcza rolę współpracy ze szpitalami: 

Jeżeli [pacjent jest] w złym stanie, pogarsza mu się, możemy natychmiast przekazać go do 

szpitala ostrego, żeby go tam ustabilizowali. Jeśli jest już gotowy na rehabilitację, zabieramy 

po zabiegach. Jeżeli trzeba pacjenta przygotować do zabiegu, na przykład, by się nauczył 

wcześniej, jak po zabiegu na przykład usunięcia płuca, oddychać, żeby mógł normalnie 

funkcjonować, to najpierw przychodzi do nas, jest przygotowywany, potem idzie na 

operację, po operacji wraca. Jakby połączone naczynie […]. 

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Opieka ta przyjmowała również formę m.in. świadczenia pomocy środowiskowej przez 

zatrudnione w placówce pielęgniarki czy wyjazdy lekarzy. Nie były to jednak powszechne 

praktyki i wielu respondentów nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to 

pytanie. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Z kolei badani przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wskazywali, że 

w szerokim ujęciu, póki nie zmienią się rozwiązania systemowe, to nie można mówić 

o globalnym podejściu komplementarności między różnymi podmiotami. Natomiast 

komplementarność na rynku lokalnym osiągana jest dzięki podpisywaniu różnego rodzaju 

porozumień. Przykładem takiego działania jest współpraca z Uniwersyteckim Szpitalem 

Dziecięcym, z którym podpisano umowę dotyczącą rozwoju onkologii i radioterapii, która 

opierać się będzie na Uniwersyteckim Centrum Radioterapii. Ośrodek dysponuje bowiem 

zapleczem kadrowym, które doszkalane będzie w zakresie funkcjonowania wyposażenia 

 

40 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 

poziomie lokalnych społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki 
instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym 
oraz osób starszych w Europie, s. 9, 10. 
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medycznego szpitala. Z innymi podmiotami podejmowano również współpracę w ramach 

m.in. leczenia udarów i trombektomii, wysoką efektywnością cieszyły się również działania 

związane z rozwojem i wykorzystywaniem e-usług medycznych. Pojawiały się ponadto próby 

podjęcia opieki koordynowanej, choć dotychczas nie były one niestety skuteczne.  

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Również reprezentanci IZ RPO WM oraz Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw 

Społecznych uczestniczący w badaniu IDI przychylnie odnosili się do pytania o to, czy 

wsparcie w ramach programu przyczyniło się do rozwoju skoordynowanego wsparcia. Mimo 

iż wskazywano, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, to podejmowanie działań 

zmierzających do deinstytucjonalizacji jest niezbędne, może bowiem skutkować przynajmniej 

częściowym rozwiązaniem problemu braku kadr medycznych: 

[…], biorąc pod uwagę to, co czytam i to, co obserwuję, troszeczkę widzę węzeł gordyjski na 

poziomie lekarzy i na poziomie wysoko wyspecjalizowanych pielęgniarek. […] nie widzę 

jasnego przesłania, jak doprowadzimy do zwiększenie liczby kadr. Za to patrzę na dół, czyli 

patrzę na opiekę w miejscu zamieszkania czyli tą deinstytucjonalizację i na radę 

kompetencyjną ochrony zdrowia i pomocy społecznej, […] i widzę taką tendencję do czegoś 

co się nazywa skillmix, ,,kompetencje krzyżujące”, czyli rozszerzenie możliwości świadczenia 

pewnych usług np. przez absolwentów zdrowia publicznego, ratowników itd. Widzę 

światełko w tunelu na poziomie środowiska. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Także z analizy wywiadów TDI z przedstawicielami instytucji funkcjonujących w sektorze 

ochrony zdrowia wynika, że realizowane projekty wpływają na przejście z usług 

instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych. Opieka środowiskowa 

i ambulatoryjna, obejmująca również włączenie rodzin w proces leczenia pacjenta jest 

ważnym elementem reformy systemu, która umożliwia również znaczne oszczędności 

finansowe. W tym ujęciu szczególnie istotne jest inwestowanie w działalność o charakterze 

profilaktycznym, ale też diagnostycznym. Zdaniem badanych realizacja inwestycji 

strukturalnych obejmujących przebudowę jednostek, ich remonty czy zakup nowoczesnego 

sprzętu jest konieczna, umożliwia bowiem np. skrócenie procedur czy krótszą hospitalizację 

pacjentów, jednak nie może zastąpić w zupełności dotychczas istniejących elementów 

systemu, jakimi są wysokospecjalistyczne szpitale. 

Metoda kontrfaktyczna 

Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej na potrzeby metody kontrfaktycznej, 

interwencja zrealizowana w ramach Działania 12.1 RPO WM pozwoliła na rozwój 
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skoordynowanej opieki pomiędzy różnymi placówkami, dzięki budowaniu podstaw dla 

współpracy takich podmiotów jak: zakłady opiekuńczo-lecznicze, POZ, AOS, zakłady opieki 

zdrowotnej, domy seniorów czy domy dziennej opieki medycznej. Również w przypadku 

bliźniaków statystycznych, którzy nie korzystali z ww. wsparcia zidentyfikowano działania w 

tym zakresie: 

• Kierowanie pacjentów szpitali powiatowych do POZ w celu przeprowadzenia 

procesów diagnostycznych, 

• Nawiązywanie współpracy z fundacjami realizującymi projekty miękkie z zakresu 

ochrony zdrowia,  

• Przekazywanie pacjentów wymagających wsparcia realizowanego w innym 

podmiocie – np. ze szpitala do centrum zdrowia psychicznego, wraz z niezbędną 

dokumentacją, wstępną diagnozą, 

• Szkolenie członków rodziny osoby niesamodzielnej w zakresie usług opiekuńczych 

oraz rehabilitacyjnych, jakich wymaga chory członek rodziny, aby mogli samodzielnie 

zapewniać im te usługi w warunkach domowych. 

Zdaniem ewaluatora, wskazywany zakres działań w przypadku bliźniaków statystycznych jest 

jednak istotnie węższy, niż w przypadku beneficjentów wsparcia. Z tego względu wnosić 

można o istotnym wpływie RPO WM na rozwój opieki skoordynowanej. 

Benchmarking 

Interwencje wdrażane w ramach RPO objętych benchmarkingiem przyczyniły się do rozwoju 

skoordynowanej opieki między placówkami stacjonarnymi a opieką zdeinstytucjonalizowaną, 

m.in. dzięki współpracy dziennych domów opieki medycznej oraz szpitali, czy też szpitali 

i POZ, które to przekazywały sobie informacje dotyczące pacjentów objętych ich pomocą. 

Zarówno w przypadku RPO WM, jak i pozostałych poddanych badaniu RPO, zakres działań w 

tym zakresie był stosunkowo podobny. Zdaniem ewaluatora nie można więc wnioskować o 

występowaniu w którymś z badanych RPO rozwiązań szczególnie korzystnych z punktu 

widzenia rozwoju opieki skoordynowanej (w porównaniu do pozostałych RPO). 

Case study 

Realizacja case study pozwala wskazać, że działania podjęte w ramach wytypowanych 

projektów przyczyniły się do rozwoju opieki skoordynowanej obejmującej np. współpracę z 

POZ, dziennymi domami opieki medycznej, domami pomocy społecznej czy ośrodkami 

pomocy społecznej. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

W przypadku wpływu oceny wsparcia na rozwój skoordynowanej opieki między placówkami 

stacjonarnymi a opieką zdeinstytucjonalizowaną, zdania panelistów były bardzo podzielone. 
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Eksperci posiadający dorobek naukowy zauważyli, że podejmowano za mało inicjatyw 

wpływających na deinstytucjonalizację opieki a sytuacja epidemiczna wpłynęła na 

konieczność podkreślenia ważności opieki stacjonarnej. W przypadku ekspertów 

oceniających wnioski o dofinansowanie, projekty zakładały rozwój skoordynowanej opieki 

między placówkami stacjonarnymi a opieką ambulatoryjną. Jednak zadania te są 

najtrudniejsze do wdrożenia, ponieważ wymagają kontaktów pomiędzy tzw. użytkownikami 

systemu, a efekty będą widoczne w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Podsumowanie 

Interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM przyczyniła się do rozwoju skoordynowanej 

opieki między placówkami stacjonarnymi a opieką zdeinstytucjonalizowaną z uwagi na 

realizację wspólnych projektów partnerskich. W ramach interwencji podejmowano 

współpracę na poziomie szpitali, POZ oraz AOS, ale również dziennych domów pomocy 

medycznej czy domów pomocy społecznej. Współpraca obejmowała m.in. wymianę 

informacji nt. pacjentów, przekierowywania pacjentów pomiędzy placówkami czy szkolenia 

dla osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi w warunkach domowych. 

2.1.11. Jakie są najważniejsze bariery we wdrażaniu Działania 12.1 RPO WM? 

Analiza danych zastanych 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, wybrane wskaźniki i metodologia ich szacowania 

zostały dobrane w sposób właściwy w stosunku do zakładanych celów i mogą być 

wykorzystywane również w kolejnej perspektywie. Nie występowały dotychczas zagrożenia 

w realizacji przewidzianych działań ani z wykorzystaniem alokacji czy osiągnięciem 

zakładanych wartości wskaźników, w związku z tym nie było potrzeby, by wdrażać środki 

zaradcze.  

Ponadto, potrzeby Małopolski w analizowanym zakresie nadal są duże, a ewentualna 

alokacja środków w przyszłej perspektywie finansowej pozwoliłaby na zaspokojenie potrzeb 

zgłaszanych przez potencjalnych wnioskodawców.  

Badanie TDI z beneficjentami 

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, podczas realizacji części projektów natrafiono 

na różnego typu trudności czy problemy. Niektórzy z dyrektorów placówek, w których 

przeprowadzane były interwencje w ramach Działania 12.1, podkreślali, że pojawiały się 

trudności związane z: 

• Wyłonieniem wykonawcy; 

• Znacznym wzrostem cen usług i produktów; 

• Koniecznością reorganizacji działalności placówki ze względu na remont; 
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• Długimi procedurami unijnymi powodującymi wydłużanie się czasu realizacji 

projektów i opóźnieniami; 

• Niewystarczającą kwotą dofinansowania w stosunku do potrzeb placówki; 

• Sytuacją pandemiczną i związanymi z nią ograniczeniami/ utrudnieniami.  

Trudności te, jeśli w ogóle się pojawiały, starano się skutecznie przezwyciężać, tak, by nie 

wpływały one na realizację działań projektowych lub ich negatywne oddziaływanie – 

w przypadku kwestii niezależnych – było jak najmniejsze.  

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Natomiast przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział 

w badaniu zapytani o bariery i trudności występujące podczas realizacji projektu wskazywali 

m.in. na żmudność, skomplikowanie i długotrwałość procesu aplikacyjnego, a także na 

konieczność stosowania standardowych przepisów związanych z prowadzeniem postępowań 

przetargowych. Trudności dotyczyły również kwestii koordynacji tak dużego i złożonego 

projektu, który finansowany był z różnych źródeł: 

[…] ten projekt jest ściśle powiązany z projektem budowy szpitala sfinansowanym z innych 

źródeł. I chodziło o to, że te procesy muszą być skoordynowane. Bo jak wybudujemy szpital 

i nie będzie sprzętu, to szpital będzie stał jak wiele szpitali w Polsce i […] będzie ponosił 

koszty, a nie będzie użytkowany. Z drugiej strony, jak się kupi sprzęt, a nie będzie 

pomieszczenia, żeby go wstawić, to zaczynają się problemy. […] Sprzęt nie pracuje a się 

starzeje. Więc ciężko to zgrać […]. 

Źródło: IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Pojawiły się również niedogodności dotyczące ograniczonej dostępności do sprzętów oraz 

opóźnienia w zakresie produkcji, dostawy czy możliwości montażu związane z wystąpieniem 

pandemii COVID-19. 

Z utrudnieniami tymi starano się walczyć przede wszystkim na dwa sposoby. Po pierwsze, 

starano się zaplanować wszystkie działania z jak największym wyprzedzeniem. Przygotowany 

został plan, powołani ponadto wielodyscyplinarny zespół odpowiedzialny za poszczególne 

działania, który w trakcie regularnych spotkań sprawozdawał stan realizacji zadania. Gdy 

występowały opóźnienia czy trudności, natychmiast wdrażano środki zaradcze czy działania 

naprawcze. Drugim ze sposobów była stała, ścisła współpraca z jednostkami zewnętrznymi, 

niezbędnymi z punktu widzenia realizacji działań projektowych. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Z kolei przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM wskazywali, że 

z punktu widzenia wykonalności poszczególnych wskaźników nie odnotowano żadnych 
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trudności, podobnie, jeśli chodzi o bariery systemowe. Problemy występowały natomiast 

w związku z zaistnieniem pandemii COVID-19 i opóźnień z nią związanych. W części 

przypadków zmieniony został zakres działalności placówek na rzecz opieki nad zarażonymi 

pacjentami, w innych natomiast działalność szpitali została zawieszona lub ograniczona, co 

często uniemożliwiało realizację zamierzonych działań. Kolejną kwestią były wyższe niż 

zakładano w projekcie koszty materiałów czy usług. Jak wskazała jedna z osób 

reprezentujących Departament Funduszy Europejskich, dość często zdarzało, że beneficjenci 

wnioskowali o podniesienie poziomu dofinansowania. Nie zawsze było to jednak możliwe 

i nierzadko beneficjenci musieli pokrywać nadwyżki ze środków własnych albo pozyskiwać 

z innych źródeł.  

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Natomiast zdaniem przedstawicieli instytucji działających w sektorze opieki zdrowotnej, 

podstawową barierą, która utrudniała proces zmniejszania nierówności w zakresie stanu 

zdrowia pacjentów, były ograniczenia finansowe. Z tego względu podkreślano duże 

znaczenie, jakie odgrywają w tej materii środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym 

dofinansowania unijne. Zdaniem badanych, konieczne jest zatem zwiększenie finansowania 

służby zdrowia na poziomie krajowym. Drugim bardzo istotnym problemem były i są braki 

w zakresie wykwalifikowanych pracowników medycznych, w szczególności lekarzy 

specjalistów, ale też pielęgniarek czy położnych, a także wysoki średni wiek pracowników 

służby zdrowia. Jednym ze sposobów na ograniczenie tej bariery jest utrzymanie dobrej 

kondycji mieszkańców w celu podniesienia poziomu aktywności zawodowej, również 

w sektorze ochrony zdrowia. Zgodnie z wypowiedzią jednego z respondentów dobry stan 

zdrowia mieszkańców pozwoliłby na zmniejszenie liczby osób wymagających 

instytucjonalnego wsparcia ze strony służby zdrowia. Podniesienie progu wieku osób 

potrzebujących częstych i specjalistycznych usług zdrowotnych dałoby czas niezbędny na 

wyszkolenie nowych pracowników medycznych oraz opóźniłoby postępujący proces 

starzenia się społeczeństwa. Co więcej, wskazywano, że polepszenie stanu zdrowia oraz 

podniesienie wieku aktywności zawodowej mieszkańców dotyczyłoby również pracowników 

sektora zdrowia. W związku z tym pracownicy służby zdrowia będący w wieku emerytalnym 

mogliby w dobrej kondycji kontynuować pracę zawodową. 

Niezwykle istotne w zakresie wsparcia zdrowotnego jest nie tylko zapewnienie odpowiedniej 

bazy infrastrukturalnej czy kadrowej, ale także świadoma postawa mieszkańców co do roli, 

jaką odgrywa profilaktyka zdrowotna. Poziom edukacji zdrowotnej w kraju znajduje się na 

dość niskim poziomie. Dużym wyzwaniem jest zatem podejmowanie działań nakierowanych 

na stałe podnoszenie świadomości ludności na temat wpływu, jaki ich działania wywierają na 

stan zdrowia. Duży potencjał tkwi przede wszystkim w programach profilaktycznych 

realizowanych wśród dzieci i młodzieży, a także włączanie edukacji zdrowotnej do programu 

nauczania. 
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Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Z kolei biorący udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1, 

w zdecydowanej większości wskazywali, że podczas realizacji obecnego projektu nie 

napotkali żadnych barier (63,5% ogółu odpowiedzi). Najczęściej występujące trudności 

dotyczyły kwestii organizacyjnych (w tym zmiany w organizacji pracy placówek, ograniczenia 

w dostępie do sprzętu i realizacji działań ze względu na pandemię COVID-19, przedłużające 

się procedury w przypadku zmian we wniosku czy trudności logistyczne przy projektach na 

dużą skalę), prawnych (m.in. niejasne uwarunkowania prawne, zmiany w przepisach czy 

odwołania przy postępowaniach publicznych) i finansowych (w tym zmiany cen towarów 

i usług, brak wystarczających środków własnych). Najrzadziej spotykano się z brakiem 

zrozumienia celów i potencjalnych rezultatów projektu w otoczeniu organizacji 

i informatyzacją placówki (wliczając w to niechęć niektórych pracowników do wprowadzania 

zmian związanych z e-usługami oraz części populacji do korzystania z tego typu rozwiązań) 

oraz brakiem wsparcia przez inne organizacje działające w otoczeniu podmiotu. Wśród 

innych napotykanych trudności wymieniano na braki kadrowe i problemy z pozyskaniem 

nowych pracowników, ograniczenia i trudności związane z wystąpieniem pandemii 

koronawirusa czy opór części społeczeństwa przed zmianami. 

Wykres 7. Na jakie bariery napotkali Państwo w trakcie realizacji obecnego projektu? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 
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Benchmarking 

Z przeprowadzonego benchmarkingu wynika, że beneficjenci w regionach objętych analizą 

identyfikowali liczne bariery utrudniające realizację projektów w ramach działań 

analogicznych do Działania 12.1 RPO WM, w tym barier, z jakimi spotykali się beneficjenci 

w województwie małopolskim. Do głównych barier we wdrażaniu projektów 

infrastrukturalnych w ochronie zdrowia w ramach RPO wybranych województw zaliczono: 

pandemię COVID-19, procedury dotyczące zamówień publicznych, rekrutację uczestników 

w ramach niektórych projektów, rozbudowane systemy oceny celowości wdrażanych 

inwestycji, trudności w rozliczaniu wydatków związanych z realizacją projektów, problemy 

rekrutacji personelu (w tym lekarzy specjalistów), ograniczenia finansowe, konieczność 

prowadzenia licznych konsultacji z Komitetem Sterującym, brak doświadczenia 

w konstruowaniu programów zdrowotnych na poziomie wojewódzkim.  

Case study 

Studium przypadków przeprowadzone w ramach badania ewaluacyjnego wykazało, że 

podczas wdrażania analizowanych projektów pojawiały się trudności związane m.in. 

wydłużeniem czasu realizacji robót budowlanych w związku z ograniczeniami w 

przekraczaniu granic związanymi z pandemią COVID-19, koniecznością przeprowadzania 

licznych procedur ofertowych, pozyskaniem sprzętu wynikające ze zmian technologicznych 

lub wzrostem cen sprzętu medycznego oraz informatycznego. Problemy te udało się jednak 

pokonać dzięki stałej współpracy z instytucjami zarządzającymi Programem. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Paneliści oceniali także bariery i trudności, które wystąpiły podczas wdrażania działania 12.1 

RPO WM. Zdaniem uczestników, były one związane przede wszystkim z procedurami 

prawnymi z zakresu zamówień publicznych, które utrudniały samą realizację projektów. 

Dwóch panelistów podkreśliło także znaczenie sytuacji epidemicznej, która w znacznym 

stopniu wpłynęła na wdrażanie interwencji. Panelistom trudno było wskazać działania, które 

pozwoliłyby na przeciwdziałanie tym problemom, ponieważ trudno przewidzieć takie 

elementy jak rozprzestrzenienia się koronawirusa i inne zdarzenia losowe. 

Podsumowanie 

Większość beneficjentów nie napotkała żadnych barier i trudności podczas realizacji 

projektów (63,5%). 

Niemniej, główne zidentyfikowane bariery wdrażania Działania 12.1 RPO WM to: 

• ograniczenia i utrudnienia wynikające z pandemii COVID-19,  

• ograniczenia organizacyjne, formalne i prawne – kategoria ta obejmowała m.in. 

trudności spowodowane koniecznością przeprowadzania licznych ofert 
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przetargowych, reorganizację w sposobie działania placówek w związku 

z wykonywanymi pracami remontowymi, długi proces aplikacyjny, do Programu, 

procesu koordynacji projektu, zmiany w przepisach), 

• ograniczenia finansowe (spowodowane np. przez wzrost cen towarów i usług, 

wycofywaniem ze sprzedaży produktów, które planowano zakupić w ramach 

projektu). 

Podsumowując, zdaniem ewaluatora pozytywnie ocenić należy bardzo wysoki udział 

beneficjentów, którzy nie napotkali żadnych problemów (szczególnie biorąc pod uwagę 

stosunkowo skomplikowany i szeroki zakres realizowanych projektów oraz szereg 

niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania działań trudności, wynikających z 

pandemii COVID-19). Jednocześnie, biorąc pod uwagę doświadczenie ewaluatora w 

opracowywaniu raportów z wdrażania wsparcia z zakresu ochrony zdrowia w innych 

Programach (w tym POiŚ) zakres problemów, które napotkali beneficjenci spójny jest z 

trudnościami napotykanymi również w zakresie pozostałych (zbliżonych tematycznie) 

interwencji. Nie można więc mówić o występowaniu jakichś specyficznych problemów, które 

występowałyby wyłącznie w ramach RPO WM. 

2.2. Analiza i ocena interwencji w zakresie ochrony zdrowia w szczególności 

w ramach 12 osi priorytetowej RPO WM w kontekście skuteczności, 

efektywności, trwałości, wpływu na procesy rozwoju regionu w tym 

rozwoju opieki koordynowanej, komplementarności usług zdrowotnych 

wspieranych z innych programów i działań RPO WM 

2.2.1. Czy szerokorozumiane nakłady (tj.: zasoby finansowe i ludzkie wraz z 

poświęconym czasem) poniesione na realizację projektów dotyczących 

ochrony zdrowia w szczególności w 12 OP RPO WM są adekwatne do 

uzyskanych wyników i rezultatów?  

Analiza danych zastanych 

Zgodnie z wynikami ewaluacji mid-term RPO WM 2014-2020, odnoszącymi się do działania 

12.1, wśród poddanych analizie wskaźników niełatwo jest wskazać takie, które pozwoliłyby 

na określenie efektywności kosztowej uzyskanych rezultatów czy produktów. Wsparcie 

dotyczy tak dużych projektów (np. doposażenie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – 

Prokocim), jak również dofinansowania niewielkich jednostek ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej41. Trudność ta nadal pozostaje aktualna również w przypadku niniejszego 

 

41 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb 

przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Raport końcowy, Warszawa 
2019, s. 305-306. 
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badania. Można natomiast określić, jaka kwota dofinansowania w ramach Działania 12.1 

przypada na 1 mieszkańca Małopolski. Według danych za 2019 rok, region zamieszkiwało 3 

410 901 osób, z czego 23,5% stanowiły osoby powyżej 60 roku życia42. W przeliczeniu na 1 

mieszkańca ogółem z dofinansowania z ramach Działania 12.1 RPO WM przypadało 42,55 

euro (ok. 195,72 zł). Mówiąc o korzyściach ekonomicznych należy również mieć na uwadze 

szereg wydatków, których udało się uniknąć dzięki zrealizowanym projektom, jak 

konieczność ponoszenia kosztów napraw sprzętu specjalistycznego i wyposażenia placówek, 

rehospitalizacji czy powikłań, a których nie można ująć w ramy ilościowe. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Wyniki badań zrealizowanych w ramach niniejszej ewaluacji wskazują ogółem na 

adekwatność poniesionych nakładów w stosunku do efektów interwencji. Jednak, choć 

aspekt finansowy otrzymanego wsparcia oceniano raczej pozytywnie, dyrektorzy placówek, 

w których realizowano działania projektowe w ramach Działania 12.1 wskazywali, że 

wymagany poziom wniesienia wkładu własnego był często zbyt wysoki w stosunku do ich 

możliwości. Podkreślano, że jednostki finansowane ze środków publicznych rzadko kiedy 

mogą pozwolić sobie na wydatkowanie tak dużych kwot, jak podmioty komercyjne. 

W związku z tym, realizacja działań projektowych stanowiła znaczne obciążenie dla budżetu 

placówek. Mimo to podkreślano, że wkład w projekt, zarówno finansowy, jak i organizacyjny, 

był adekwatny do uzyskanych efektów i rezultatów, a życie, zdrowie i komfort pacjentów są 

zdecydowanie warte każdych nakładów. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Podobnie przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział 

w badaniu IDI wskazywali, że skala realizowanej interwencji wymagała ogromnych nakładów, 

zarówno pracy, jak i finansowych. Podkreślano ponadto, że sam proces aplikacji był 

skomplikowany i czasochłonny, w związku z czym konieczne było zaangażowanie w tym celu 

odpowiedniego personelu. Ponadto, wkład własny, który w projekcie stanowił 15,0% całej 

kwoty, wynosił ok. 40 mln zł, co znacznie obciążyło szpitalny budżet. Zdaniem badanych, 

nakłady te były jednak jak najbardziej adekwatne do uzyskanych rezultatów – uruchomiono 

bowiem nowoczesny, dobrze wyposażony szpital, świadczący specjalistyczne usługi dla 

mieszkańców regionu na najwyższym poziomie.  

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Z kolei przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM biorący udział 

w badaniu IDI wskazywali, że chociaż proces aplikacji i realizacji projektów nie stanowiły 

 

42 BDL. 
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trudności dla większych jednostek, o tyle mniejsze szpitale i ZOZ nierzadko miały problemy 

już na samym etapie opracowywania wniosku.  

przypadku małych jednostek] czasami widać takie braki nawet podstawowe, [dotyczące] 

zasad realizacji projektu. […] Ale też, jeżeli popatrzymy na dynamikę zmian w dokumentacji 

projektowej, to ona jest dość bolesna dla beneficjenta. […] widzę, jak wygląda w tej chwili 

przygotowanie projektu, to jest naprawdę trudne. […] szczególnie dla małych jednostek 

pracy ten nakład pracy musi być zdecydowanie większy. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Trudności dotyczyły m.in. samego nazewnictwa, które dla jednostek niedoświadczonych 

w tego typu projektach mogło przysparzać wielu niedogodności. Kolejne problemy 

beneficjent mógł napotkać przy specjalistycznych opracowaniach, jak studium wykonalności, 

analiza potrzeb zdrowotnych. Nawet w przypadku zlecania wykonania niezbędnych analiz 

firmom zewnętrznym wiązało się to z dodatkowym obciążeniem budżetu. Ogółem jednak 

podkreślano, że koszt sporządzenia dokumentacji wniosku aplikacyjnego w porównaniu do 

wielkości dofinansowania jest jak najbardziej zasadny, a szeroko pojęte nakłady – adekwatne 

do uzyskanych w ramach projektów wyników i rezultatów. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Wykorzystanie dostępnych zasobów w stosunku do osiągniętych efektów oceniali także 

biorący udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. Wśród 

ocenianych zasobów, których wykorzystanie podczas realizacji projektu przyniosło 

spodziewane rezultaty, w największym stopniu wyróżniają się zasoby finansowe (średnia 

ocen 7,53). Nieco niżej, choć również wysoko oceniano skuteczność wykorzystania zasobów 

infrastrukturalnych, kadrowych i relacyjnych (średnia ocen między 6,30 a 6,91). Wśród 

innych odpowiedzi pojawiały się wskazania na zasoby sprzętowe czy wsparcie ze strony 

Rządu dla personelu medycznego w trakcie pandemii. 

Tabela 16. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem poniższe zasoby wykorzystane na realizację 

projektu przyniosły spodziewane rezultaty? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak 

wpływu, 5 wpływ neutralny, a 10 największy poziom wpływu) 

Oceniane zasoby Średnia ocen 

Finansowe 7,53 

Kadrowe (ludzkie) 6,30 
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Oceniane zasoby Średnia ocen 

Relacyjne 6,23 

Infrastrukturalne 6,91 

Inne 3,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Respondenci, którzy wskazywali, że wykorzystane zasoby nie przyniosły zakładanych 

rezultatów, w większości podkreślali, że projekt jest jeszcze w fazie realizacji i na obecnym 

etapie trudno mówić o efektach. 

Case study 

W opinii eksperckiej inwestycje podjęte w ramach wytypowanych do analizy projektów 

cechowały się wysoką efektywnością rozumianą jako stosunek planowanych nakładów do 

uzyskanych rezultatów. Projekty te wyróżniała duża skala inwestycji (projekt 

pozakonkursowy – kluczowy z punktu widzenia rozwoju województwa) oraz unikatowe 

rozwiązania lub kierunki działalności, w tym jedyna w regionie placówka zajmująca się 

leczeniem wieloaspektowym osób niesamodzielnych, starszych i z niepełnosprawnościami 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Realizacja dodatkowych projektów zawsze przekłada się na konieczność zwiększenia 

nakładów finansowych i pracy. Jednak zdaniem panelistów, nakłady te były adekwatne do 

uzyskanych wyników i rezultatów. Beneficjenci byli świadomi konieczności poniesienia 

dodatkowych nakładów, związanych np. z zatrudnieniem specjalistów z danej dziedziny. Co 

więcej, każdy projekt zawierał analizę nakładów, kosztów i oczekiwanych efektów, co 

pozwoliło na ocenę opłacalności realizacji projektu. 

Podsumowanie 

W świetle przeprowadzonego badania należy ocenić, że nakłady finansowe, czasowe 

i ludzkie poniesione na realizację projektów dotyczących ochrony zdrowia, w szczególności 

w działaniu 12.1 OP RPO WM, są adekwatne do uzyskanych wyników i rezultatów 

interwencji. W analizowanych warunkach zewnętrznych przy wykorzystaniu wyżej 

wskazanych nakładów uzyskane rezultaty projektów były optymalne, co potwierdziły 

zarówno rozmowy z przedstawicielami wszystkich badanych grup respondentów, jak i opinie 

ekspertów. 
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2.2.2. Czy efekty zrealizowanej interwencji w ramach ochrony zdrowia 

w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej RPO WM są trwałe? 

Analiza danych zastanych 

Wymagania co do trwałości projektów określone zostały już w Karcie projektu 

pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. W karcie wymagano opisania sposobu wykorzystania oraz finansowania 

projektów po okresie ich realizacji, w tym następujących zagadnień: 

• Organizacyjną i instytucjonalną zdolność wnioskodawcy do realizacji działań 

projektowych; 

• Sposób na zapewnienie środków gwarantujących finansową stabilność projektu 

w trakcie jego realizacji i min. 5 lat (lub 3 lat, w przypadku MŚP) od czasu rozpoczęcia 

jego funkcjonowania (dotyczy EFRR); 

• Wskazanie, jak zapewniona zostanie trwałość projektu lub jego efektów po 

zakończeniu realizacji bądź po okresie trwałości lub też uzasadnienie braku 

możliwości czy zasadności jej utrzymania (dotyczy EFS); 

• Sposób, w jaki zarządzać się będzie uzyskanymi produktami po zakończeniu realizacji 

projektu (dotyczy EFRR). 

W karcie wskazano ponadto, że jeśli po zakończeniu realizacji danego projektu jego własność 

bądź zarząd przekazane zostaną na rzecz innej instytucji, konieczne jest uzasadnienie bądź 

udowodnienie zdolności podmiotu do utrzymania produktów projektu i zarządzania nimi. 

Natomiast w przypadku nieinwestycyjnych działań, nieprzynoszących trwałych i fizycznych 

efektów, wymagano udowodnienia, że wnioskodawca jest w stanie zrealizować projekt oraz 

wskazania, czy będzie on kontynuowany i rozwijany po zakończeniu finansowania ze 

środków RPO WM 2014-202043. Dla zapewnienia trwałości podejmowanych działań, ich 

efekty miały być monitorowane w czasie. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Biorący udział w badaniu TDI dyrektorzy placówek, w których realizowano działania 

projektowe w ramach Działania 12.1 byli zdania, że efekty wspartego w ramach programu 

działania będą trwałe. Szacowano, że utrzymają się one przez co najmniej 5, a nawet 10 czy 

15 lat, w zależności od projektu i charakteru wprowadzonych udoskonaleń. Podkreślano, że 

w tym okresie nie trzeba będzie wprowadzać większych zmian, a ewentualnie poprawiać 

 

43 Podręcznik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020 (Wersja nr 7). Załącznik do uchwały Nr 899/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 
lipca 2020 roku, Kraków 2020, s. 295. 
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niewielkie, ,,kosmetyczne” kwestie, ponieważ uzyskany standard pomieszczeń, wyposażenia 

czy sprzętu jest na bardzo wysokim poziomie.  

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Podobnie przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uczestniczący 

w badaniu podkreślali, że efekty realizowanego projektu będą trwałe, co już teraz znacząco 

zmieniło sytuację w ochronie zdrowia w Małopolsce. Zdaniem respondentów wsparta 

infrastruktura wykorzystywana będzie nawet przez kilkadziesiąt lat, a sprzęt medyczny – od 

10 do 15 lat, ze względu na zużywalność oraz stały rozwój w tym zakresie.  

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM biorący udział 

w badaniu IDI wskazywali natomiast, że trwałość efektów działań projektowych zależna 

będzie od ich specyfiki. Np. czas użytkowania sprzętu uzależniony jest od tego, jak będzie on 

amortyzowany, od stopnia jego wykorzystywania i od tego, jakie będą następować zmiany 

technologiczne. Inny natomiast będzie czas przydatności zmian, które nastąpiły wskutek 

modernizacji czy rozbudowy poszczególnych obiektów. Ogółem jednak wskazywano, że 

trwałość osiągniętych efektów z pewnością nie będzie krótsza niż zakładane w programie 5 

lat.  

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Z kolei biorący udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

w zdecydowanej większości byli przekonani, że efekty realizowanego przez nich projektu 

zostaną zachowane również po okresie trwałości. Wskazywano, że zmodernizowana czy 

stworzona infrastruktura ochrony zdrowia funkcjonować będzie przez lata, znacznie dłużej, 

niż przewidziany w programie, a przydatność do użycia zakupionych środków trwałych 

przewyższa okres trwałości projektu. Co więcej, część działań projektowych będzie rozwijana 

i kontynuowana w kolejnych latach, traktując jako stabilną podstawę to, co udało się 

osiągnąć w obecnej perspektywie. Kolejne 14,8% respondentów wskazywało, że utrzymają 

się one tylko w okresie trwałości, na co wpływ ma przede wszystkim zużywalność sprzętu 

oraz trudności finansowe. Jedynie 7,8% beneficjentów deklarowało, że istnieje ryzyko 

wystąpienia trudności z zachowaniem efektów projektu w okresie trwałości, związane 

przede wszystkim z sytuacją pandemiczną w kraju oraz z trudnościami finansowymi 

jednostek. 
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Wykres 8. Jak ocenia Pan/Pani trwałość efektów dofinansowanego projektu? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Benchmarking 

Analiza benchmarkingowa wykazała, że projekty realizowane w ramach działań 

analogicznych do Działania 12.1 RPO WM w innych województwach charakteryzują się (tak, 

jak w przypadku RPO WM) wysokim poziomem trwałości. Pomimo zachodzących zmian 

technologicznych – zdecydowana większość sprzętu i pozostałej infrastruktury zakupionej 

w ramach przedmiotowych interwencji znacząco (co najmniej dwukrotnie) przekroczy 

minimalny okres trwałości ustalony we wskazanych programach. 

Case study 

Zrealizowane badanie case study pozwala wskazać na wysoką trwałość efektów 

analizowanych projektów, zdecydowanie przekraczających minimalny czas określony we 

wniosku o dofinansowanie. Zakłada się, że trwałość sprzętu medycznego zakupionego w 

ramach programu wyniesie od 10 do 15 lat, a nowopowstałej, przebudowanej bądź 

zmodernizowanej bazy lokalowej – co najmniej 30 lat. Wysoką trwałość zagwarantować mają 

m.in. zapewnienie środków finansowych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałych 

jednostek, kompleksowe podejście do realizowanych inwestycji, a także konserwacja nowej 

infrastruktury i przeprowadzanie niezbędnych kontroli. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem uczestników paneli ekspertów, efekty realizowanych projektów będą trwale 

i długofalowe. Uzyskane wsparcie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców, wpłynie na poprawę jakości życia i zniwelują różnice w dostępie do ochrony 

zdrowia.  

Podsumowanie 

Efekty zrealizowanej interwencji w ramach ochrony zdrowia, w szczególności w ramach 

działania 12.1 RPO WM, charakteryzują się wysokim poziomem trwałości.  

77,4% 14,8% 7,8%
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Efekty projektu zostaną zachowane również po okresie trwałości

Efekty projektu zostaną zachowane, ale tylko w okresie trwałości

Występuje ryzyko wystąpienia trudności z zachowaniem efektów projektu w okresie trwałości
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Zgodnie z założeniami programów finansowanych ze środków UE kryterium trwałości 

dotyczy projektów o charakterze inwestycyjnym oraz infrastrukturalnym, a okres trwałości 

wymagany w tego rodzaju projektach wynosi zazwyczaj 5 lat. Każdorazowe przekroczenie 

wskazanego tego minimalnego okresu świadczy zatem o wysokiej trwałości projektu. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że w ramach projektów realizowanych w OP12 zakładana 

trwałość wytworzonych produktów, tj. nowej infrastruktury, zdecydowanie przekroczy tenże 

zakładany okres. W przypadku nowych lub zmodernizowanych budynków zakłada się średnią 

trwałość na poziomie co najmniej 20 lat, w przypadku zakupionego sprzętu medycznego 

będzie to na ogół od 10 do 15 lat. W obu przypadkach oznacza to kilkukrotne przekroczenie 

okresu, który jest formalnie wymagany w Programie. Podobna sytuacja dotyczy wdrażanego 

systemu MSIM (OP2) oraz projektów w ramach OP9 w zakresie ochrony zdrowia, w których 

dokonywano zakupu sprzętu medycznego. 

Ocena trwałości miękkich rezultatów projektów, takich jak szkolenie pracowników służb 

medycznych czy zmiany w zakresie organizacyjnym lub zarządzania poszczególnymi 

placówkami, opierają się w dużej mierze na ocenach deklaratywnych i są uzależnione od 

czynników zewnętrznych (np. zmiany w zakresie sposobów leczenia, nowa wiedza medyczna, 

nowe schematy postępowania), w związku z czym nie obejmuje ich kryterium trwałości 

w opisanej wyżej formule. W oparciu o przeprowadzoną analizę ekspercką można jednak 

przyjąć, że średnia trwałość dla efektów uzyskanych w przypadku projektów miękkich 

wyniesie 5 lat. 

2.2.3. Czy możliwe będzie i jeśli tak, w jak długim okresie utrzymanie się wpływu 

interwencji w ramach ochrony zdrowia wspartej w 12 osi priorytetowej RPO 

WM na procesy rozwoju regionu? 

Analiza danych zastanych 

Na rozwój województwa małopolskiego w głównej mierze wpływają unikalne cechy regionu, 

jak korzystne położenie geograficzne, powiązania zewnętrzne, zdywersyfikowana struktura 

gospodarcza, spójność wewnątrzregionalna czy unikalny wizerunek. W długiej perspektywie 

model trwałego rozwoju regionu oparty jest na następujących założeniach: 

• Skoncentrowanie efektów potencjału wytwórczego i wzrostu w ośrodkach 

silniejszych pod względem ekonomicznym jest obiektywnym, utrwalającym się 

procesem; 

• Dzięki ekonomicznej integracji słabszych ośrodków z silniejszymi możliwe jest 

osiągnięcie wyższego poziomu życia na obszarach wolniej się rozwijających; 

• policentryczność systemu osadniczego sprzyja równoważeniu rozwoju w regionie, 

a jego główny trzon stanowią: miasto Kraków, ośrodki subregionalne oraz małe 

i średnie miasta; 
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• Konkurencyjność województwa zależna jest od przestrzennie zróżnicowanych, 

unikalnych cech i zasobów Małopolski, co warunkuje także względną odporność na 

negatywne konsekwencje zewnętrznych kryzysów gospodarczych. 

Zgodnie ze SR WM 2011-2020, miarą sukcesu interwencji będzie stopień osiągnięcia 

korzystnych zmian rejestrowanych dzięki mierzalnym i dostępnym wskaźnikom, opisującym 

oczekiwane w długoterminowej perspektywie trwałe efekty działań wspierających rozwój 

regionu44. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, przedstawiciele SP ZOZ Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie wskazywali, iż w dłuższej perspektywie realizacja działań 

projektowych może przyczynić się do rozwoju regionu. Wsparta infrastruktura ochrony 

zdrowia nie tylko poprawi bowiem sytuację pacjentów i ich komfort, ale też – ze względu na 

badawczy potencjał jednostki – wpłynąć może na rozwój wiedzy:  

[…] to nie jest tylko projekt, którego cel jest usługowy, że mamy dostarczyć więcej usług czy 

lepszych usług, ale również [zapewniany jest dostęp do] lepszej bazy dla badań naukowych, 

badawczo-rozwojowych […] czy badań typowo naukowych, […] jak i możliwość dydaktyki, 

bardzo dobra baza dla kształcenia studentów, kadr medycznych, również lekarzy 

specjalistów.  

Źródło: IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Wskazywano ponadto, że możliwe będzie organizowanie większej liczby kursów 

specjalistycznych dla lekarzy z całego kraju, a nawet z zagranicy, dzięki nowoczesnemu 

systemowi transmisji obrazu i dźwięku, w które wyposażony został blok operacyjny. Cała 

infrastruktura przygotowana została w taki sposób, że z uwagi na specyfikę szpitala 

z pewnością przełoży się to na rozwój województwa. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Podobnie reprezentanci IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM biorący udział 

w badaniu IDI wskazywali, że realizowane projekty w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć 

na rozwój Małopolski, jednak nie w formie działań zakończonych, ale jako podstawa do 

dalszego progresu regionu.  

 

 

44 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/183/11 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku, s. 76, 85. 
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Metoda kontrfaktyczna 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można założyć, że realizowana interwencja może 

wpłynąć na procesy rozwoju regionu w dłuższym okresie czasu – długość tego okresu będzie 

jednak zależała od dalszych działań, podejmowanych w regionie, przy czym szacunkowo 

można przyjąć, iż okres ten wyniesie nie mniej niż 5 lat. Realizowana interwencja pozwalała 

bowiem nie tylko na podniesienie powszechności usług zdrowotnych, ale dzięki zapewnieniu 

odpowiedniego zaplecza sprzętowego, technologicznego czy systemowego, umożliwia np. 

podejmowanie prac badawczych i rozwojowych, rozwój opieki skoordynowanej, 

podnoszenie konkurencyjności placówek ochrony zdrowia, poprawę jakości życia 

mieszkańców, dotychczas pozbawionych możliwości podejmowania pracy zarobkowej 

z uwagi na swój stan zdrowia. Projekty realizowane z kolei przez bliźniaków statystycznych, 

którzy nie otrzymali wsparcia w ramach RPO WM, polegały m.in. na rozbudowie 

i doposażeniu oddziałów szpitalnych, wymianie wyposażenia placówki, realizacji działań 

remontowo-modernizacyjnych finansowanych oraz prowadzeniu szkoleń dla kadr 

medycznych. Tym samym można wnosić, że potencjalny okres trwałości tychże projektów (ze 

względu na swój charakter) również będzie stosunkowo długi i przekroczy okres 5 lat (tym 

bardziej biorąc pod uwagę, że znaczna część tychże projektów realizowana była przy 

wsparciu środków z innych programów (m.in. POiIŚ), które również obligują beneficjentów 

do utrzymania obowiązkowego okresu trwałości. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Beneficjenci Działania 12.1 RPO WM badani w ramach wywiadów telefonicznych wskazywali, 

że w zależności od charakteru podjętej interwencji jej efekty utrzymywać się będą od 5 do 

nawet kilkudziesięciu lat w przypadku, gdy wsparte zostały działania infrastrukturalne 

związane z rozbudową czy modernizacją placówki.  

[…] te efekty będą na lata. Zastosowaliśmy taką technologię, zakupiliśmy taki sprzęt, np. […] 

zastosowaliśmy na bloku operacyjnym taką technologię, […] że 20-25 lat to czas, kiedy na 

tym bloku operacyjnym nic nie trzeba będzie robić, jeśli chodzi o remonty. 

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Powstała dzięki realizacji projektów infrastruktura ochrony zdrowia stanowić będzie 

podstawę dla dalszego rozwoju placówek medycznych, oddziałując tym samym na procesy 

rozwoju całego regionu. 

Case study 

W opinii eksperckiej interwencje podjęte w ramach projektów wytypowanych do analizy 

case study w dużym oddziaływać będą na procesy rozwoju regionu. Dotyczy to wszystkich 

projektów w zakresie zapewnienia bazy dla dalszego wzrostu dostępności i jakości ochrony 
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zdrowia w regionie, a w szczególności Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Placówka ta 

realizuje bowiem, prócz świadczeń medycznych, również działalność dydaktyczno-

szkoleniową oraz naukowo-badawczą. 

Benchmarking 

Projekty dotyczące podniesienia dostępu i jakości usług zdrowotnych wdrażane w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, które analizowano za pomocą benchmarkingu, 

oddziałują na procesy rozwoju poszczególnych regionów. Przeprowadzona analiza wykazała, 

że wpływ ten może utrzymać się w okresie 5, a nawet 10 lat. We wszystkich analizowanych 

RPO, podobnie jak w przypadku RPO WM, realizowane były projekty o charakterze 

infrastrukturalnym, wobec których prognozuje się znaczne przekroczenie minimalnego, 

wymaganego okresu trwałości. Nie zidentyfikowano w tym zakresie różnic, względem 

poszczególnych RPO. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Również paneliści zgodnie stwierdzili, że efekty projektów będą utrzymywać się od 5 do 10 

lat – 15 lat. 

Podsumowanie 

Interwencja w ramach ochrony zdrowia wspartej w działaniu 12.1j RPO WM wpływa na 

procesy rozwoju regionu. Inwestycje zrealizowane w ramach Działania 12.1 pozwoliły nie 

tylko na podniesienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i wzrostu 

konkurencyjności placówek, które objęto wsparciem, ale przyczyniły się m.in. do stworzenia 

bazy technologicznej, która umożliwia realizację prac badawczo-rozwojowych w sektorze 

ochrony zdrowia, podnosi jakość kształcenia przyszłych kadr medycznych oraz umożliwia 

doszkalanie pracowników już zatrudnionych w sektorze. Ważnym aspektem z punktu 

widzenia rozwoju regionu jest także podejmowanie działań związanych z rozbudową 

systemu opieki skoordynowanej, stanowiącej istotny kierunek dla rozwoju sektora w kraju 

i Europie. 

W zależności od rodzaju wdrażanych inwestycji zakładany wpływ poszczególnych projektów 

na procesy rozwoju w województwie może się utrzymywać średnio od 5 do 10 lat. 
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2.2.4. Czy i w jakiej skali występuje efekt netto interwencji wdrożonej w zakresie 

ochrony zdrowia w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej RPO WM? Czy 

zmiany, które zaistniały dzięki interwencji z RPO WM dla tego obszaru, były by 

możliwe i w jakim czasie wystąpiłyby bez zaistnienia finansowania z RPO WM? 

Czy funkcje lecznicze realizowane we wspartych w ramach Działania 12.1 RPO 

WM - jednostkach ochrony zdrowia uzupełniają się wzajemnie z funkcjami 

leczniczymi w pozostałych jednostkach opieki zdrowotnej w Małopolsce oraz 

czy uzupełniają lukę dotychczas niedostępnych świadczeń zdrowotnych 

w regionie? 

Analiza danych zastanych 

W tym miejscu raz jeszcze warto odwołać się do wyników ewaluacji mid-term. W jej ramach 

badani ustosunkowali się również do pytania o to, czy bez uzyskanego wsparcia byliby 

w stanie osiągnąć zbliżone efekty. Zdania respondentów były mocno podzielone – 43,4% 

było zdania, że nie byłoby to możliwe, przeciwnie twierdziło 44,1% ankietowanych45. Kwestia 

ta pozostała aktualna również w przypadku niniejszego badania. Zgodnie z danymi za rok 

2019, wydatki województwa Małopolskiego na ochronę zdrowia wyniosły ponad 70,2 mln zł 

– o ponad 11,0 mln zł więcej niż w roku 2014, gdy wartość ta wynosiła 58,9 zł i o ok. 47,0 mln 

zł więcej niż w roku 2017, gdy była ona najniższa w całym analizowanym okresie (niespełna 

23,0 mln zł)46. O zapotrzebowaniu na wsparcie, przede wszystkim w zakresie szpitalnictwa 

świadczy również dotychczasowe doświadczenie związane koniecznością zapewnienia 

odpowiedniej opieki medycznej dla ciężkich przypadków pacjentów zakażonych 

koronawirusem. Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej 

ewaluacji infrastruktura szpitalna jest kosztochłonna i bez dofinansowania zewnętrznego nie 

mogłaby być tak skutecznie rozwijana, w związku z tym leczenie szpitalne nadal powinno 

stanowić priorytet.  

Badanie TDI z beneficjentami 

Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego, dyrektorzy większości placówek realizujących 

działania projektowe w ramach Działania 12.1 zdecydowanie podkreślali, że bez uzyskanego 

w ramach programu wsparcia zrealizowanie podobnego projektu nie byłoby możliwe, 

a nawet jeśli, trwałoby to znacznie dłużej, a zakres projektu i poziom, który uzyskano dzięki 

wsparciu unijnemu, byłyby mniejsze. 

 

45 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb 

przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Raport końcowy, Warszawa 
2019, s. 302-303. 

46 BDL. 
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Przymierzaliśmy się do tego projektu już wiele lat […]. Natomiast cały czas rozbijało się 

wszystko o finanse. Dopiero jak nadarzyła się okazja dofinansowania, skorzystaliśmy z tego. 

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Podobnie przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział 

w badaniu IDI podkreślali, że realizacja podobnego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez 

wsparcia zewnętrznego. Skala projektu dotyczącego wyposażenia nowej siedziby szpitala 

była zbyt duża, by bez wsparcia z programu mogło być to realne do wykonania 

w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Również reprezentanci IZ RPO WM oraz UM WM biorący udział w badaniu IDI jednogłośnie 

wskazywali, że bez podjętej interwencji beneficjenci nie byliby w stanie zrealizować 

podobnych działań. Możliwości organów założycielskich czy jednostek ochrony zdrowia 

pozwalają bowiem jedynie na inwestycje odtworzeniowe, tj. utrzymanie infrastruktury 

w miarę dobrym stanie. Natomiast duże inwestycje rozwojowe muszą mieć finansowanie 

zewnętrzne, dlatego, że ani jednostka opieki zdrowotnej, ani JST nie są w stanie udźwignąć 

takich kosztów. Bez środków z programu rozwój na pewno nie byłby tak znaczny. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Także biorący udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 w sposób 

zdecydowany wskazywali, że bez uzyskanego dofinansowania realizacja działań 

projektowych nie byłaby możliwa (średnia ocen 2,10 na 10-stopniowej skali, gdzie 0 

niemożność realizacji działania bez wsparcia z programu, a 10 brak trudności w realizacji 

projektu bez wsparcia z programu). Jak podkreślano, bez finansowania zewnętrznego 

przeprowadzenie interwencji na taką skalę nie mogłoby mieć miejsca ze względu na brak 

wystarczającej ilości środków w budżecie, a nawet gdyby było możliwe, wymagałoby 

znacznie większych nakładów czasu. 

Metoda kontrfaktyczna 

Przeprowadzona analiza porównawcza w ramach metody kontrfaktycznej pozwala na 

stwierdzenie, że nastąpił efekt netto interwencji w ochronę zdrowia wdrożonej w ramach 

OP12 RPO WM. Analiza wykazała, że potencjalni beneficjenci Programu pozbawieni 

możliwości skorzystania z dofinansowania zewnętrznego znacznie rzadziej realizowali 

inwestycje w zakresie infrastrukturalnym, które pozwalały im na zwiększenie dostępności do 
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wysokiej jakości usług zdrowotnych. Wśród wybranych do analizy bliźniaków statystycznych, 

10% aplikowało o wsparcie w ramach RPO. Tylko 1/3 z nich ostatecznie zrealizowała projekt, 

na który nie uzyskali z tego źródła dofinansowania. Zgodnie więc z wynikami badania 

stwierdzić można, że w przypadku braku uzyskania dofinansowania z RPO WM, zdecydowana 

większość wdrożonych inwestycji nie zostałaby podjęta w perspektywie finansowej na lata 

2016-2020.  

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Uczestnicy paneli zgodnie stwierdzili, że bez podjętej interwencji nie byłoby możliwe 

zrealizowanie podobnych przedsięwzięć. Uzyskane wsparcie pozwoliło na wykorzystanie 

nowoczesnych technologii i tym samym zwiększenie dostępu do usług medycznych. Zdaniem 

większości panelistów, funkcje lecznicze realizowane w jednostkach wspartych w ramach 

działania 12.1 RPO WM uzupełniają się wzajemnie z funkcjami leczniczymi w pozostałych 

jednostkach. Współpraca z innymi świadczeniodawcami wpływa na zwiększenie zakresu 

działań edukacyjnych, diagnostycznych i profilaktycznych w regionie. Obecnie można mówić 

o wzroście dostępności do świadczeń, pomimo pewnym ograniczeniom, tj. sytuacji 

epidemicznej. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Realizacja badania TDI, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji działających w 

sektorze ochrony zdrowia pozwoliła wskazać, że interwencje podjęte w ramach 

dofinansowania ze środków unijnych nie byłyby możliwe do zrealizowania w takim zakresie, 

w jakim udało się je wdrożyć dzięki finansowaniu zewnętrznemu.  

Podsumowanie 

Wdrożenie interwencji w zakresie ochrony zdrowia w szczególności w ramach 12 osi 

priorytetowej RPO WM pozwala uzyskać efekt netto, tj. efekty, które nie wystąpiłyby bez 

możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach wskazanej OP. 

Zmiany, które zaistniały dzięki interwencji z RPO WM dla opisywanego obszaru (przede 

wszystkim rozwój infrastruktury zdrowotnej, wdrożenie systemu MSIM, zakup 

nowoczesnego sprzętu medycznego) nie byłyby więc możliwe do uzyskania bez zaistnienia 

finansowania z RPO WM. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego metodą 

kontrfaktyczną - wśród wybranych do analizy bliźniaków statystycznych, 10% aplikowało o 

wsparcie w ramach RPO, a tylko 1/3 z nich ostatecznie zrealizowała projekt, na który nie 

uzyskali z tego źródła dofinansowania 

Funkcje lecznicze realizowane we wspartych w ramach Działania 12.1 RPO WM 

w jednostkach ochrony zdrowia uzupełniają się wzajemnie z funkcjami leczniczymi 

w pozostałych jednostkach opieki zdrowotnej w Małopolsce oraz uzupełniają lukę 

dotychczas niedostępnych lub bardzo utrudnionych świadczeń zdrowotnych w regionie (w 
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tym np. specjalistycznych zabiegów ortopedycznych, wieloaspektowego wsparcia dla osób 

niesamodzielnych, ograniczonej liczby oddziałów geriatrycznych). Powyższe wnioski 

potwierdziły badania przeprowadzone wszystkimi wykorzystanymi metodami. Również 

biorąc pod uwagę doświadczenie ewaluatora, charakter funkcjonowania (i przede wszystkim 

możliwości w zakresie finansowania) jednostek z sektora ochrony zdrowia praktycznie 

uniemożliwia realizowanie samodzielnych inwestycji. Zdecydowanie, bez tego rodzaju 

wsparcia obserwowane obecnie efekty nie byłyby możliwe do uzyskania, a w szczególności w 

tak krótkim czasie. Tempo wprowadzanych zmian widać również w jednej z wcześniej 

wskazywanych barier, napotkanych przez beneficjentów. Skala wsparcia była bowiem tak 

wysoka, że na regionalnym rynku beneficjenci mieli bardzo duże trudności w znalezieniu 

wykonawców robót budowlanych.  

2.2.5. Czy zaistniała komplementarność projektów realizowanych w ramach 

Działania 12.1 RPO WM z programem PO WER? Czy beneficjenci interwencji 

Działania 12.1 skorzystali z działań związanych z doskonaleniem kompetencji 

lekarzy? Czy beneficjenci identyfikowali takie potrzeby? 

Analiza danych zastanych 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 (PO WER) to 

zarówno odpowiedź na wyzwania Strategii Europa 2020, a równocześnie instrument jej 

realizacji. W programie uwzględniono długofalowe wyzwania stojące przed Europą, które 

wiążą się z procesem globalizacji, rozwojem gospodarczym, tendencjami demograficznymi, 

jakością polityk publicznych czy też inwestowaniem w kapitał ludzki47. Projekty realizowane 

w ramach Działania 12.1 RPO WM 2014-2020 zgodne są z Programem Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 w szczególności w zakresie Osi V Wsparcie 

dla obszaru zdrowia. W ramach tej osi przewidziane zostały następujące priorytety 

inwestycyjne: 

• Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się (celem priorytetu jest 

wdrożenie i rozwijanie programów profilaktycznych w zakresie chorób w sposób 

negatywny oddziałujących na zasoby pracy przeznaczonych dla osób w wieku 

aktywności zawodowej); 

• Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 

oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym (celem priorytetu jest wdrożenie rozwiązań organizacyjnych 

i działań projakościowych w systemie ochrony zdrowia, które ułatwią dostęp do 

trwałych, niedrogich, wysokiej jakości usług zdrowotnych); 

 

47 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 PO WER, 2020, s. 8. 
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• Priorytet inwestycyjny 10ii Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa 

wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału 

i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji (priorytet 

ma na celu poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych)48. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, większość dyrektorów placówek realizujących 

projekty w ramach Działania 12.1 wskazywała, że reprezentowane przez nich jednostki nie 

korzystały dotychczas z działań związanych z doskonaleniem kompetencji lekarzy 

dofinansowanych ze środków PO WER. Podkreślano jednak, że jeśli pojawiłyby się 

możliwości w tym zakresie, chętnie by z nich skorzystano. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Z kolei przedstawiciele IZ RPO WM oraz Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw 

Społecznych biorący udział w badaniu IDI wskazywali, że zjawisko komplementarności 

projektów realizowanych w ramach Działania 12.1 RPO WM z programem PO WER 

występowało i dotyczyło głównie większych jednostek. Jak podkreślano, duży ośrodek ma 

swoją kadrę dedykowaną tylko poszukiwaniom projektów, z których można w sposób 

komplementarny uzyskać coś dla podmiotu leczniczego. Mniejsza jednostka rzadziej posiada 

tego rodzaju układ i poszukuje zwykle różnych źródeł finansowania. Istotna jest zatem skala 

działania podmiotu. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie potwierdzili 

komplementarność projektu z innymi, realizowanymi na jego terenie. Jak podkreślano, 

Szpital ten jest bardzo dużym podmiotem, w ramach którego poszukuje się różnorodnych 

źródeł finansowania. W wyniku tego, na jego obszarze realizowanych jest jednocześnie wiele 

projektów, które wzajemnie się uzupełniają (w tym z zakresu POWER-co wskazano poniżej w 

ramach analizy case study). Jednocześnie zaznaczano, że np. sprzęt zakupiony w ramach 

wcześniejszych projektów został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby. 

Case study 

Studium przypadków przeprowadzone w ramach badania ewaluacyjnego pozwoliło wskazać 

na komplementarność jednego z wytypowanych do analizy projektów z programem PO WER. 

Działanie dotyczące wyposażenia nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-

Prokocim jest komplementarne z projektem „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i 

 

48 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 PO WER, 2020, s. 240-257. 
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młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia”, który zrealizowany zostanie w 

ramach PO WER przez zespół Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży 

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Benchmarking 

Przeprowadzony benchmarking obejmujący programy operacyjne wybranych województw 

w zakresie działań analogicznych do Działania 12.1 RPO WM wykazał, że wszystkie wskazane 

programy umożliwiały zapewnienie komplementarności z PO WER, w szczególności 

w zakresie doskonalenia kompetencji lekarzy, w tym podstawowej opieki zdrowotnej. 

Komplementarność wskazanych działań realizowanych w obszarze opieki zdrowotnej 

zapewniał Komitet Sterujący, zgodnie z przygotowanym Planem działań w sektorze zdrowia. 

Beneficjenci identyfikowali tego rodzaju potrzeby w ramach wszystkich wskazanych 

programów, jednak z uwagi na brak dostępu ewaluatora do danych z systemu SL względem 

wybranych do analizy RPO, nie można określić skali faktycznej komplementarności 

poszczególnych RPO z PO WER. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Uczestnicy paneli zostali także poproszeni o ocenę komplementarności projektów 

realizowanych w ramach działania 12.1 RPO WM z programem PO WER. Zdaniem 

panelistów, komplementarność pomiędzy programami jest widoczna. Łączenie projektów 

związanych ze wsparciem działalności z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej z elementami 

wsparcia z działalnością edukacyjno-szkoleniową zawsze powinny być wyznacznikiem 

podczas oceny projektów. 

Podsumowanie 

Projekty realizowane w ramach Działania 12.1 RPO WM są komplementarne z 

przedsięwzięciami realizowanymi w ramach obszaru ochrony zdrowia PO WER. 

Część beneficjentów interwencji Działania 12.1 skorzystała z działań związanych z 

doskonaleniem kompetencji lekarzy, przy czym zjawisko to dotyczyło głównie większych 

podmiotów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że znaczna część beneficjentów, którzy nie 

korzystali z takiego rozwiązania, zgłaszali jednocześnie chęć skorzystania ze wsparcia PO 

WER, można wnosić o niewystarczającym poziomie wiedzy dot. możliwego do otrzymania 

wsparcia. Ponadto, jak wynika z doświadczenia ewaluatora, postępującym problemem (w 

innych regionach kraju, w tym przy finansowaniu działań z innych źródeł, np. środków POiIŚ) 

jest brak odpowiedniej kadry, która potrafiłaby obsługiwać sprzęt zakupiony w ramach 

projektów. Z tego względu, mimo iż problem ten nie został silnie zaakcentowany podczas 

dotychczasowych badań, należy zadbać o odpowiednie wykorzystywanie oferowanego 

wsparcia miękkiego przez potencjalnych beneficjentów, szczególnie w przypadku jednostek 
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zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach, które dotychczas rzadko korzystały z tego 

rodzaju pomocy. 

2.2.6. Czy funkcje badawcze dotyczące ochrony zdrowia realizowane dzięki wsparciu 

w ramach Działania 12.1 RPO WM są komplementarne wobec badań 

prowadzonych w tym obszarze przez inne jednostki w Małopolsce? 

Analiza danych zastanych 

Wśród podmiotów leczniczych w Polsce za realizację funkcji badawczych w obszarze ochrony 

zdrowia odpowiadają przede wszystkim szpitale kliniczne, dla których podmiotem 

tworzącym są publiczne uczelnie medyczne bądź publiczne uczelnie prowadzące działalność 

badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego. Zgodnie z Informacją o wynikach kontroli. Funkcjonowanie szpitali 

klinicznych, w Polsce brakuje systemowych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem tego 

rodzaju placówek, uwzględniających ich szczególną rolę w sektorze zdrowia, a także 

w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym. Jak wskazano w opracowaniu, szpitale 

kliniczne w Polsce odpowiadają za ok. ¼ świadczeń zdrowotnych, z czego ¾ stanowią 

świadczenia wysokospecjalistyczne i mają one istotne znaczenie dla zagwarantowania 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców49. W ramach Działania 12.1 wsparciem objęty 

został SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Krakowski Szpital Specjalistyczny im. 

Jana Pawła II współpracujące z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Beneficjenci wsparcia w ramach Działania 12.1. RPO WM wskazywali na wpływ interwencji 

na rozwój możliwości badawczych regionalnych placówek ochrony zdrowia. Podkreślano, że 

w samym mieście Kraków zlokalizowane są liczne ośrodki medyczne i badawcze, na funkcje 

których oddziaływać będą efekty interwencji. Ulepszona infrastruktura medyczna, 

techniczna i informatyczna umożliwią wzrost liczby prowadzonych badań, w tym 

o charakterze naukowym, stanowiąc bazę niezbędną dla dalszego rozwoju zarówno regionu, 

jak i medycyny. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Na realizację funkcji badawczych wskazywali także przedstawiciele SP ZOZ Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie. Podkreślano, że realizacja działań projektowych w ramach 

Działania 12.1 pozwoliła stworzyć warunki, które przyczynią się do szybszego rozwoju wiedzy 

dzięki m.in. realizacji większej ilości badań naukowych. Ponadto placówka współpracuje 

 

49 Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie szpitali klinicznych, Departament Zdrowia, 2015, s. 8. 
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również z jednostkami zewnętrznymi, jak uczelnie wyższe czy firmy, które również korzystać 

mogą z nowopowstałych możliwości szpitala. 

[Dzięki interwencji] na pewno też zostaną zastymulowane zewnętrzne jednostki. My 

współpracujemy z uczelniami […] to nie jest tylko projekt, którego cel jest usługowy, że 

mamy dostarczyć więcej usług czy lepszych usług, ale również stwarza możliwości 

i [zapewnia] lepszą bazę do badań naukowych, badawczo-rozwojowych, robionych we 

współpracy z równymi firmami, [które] chcą wdrażać nowe produkty […]. 

Źródło: Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu placówka stanowi także dobrą bazę dla kształcenia studentów 

i kadr medycznych, w tym lekarzy specjalistów. Może będzie zwiększenie liczby 

organizowanych kursów dla personelu medycznego, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, m.in. 

dzięki możliwości transmisji obrazu i dźwięku z sal operacyjnych. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Na realizację funkcji badawczych dzięki wsparciu z programu wskazywały m.in. wypowiedzi 

przedstawicieli IZ RPO WM oraz Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

uczestniczący w badaniu IDI, zdaniem których wsparcie udzielone w ramach Działania 12.1 

pozwoliło na realizację funkcji badawczych dotyczących ochrony zdrowia, przede wszystkim 

wtedy, gdy pomoc objęła szpitale uniwersyteckie, tj. Szpital Uniwersytecki w Krakowie-

Prokocimiu, współpracujący na płaszczyźnie badawczej i dydaktycznej z innymi placówkami, 

a także Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.  

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Także przedstawiciele instytucji działających w sektorze ochrony wskazywali na funkcje 

badawcze krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Podkreślano, że placówka wciąż się 

rozwija, inwestuje się w badania kliniczne czy innowacyjne technologie medyczne. Prócz 

tego zauważono również, że także mniejsze szpitale zaczynają dostrzegać znaczenie 

inwestycji w nowoczesne technologii medyczne, diagnostyczne, sprzętowe oraz 

organizacyjne dla rozwoju ochrony zdrowia i starają się pozyskać środki zewnętrzne na ich 

realizację. 

Case study 

W opinii eksperckiej, dzięki zapewnieniu odpowiedniej bazy dla pełnienia funkcji badawczych 

i rozwoju medycyny, działania projektowe przyczynią się do szybszego rozwoju wiedzy. 

Dotyczy to przede wszystkim Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, ze względu 

na znaczenie dydaktyczne i naukowo-badawcze placówki. Komplementarność w stosunku do 
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badań prowadzonych przez inne małopolskie jednostki dotyczyć będzie głównie współpracy 

szpitala z otoczeniem zewnętrznym, w tym z uczelniami czy przedsiębiorstwami. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem uczestników paneli, funkcje badawcze dotyczące ochrony zdrowia umożliwiają 

odpowiednie kierowanie środków do obszarów, które wymagają największego wsparcia. 

Pozwala to na odpowiednie rozpoznanie zagrożeń w ochronie zdrowia w województwie 

małopolskim oraz zidentyfikowanie mocnych i słabych punktów. Zdaniem większości 

panelistów realizowane funkcje badawcze są komplementarne wobec badań prowadzonych 

w tym obszarze przez pozostałe jednostki w Małopolsce. Logika interwencji zakładała 

dokładną identyfikację potrzeb w tym zakresie, a komplementarność usług jest podstawą 

tworzenie działań koordynacyjnych w ochronie zdrowia. 

Podsumowanie 

Funkcje badawcze dotyczące ochrony zdrowia realizowane dzięki wsparciu w ramach 

Działania 12.1 RPO WM są komplementarne wobec badań prowadzonych w tym obszarze 

przez inne jednostki w Małopolsce. Działalność naukowa i badawczo-rozwojowa jest 

prowadzona w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przez Centrum Innowacyjnych Terapii 

szkoleniem Ośrodek Koordynacji Badań Klinicznych (zajmujące się m.in. pobieraniem i 

wstępnym opracowywaniem próbek materiałów biologicznych) i Zespół ds. Badań 

Klinicznych. 

Szczególny wpływ interwencji w tym zakresie widoczny będzie w samym mieście Kraków, 

gdzie zlokalizowane są liczne ośrodki medyczne i badawcze, na funkcje których oddziaływać 

będą jej efekty. Ulepszona infrastruktura medyczna, techniczna i informatyczna umożliwią 

wzrost liczby prowadzonych badań, w tym o charakterze naukowym, stanowiąc bazę 

niezbędną dla dalszego rozwoju zarówno regionu, jak i medycyny. Warto też wskazać, że 

rozszerzone dzięki wsparciu funkcje badawcze będą miały przełożenie na działalność innych 

uczelni czy firm, które również korzystać będą mogły z ulepszonej infrastruktury medycznej 

(w tym nowego sprzętu zakupionego na potrzeby wyposażenia laboratoriów medycznych czy 

oddziału medycyny nuklearnej), technicznej i informatycznej wspartych w tym zakresie 

podmiotów. 

2.2.7. Czy i jakie formy współpracy podmiotów leczniczych zaistniały dzięki 

projektom wspartym w ramach ochrony zdrowia w szczególności w ramach 12 

OP RPO? 

Analiza danych zastanych 

Aspekt rozwoju współpracy podmiotów leczniczych ujęty został w kryteriach oceny 

projektów, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach 12 OP RPO. Punktowane było 

bowiem kryterium "Procesy konsolidacyjne oraz współpraca pomiędzy podmiotami 
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leczniczymi", w ramach którego oceniano, czy projekt będzie realizowany przez podmiot, 

który zrealizował, realizuje lub planuje w ramach projektu realizację działań konsolidacyjnych 

lub podjęcie innych form współpracy z podmiotami udzielającymi świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym w ramach modelu opieki koordynowanej”. Przyjęcie takiego rodzaju 

kryteriów pozytywnie wpływało więc na planowanie podjęcia współpracy przez 

wnioskodawców. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Średnio co drugi z badanych beneficjentów wsparcia w ramach Działania 12.1 RPO WM 

wskazywał, że wskutek realizacji projektów została nawiązana współpraca z innymi 

podmiotami leczniczymi bądź też, że chcieliby oni ją podjąć w przyszłości. Zakres kooperacji 

obejmował m.in. realizacji badań specjalistycznych na rzecz innych placówek, przepływu 

pacjentów w zależności od ich kondycji i potrzeb zdrowotnych czy szkoleń dla przyszłych 

lekarzy. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 

Przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział w Badaniu IDI 

podkreślali rolę współpracy z jednostkami zewnętrznymi, w tym przede wszystkim z innymi 

szpitalami i uczelniami. Jako przykład podano wspomniane już porozumienie 

z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym dotyczące rozwoju onkologii i radioterapii.  

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Natomiast przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM biorący 

udział w badaniu IDI zapytani o formy współpracy podmiotów leczniczych, które zaistniały 

dzięki realizacji projektów wspartych w ramach ochrony zdrowia, wskazywali na współpracę 

na płaszczyźnie badawczej oraz dydaktycznej m.in. między szpitalami specjalistycznymi 

a Szpitalem Uniwersyteckim. Podkreślano, że w zakresie organizacyjnym inwestycja 

pozwoliła również na rozwinięcie kooperacji szpitali wojewódzkich ze szpitalami 

powiatowymi. Niezbędne jest natomiast rozwijanie bazy danych medycznych, stopnia jej 

uzupełnienia i wykorzystywania, tak, by w danej jednostce nie powielano zlecania 

wykonywania badań, które wykonano już w innym ośrodku, a do wyników których można by 

uzyskać dostęp. 

W ramach projektów zawiązywano współpracę pomiędzy różnymi typami jednostek, tj. 

szpitalami, POZ i AOS. Współpraca tego rodzaju była niejako wymuszana na drodze 

określonych kryteriów dostępu w Programie. Jak wskazano, kooperacja na tej linii pozwala 

na wymianę wiedzy oraz doświadczenia podmiotów, ułatwia także wdrażanie działań 

projektowych, stanowiąc punkt wyjścia do budowania opieki skoordynowanej w regionie. 

Jak zauważyli przedstawiciele instytucji działających w ochronie zdrowia, większość placówek 

niechętnie podchodzi jednak do tego rodzaju współpracy, częściej nastawiona jest na 
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konkurowanie pomiędzy sobą. Współprace realizowane w ramach Programu umożliwiły 

m.in. wdrożenie programów profilaktycznych i diagnostycznych, przyczyniając się do ich 

wyższej efektywności dzięki łatwiejszemu pozyskiwaniu pacjentów. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Badani przedstawiciele instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia także odnosili się 

do kwestii kooperacji między jednostkami. Podkreślano, że o ile często nie jest to łatwa 

współpraca, o tyle przynosi duże i istotne z punktu widzenia udzielanego wsparcia efekty. Jak 

wskazał jeden z respondentów: 

Mi […] udało się m.in. przez projekty profilaktyczne […] budować tą najważniejszą linię, czyli 

POZ – AOS – szpital. To jest [nie tylko] opieka koordynowana, ale też współpraca przy jakimś 

programie profilaktycznym na tych właśnie poziomach, że POZ wyłapuje, przekazuje do 

AOS-u i jeśli potrzeba, to diagnostyka bardziej szczegółowa jest na poziomie szpitala.  

Źródło: badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia. 

Podkreślano natomiast, że zakres współpracy między podmiotami medycznymi nadal jest 

niewystarczający i w przyszłości niezbędne jest podjęcie działań służących jej rozwojowi. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Natomiast zgodnie z wynikami badania ilościowego CAWI/CATI, 42,7% beneficjentów 

i podmiotów, które zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji 

Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1, w wyniku realizacji projektu nawiązali współpracę z innymi 

podmiotami. Wśród nich wymieniano: 

• NGO; 

• Inne placówki medyczne; 

• Laboratoria diagnostyczne; 

• Spółdzielnie socjalne; 

• JST; 

• Firmy; 

• Szkoły; 

• Domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii 

zajęciowej; 

• GOPS; 

• Stowarzyszenia; 

• Kluby seniora. 
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Wykres 9. Czy w wyniku realizacji projektu nawiązali Państwo współpracę z innymi 

podmiotami? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Case study 

W przypadku projektów wytypowanych do case study nie występowała potrzeba 

realizowania współpracy z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie szerszym od 

dotychczasowego.  

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Paneliści bardzo pozytywnie ocenili zjawisko nawiązywania współpracy podmiotów 

leczniczych, podejmowanych na potrzeby realizacji projektów wspartych w ramach ochrony 

zdrowia. Szczególnie skorzystali na tym pacjenci, tj. odbiorcy ostateczni. Działanie powinno 

być wspierane systemem elektronicznym, w ramach którego informacja o pacjentach 

mogłaby być rozsyłana między różnymi podmiotami. Współpracę z całą pewnością należy 

kontynuować w przyszłości. 

Podsumowanie 

Dzięki projektom wspartym w ramach ochrony zdrowia w szczególności w ramach 12 OP 

RPO WM zawiązane zostały partnerstwa projektowe pomiędzy podmiotami leczniczymi. 

Współpraca ta dotyczyła przede wszystkim szpitali, POZ oraz AOS. Poza wskazanymi 

jednostkami pojawiały się również inne podmioty, takie jak ośrodki pomocy społecznej, 

uczelnie, domy pomocy społecznej czy dzienne domy pomocy medycznej. Wg ewaluatora 

poziom nawiązywanych współpracy ocenić należy na 4 w 5 stopniowej skali. Wciąż 

występuje bowiem stosunkowo wysoki udział beneficjentów, którzy takiej kooperacji nie 

zawiązali, a wśród podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia napotkać można na 

podejście o charakterze konkurencyjnym względem pozostałych jednostek. 

 

42,7% 41,7% 15,6%
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Tak Nie Trudno powiedzieć
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2.2.8. Czy, a jeśli tak, to jakie luki występują w interwencji w zakresie wsparcia usług 

zdrowotnych z RPO WM, w kontekście poprawy zdolności do uczestnictwa 

w życiu społecznym i gospodarczym Małopolan? 

Analiza danych zastanych 

Według SZOOP RPO WM 2014-2020, głównym celem OP 12 było zwiększenie dostępności do 

wybranych usług społecznych z zakresu ochrony zdrowia oraz edukacji. Zapewnienie dostępu 

do usług zdrowotnych stanowi część działań związanych z zapobieganiem wykluczeniu 

społecznemu50. Jest to zgodne z założeniami Umowy Partnerstwa (UP), gdzie podkreślono, 

że zjawisko wykluczenia w Polsce, bez względu na pozycję materialną jest konsekwencją 

relatywnie niskiej dostępności do usług publicznych, w tym zdrowotnych. Zgodnie 

z badaniami OECD, zachodzące zmiany demograficzne skutkują wzrostem popytu na różnego 

rodzaju usługi społeczne, skierowane przede wszystkim do osób starszych, jak również 

zmianą struktur usług publicznych i rynkowych. Istotna jest zwłaszcza poprawa dostępności 

do usług opiekuńczych, w tym do opieki długoterminowej51. W SZOOP RPO WM 2014-2020 

wskazano, że ograniczenie lub brak dostępu do tego rodzaju usług powoduje nierzadko 

,,pogorszenie zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, w tym do 

podjęcia i utrzymania zatrudnienia, co jest bezpośrednio powiązane z możliwością 

wystąpienia zjawiska ubóstwa”52. W związku z tym niezbędne jest podejmowanie działań 

skoncentrowanych na poprawie dostępności i jakości deficytowych usług zdrowotnych 

w zidentyfikowanych dziedzinach53. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Biorący udział w badaniu ewaluacyjnym przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego 

w Krakowie byli przekonani, że realizacja interwencji przyczyniła się do poprawy zdolności do 

uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym mieszkańców Małopolski. Jak podkreślano, 

dzięki nowopowstałej, doposażonej infrastrukturze ochrony zdrowia, pacjenci będą leczeni 

lepiej i skuteczniej. Szybciej przywracani będą do zdrowia, a co za tym idzie – do normalnego 

funkcjonowania i jako członkowie społeczności i jako osoby pracujące. Przyczyni się do tego 

również kompleksowość świadczonych w placówce usług. 

 

 

 

50 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 352. 
51 Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020. Umowa Partnerstwa, MFiPR, 2020, s. 46. 
52 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 352. 
53 Ibid. 
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Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Podobnego zdania byli reprezentanci IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

biorący udział w badaniu IDI, którzy w sposób zdecydowany wskazywali na istotny wpływ 

interwencji we wskazanym zakresie. Ich zdaniem, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych skutkuje poprawą stanu zdrowia mieszkańców, tym samym przekładając 

się na wzrost ich aktywności w życiu społeczno-gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że 

potrzeby mieszkańców zostały w pełni zaspokojone. Jak kilkukrotnie podkreślano, system 

ochrony zdrowia wymaga ciągłych nakładów i udoskonaleń, a możliwość uzyskania wsparcia 

finansowego pozwala dalej podnosić standard świadczonych usług. Co więcej, sytuacja 

związana z pandemią COVID-19 uwidoczniła kolejne potrzeby , w tym dotyczące zwłaszcza 

wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, tj. obszarów w ramach systemu opieki 

zdrowotnej. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Potrzebę dalszego wsparcia ochrony zdrowia w regionie deklarowali również beneficjenci 

i podmioty realizujące działania w ramach 2.1.5 oraz 9.2.1. Respondenci wskazywali, że ich 

zdaniem w przyszłej perspektywie finansowej należałoby przede wszystkim kontynuować 

dotychczasowe formy wsparcia jednostek medycznych. Warto podkreślić, że beneficjenci 

działania 9.2.1. wskazywali, że w kolejnej perspektywie finansowej, należy podejmować 

przede wszystkim takie działania, które przyczynią się do zwiększenia usług zdrowotnych, jak: 

• Doposażenie szpitali w wysokospecjalistyczną aparaturę i sprzęt 

medyczny/diagnostyczny; 

• Budowa, rozbudowa, modernizacja bazy lokalowej; 

• Dofinansowanie działań mających na celu pomoc pacjentom w miejscach ich 

zamieszkania; 

• Uruchomienie nowych, kompleksowych i uniwersalnych rozwiązań 

teleinformatycznych (teleporady, teleopieka, itp.); 

• Edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych w celu zwiększenia świadomości 

mieszkańców regionu. 

Warto by ponadto uwzględnić takie działania wpływające na wzrost dostępu do usług 

zdrowotnych, jak rozwój wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, w tym również dla 

dzieci oraz badań prenatalnych, a także wprowadzenie dodatkowych możliwości 

finansowania poradni poza NFZ. Rekomendowano również dokształcanie kadr medycznych, 

rozwój zdeinstytucjonalizowanych placówek oraz opieki długoterminowej, całodobowej 

i wytchnieniowej czy dalszy rozwój telemedycyny i teleopieki (w tym: wprowadzenie 

możliwości wizyt on-line w formie wideokonferencji, dostęp do wyników on-line). 
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Badanie TDI z beneficjentami 

Beneficjenci wsparcia w ramach Działania 12.1 RPO WM wskazywali, że interwencja w 

zakresie wsparcia usług zdrowotnych była dostosowana do realnych deficytów 

oddziałujących na możliwości uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym 

mieszkańców małopolski. Potrzeby regionu w tym zakresie są jednak większe niż dotychczas 

zaspokojone dzięki realizowanym projektom. Podkreślano, że dofinansowanie z programu 

obejmowało tylko część deficytów lub też pozwoliło na stworzenie podstawy dla dalszego 

rozwoju placówek. Zgłaszano chęć kontynuowania rozbudowy lub modernizacji 

poszczególnych jednostek bądź oddziałów i doposażania ich w nowoczesny sprzęt 

specjalistyczny czy np. pojazdy służące do transportu osób z niepełnosprawnościami na 

zlecone zabiegi, w celu zapewnienia Małopolanom jeszcze lepszych i bardziej dostępnych 

świadczeń zdrowotnych. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Reprezentanci instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia biorący udział w 

wywiadach telefonicznych nie wskazywali na występowanie luk w podjętej w ramach RPO 

WM interwencji. Podkreślano natomiast silnie pozytywny wpływ realizowanych projektów 

na wzrost dostępności do ulepszonych usług zdrowotnych, a w konsekwencji na możliwości 

objętych nimi mieszkańców do pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. 

Case study 

Realizacja badań w ramach case study pozwoliła wskazać, że przedstawiciele wytypowanych 

do analizy projektów nie wskazywali na występowanie luk w interwencji w zakresie wsparcia 

usług zdrowotnych z programu, które oddziaływałyby na możliwości Małopolan do 

uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Podjęte działania miały bowiem silnie 

pozytywny wpływ na ww. obszar. Podkreślano natomiast potrzebę dalszego wsparcia 

placówek medycznych w celu ich systematycznego rozwoju.  

Benchmarking 

Przeprowadzona analiza benchmarkingowa pozwala stwierdzić, że nie występują luki 

w interwencjach podjętych w ramach badanych RPO (w zakresie wsparcia usług 

zdrowotnych analogicznych jak w Działaniu 12.1 RPO WM w odniesieniu do poprawy 

zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym mieszkańców wybranych 

regionów kraju). Zarówno w przypadku RPO WM, jak i pozostałych RPO objętych 

benchmarkingiem, zakres i charakter wpieranych projektów w pełni odpowiadają potrzebie 

poprawy możliwości mieszkańców poszczególnych regionów do uczestnictwa w życiu 

społeczno-gospodarczym, a podejmowane działania wypełniały istniejące w tym zakresie 

deficyty. 
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Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem uczestników paneli, podjęta interwencja przyczyniła się do poprawy zdolności do 

uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym mieszkańców regionu. Należy jednak 

podkreślić, że potrzeby z zakresu ochrony zdrowia są bardzo duże, a sytuacja epidemiczna 

uwypukliła dodatkowe potrzeby. Ostatecznie, paneliści pozytywnie ocenili podjętą 

interwencję w analizowanym kontekście, podkreślając, dalsze potrzeby realizowania 

projektów z zakresu ochrony zdrowia. Jeden z panelistów zauważył natomiast potrzebę 

związaną z koniecznością zwiększenia środków na wsparcie organizacji transportu pacjentów 

do placówek zdrowia. Wpłynęłoby to na zminimalizowanie występowania wykluczenia 

społecznego osób starszych i/lub osób z niepełnosprawnościami, którzy mieszkają na 

obszarach wiejskich. 

Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę konieczność poprawy zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i 

gospodarczym Małopolan należy zwrócić uwagę na: doposażenie szpitali w 

wysokospecjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny/diagnostyczny, dalsze inwestycje z 

zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji bazy lokalowej, dofinansowanie działań 

mających na celu pomoc pacjentom w miejscach ich zamieszkania, uruchomienie nowych, 

kompleksowych i uniwersalnych rozwiązań teleinformatycznych (teleporady, teleopieka, 

itp.), edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych w celu zwiększenia świadomości 

mieszkańców regionu, zwiększenie dostępu do badań prenatalnych, dokształcanie kadr 

medycznych, rozwój zdeinstytucjonalizowanych placówek oraz opieki długoterminowej, 

całodobowej i wytchnieniowej, jak też usług profilaktycznych i diagnostycznych, szczególnie z 

zakresu onkologii, a także usług psychologicznych oraz psychiatrycznych (m.in. skierowanych 

do najmłodszych pacjentów). Ostatni ze wskazanych obszarów już wcześniej zidentyfikowany 

został jako jeden z podstawowych problemów zdrowotnych w regionie, a dodatkowo 

problem ten uległ pogłębieniu wskutek wystąpienia stanu epidemii COVID-19. Zdaniem 

ewaluatora, interwencja została odpowiednio zaprojektowana z punktu widzenia 

zapewnienia możliwości uczestnictwa mieszkańców w życiu społeczno-gospodarczym i nie 

występują w tym zakresie istotne luki. 
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2.2.9. Czy w trakcie realizacji projektów pojawiały się nowe potrzeby dotyczące 

podniesienia dostępności do wyższej jakości ochrony zdrowia wśród 

mieszkańców Małopolski (występujące poza dotychczas zdiagnozowanymi 

w mapie potrzeb)? 

Analiza danych zastanych 

Zgodnie z Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. 

małopolskiego, mediana wieku ludności w województwie małopolskim jest niższa (40,0 lat54) 

niż w przypadku danych dla Polski ogółem (41,3 lat55). Warto także podkreślić, że wskaźnik 

dot. ludności wg ekonomicznych grup wieku również przedstawia się korzystniej 

w województwie małopolskim, niż w przypadku Polski ogółem56: 

• Ludność w wieku przedprodukcyjnym – 19,0% (Polska ogółem 18,1%); 

• Ludność w wieku produkcyjnym – 60,6% (Polska 60,0%); 

• Ludność w wieku poprodukcyjnym – 20,4% (Polska 21,9%). 

Oznacza to, że wskaźnik obciążenia demograficznego w województwie małopolskim jest 

niższy niż w przypadku danych ogólnopolskich. Co ważne, wskaźnik dot. dalszego 

przeciętnego życia dla noworodków również jest wyższy w województwie małopolskim (75,3 

lat dla mężczyzn i 82,7 lat dla kobiet) niż dla Polski ogółem ( 74,1 lat dla mężczyzn i 81,8 lat 

dla kobiet)57. Korzystne charakterystyki dotyczące przeżycia skutkują szybszym wzrostem 

liczby osób starszych, w związku z czym wzrasta również zapotrzebowanie na przeznaczone 

dla tej grupy specyficzne usługi zdrowotne. W opracowaniu wskazano ponadto, że duży 

poziom zróżnicowania poziomu umieralności niemowląt w ujęciu powiatów wymaga 

podniesienia dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla ciężarnych kobiet i dzieci, w tym do 

działań prewencyjnych. Z kolei analiza małopolskich zasobów kadrowych lekarzy specjalistów 

wykazała, że liczba lekarzy wykonujących zawód w regionie stanowi 9,5% ogółu lekarzy 

wykonujących zawód w kraju. Równocześnie ok. 61,4% to lekarze specjaliści, którzy ukończyli 

powyżej 65 lat58. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Choć realizacja działań projektowych w znacznym stopniu pozwoliła podnieść jakość 

świadczonych usług i zwiększyć ich dostępność, potrzeby placówek ochrony zdrowia są 

ogromne. Większość dyrektorów placówek realizujących projekty w ramach Działania 12.1 

miała precyzyjnie wyznaczone kolejne cele służące podniesieniu dostępności do wyższej 

 

54 BDL, stan ludności, Mediana wieku ludności według płci, stan na 2019 r. 
55 BDL, stan ludności, Mediana wieku ludności według płci, stan na 2019 r. 
56 BDL, stan ludności, ludność wg ekonomicznych grup wieku, stan na 2019 r. 
57 BDL, stan ludności, przeciętne dalsze trwanie życia, stan na 2019 r. 
58 Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. małopolskiego. 
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jakości ochrony zdrowia. Planowane inwestycje dotyczyły przede wszystkim zakupu nowego 

sprzętu medycznego czy utworzenia specjalistycznych pracowni. Podkreślano jednak, że tego 

typu projekty zdecydowanie przekraczają możliwości finansowe placówek, w związku w czym 

konieczne jest pozyskanie środków z zewnątrz. Sytuację dodatkowo utrudnił fakt, że 

wystąpienie sytuacji pandemicznej wymusiło przekierowanie dostępnych w ochronie 

zdrowia środków na walkę z pandemią. Mimo to jednak w placówkach ochrony zdrowia 

wciąż poszukuje się możliwości otrzymania wsparcia. Jak wskazał jeden z respondentów: 

[My] jako jeden z nielicznych niestety szpitali powiatowych w Małopolsce nie dysponujemy 

pracownią rezonansu magnetycznego. Od wielu lat aplikujemy do różnego rodzaju instytucji 

[…] o wsparcie. To też jest inwestycja, która będzie kosztowała kilka milionów złotych […] 

jeszcze w końcu 2019 r. była szansa, żeby środki […] otrzymać. Urząd Marszałkowski 

wstępnie się deklarował, że być może takie środki by były, natomiast pandemia wymusiła 

przeznaczenie tych środków na zupełnie inne cele. 

Źródło: TDI z beneficjentami.  

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Z kolei przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorący udział 

w badaniu wskazywali, że w celu podniesienia dostępności do wyższej jakości ochrony 

zdrowia niezbędne jest dokończenie procesu przenoszenia sprzętu medycznego i działalności 

do nowopowstałego budynku i rozwinięcie pozostałych obszarów. 

[…] do tej pory [wszystko było] rozproszone w 20 budynkach, z tym, że budynki były na 

obszarze jednej dzielnicy. Natomiast w tej chwili, owszem, 75,0% łóżek jest w jednym 

miejscu, ale z kolei nam to utrudniło trochę życie, bo […] jeszcze kilka oddziałów zostało 

w tej starej części. Więc musimy mieć zdublowane laboratoria w dwóch miejscach, 

pracownie obrazowe.  

*** 

Uruchomiliśmy fantastyczny szpital, ale już widzimy, że dobrze by było jeszcze przykleić do 

tego szpitala działalności, które pozostały na Kopernika. Została okulistyka, została 

ginekologia. Jakby to wszystko się udało w ramach kolejnej perspektywy, kolejnych 

projektów doposażyć, dobudować, to byśmy mieli kompletny szpital w jednej lokalizacji, 

zapewniający już najwyższy poziom bezpieczeństwa dla pacjentów z różnych dziedzin 

medycznych. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Co więcej, sprzęt medyczny jest z roku na rok coraz bardziej zaawansowany – postęp w tym 

zakresie dokonuje się bowiem bardzo szybko. Posiadana baza, zarówno w postaci sprzętu 

medycznego, jak i fachowców, składnia do poszukiwania dalszych udoskonaleń i dostępnych 
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rozwiązań, a co za tym idzie – stałego rozwoju i doposażania placówki w celu podnoszenia 

jakości świadczonych pacjentom usług.  

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Z kolei przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM podkreślali, że 

obszarem, który uwidocznił się podczas wdrażania interwencji i realizacji samych projektów, 

głównie za sprawą pandemii COVID-19 i rozwoju komunikacji on-line, jest konieczność 

podniesienia jakości i dostępności do świadczeń pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. 

Co więcej, niezbędne jest również podjęcie działań zmierzających do podniesienia 

świadomości mieszkańców w tym zakresie i przełamywania społecznego tabu dotyczącego 

osób korzystających z tego rodzaju wsparcia.  

zawsze w obszarze problemów społecznych, coś, co idzie do przodu, rodzi też […] regres. 

Mamy duży postęp właśnie [w zakresie działalności internetowej], możemy wiele rzeczy 

załatwić on-line. Ale regres, to pewnie będzie atrofia więzi społecznych. Pojawi się […] 

problem tzw. ,,trzymania pionu” relacji międzyludzkich, rozpadu dotychczasowych struktur. 

To będzie coś, z czym systemy społeczne, w tym ochrona zdrowia, będzie się musiała 

zmierzyć. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Również biorący udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 zostali 

poproszeni o wskazanie, czy realizacja projektu przyczyniała się do powstania nowych 

pomysłów o tym, jakie działania można jeszcze podejmować, by przyczynić się do 

zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych. Twierdząco odpowiedziało 24,3% 

respondentów, wskazując na dostrzeżenie braków w opiece długoterminowej 

i zapotrzebowania na działanie całodobowej opieki na zasadzie opieki wytchnieniowej dla 

opiekunów osób niesamodzielnych, a także konieczności podnoszenia kwalifikacji 

i kompetencji personelu medycznego. Ponadto pojawiły się kolejne potrzeby dotyczące 

wyposażenia w sprzęt medyczny czy modernizacji podmiotów i nowe pomysły na rozwój e-

usług medycznych. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Przedstawiciele instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia biorący udział w badaniu 

TDI wskazywali, że podjęta w zakresie ochrony zdrowia interwencja stanowiła bezpośrednią 

odpowiedź na deficyty diagnozowane wcześniej w tym obszarze. Nie oznacza to jednak, że 

realizowane projekty wyczerpały potrzeby zdrowotne Małopolski. Badani podkreślali 
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ponadto, że w trakcie wdrażania zaplanowanych działań pojawiały się również nowe 

potrzeby nieuwzględnione wcześniej w Mapie potrzeb, a zawiązane z pandemią COVID-19 i 

koniecznością zapewnienia odpowiedniej opieki zakażonym pacjentom. 

Case study 

Beneficjenci – przedstawiciele projektów realizowanych w ramach studium przypadku nie 

wskazywali na pojawiające się w trakcie realizacji projektów nowe potrzeby w zakresie 

dostępności do wyższej jakości ochrony zdrowia wśród Małopolan, które występowałyby 

poza dotychczas zdiagnozowanymi w Mapie potrzeb zdrowotnych. Podkreślano natomiast, 

że nadal potrzebne jest wsparcie dla małopolskich placówek medycznych.  

Benchmarking 

Benchmarking potwierdził, że poszczególne interwencje (w tym RPO WM) zostały 

odpowiednio zaprojektowane, a oparcie się na Mapach potrzeb zdrowotnych pozwoliło 

odpowiednio ukierunkować wsparcie na najważniejsze potrzeby regionu. Jednocześnie nie 

wykazano nowych, wykraczających poza zakres zidentyfikowanych w Mapach potrzeb 

zdrowotnych, wymagań dotyczących podniesienia dostępności do wyższej jakości ochrony 

zdrowia wśród mieszkańców województw wybranych do analizy (w tym RPO WM). Zgodnie 

z wynikami badania, w regionach tych wskazywano przede wszystkim na kontynowanie 

realizowanych dotychczas kierunków. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem panelistów, potrzeby zostały dobrze określone dzięki oparciu się o Mapy potrzeb 

zdrowotnych. Niemniej, pandemia COVID-19 wpłynęła na znaczną zmianę struktury potrzeb 

jednostek działających w sektorze ochrony zdrowia. Wskazywano tym samym na potrzebę 

dalszego wpierania dotychczasowych działań, a z drugiej ukierunkowanie pomocy względem 

walki z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa i ogromnym obciążeniem 

jednostek ochrony zdrowia dodatkową populacją pacjentów. Sytuacja ta uwypukliła słabość 

rezerw kadrowych i infrastrukturalnych w sektorze ochrony zdrowia. 

Podsumowanie 

W świetle zrealizowanego badania realizacja projektów nie przyniosła informacji nt. nowych 

potrzeb placówek, które nie były dotychczas uwzględnione na mapie potrzeb zdrowotnych 

Małopolski. Beneficjenci deklarowali głównie potrzebę dalszego podnoszenia jakości 

infrastruktury oraz zakupu nowoczesnego wyposażenia, przede wszystkim umożliwiającego 

realizację usług specjalistycznych. Wśród wskazywanych obszarów wymieniano: opiekę 

długoterminową i całodobową opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób 

niesamodzielnych, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji personelu medycznego, rozwijanie 

e-usług medycznych, wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, profilaktykę, diagnostykę, 

wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych (w tym rehabilitację). Również zdaniem 
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ewaluatora interwencja została zaprojektowana w taki sposób, aby precyzyjnie odpowiadać 

na najważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców. Niemniej sytuacja związana z pandemią 

COVID-19 wpływa na potrzeby wprowadzenia zmian w tym zakresie i (prócz dalszego 

wspierania dotychczasowych obszarów interwencji) pomoc powinna być ukierunkowana 

również na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. 

2.2.10. Czy i w jakim stopniu interwencje dotyczące ochrony zdrowia realizowane 

w ramach RPO WM, w tym w szczególności w zakresie Działania 12.1 RPO 

WM, mają, bądź będą miały wpływ na rozwój opieki koordynowanej 

z uwzględnieniem zintegrowanych form opieki środowiskowej? 

Analiza danych zastanych 

Zgodnie z SZOOP RPO 2014-2020, w ramach Działania 12.1 realizowane są następujące 

Poddziałania: 

• Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, 

skoncentrowane na wyposażaniu w sprzęt medyczny obiektów infrastruktury 

ochrony zdrowia; 

• Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, dotyczące budowy, 

przebudowy i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub 

wyposażania ich w sprzęt medyczny; 

• Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 

SPR, dotyczące budowy, przebudowy i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony 

zdrowia i/lub wyposażania ich w sprzęt medyczny (projekty z obszaru objętego SPR); 

• Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 

ZIT, dotyczące budowy, przebudowy i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony 

zdrowia i/lub wyposażania ich w sprzęt medyczny (projekty z obszaru objętego 

strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska, ujęte 

w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)59. 

Uzupełnieniem tych działań są projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.2.1 oraz 2.1.5. 

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie koncentruje się natomiast na 

realizacji działań mających na celu wzrost jakości i dostępności usług kierowanych do osób 

wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunów, oraz działań 

prewencyjnych i profilaktycznych, skierowanych zwłaszcza do dzieci, młodzieży i rodzin 

mających problemy z pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub zagrożonych 

dysfunkcją. W ramach Poddziałania przewidziane zostały również projekty regionalne 

 

59 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 355. 
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obejmujące rozwój usług społecznych i zdrowotnych skierowanych na ograniczanie epidemii 

COVID-19 w Małopolsce. Wsparcie obejmuje: 

A. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów 

wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością lub 

zagrożonym niepełnosprawnością; 

B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie 

problemów dzieci i młodzieży; 

C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

D. Wsparcie projektów z zakresu teleopieki; 

E. Rozwój opieki długoterminowej; 

F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę 

z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny; 

G. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu 

całodobowego60. 

Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia koncentruje się natomiast na rozwoju 

regionalnego systemu informacji medycznej, który zapewnić ma elektroniczną wymianę 

danych medycznych i zwiększenie jakości i dostępności e-usług świadczonych dla 

małopolskich pacjentów, w sposób zgodny z centralnymi platformami informacji w ochronie 

zdrowia61. 

Analiza przeprowadzonych w ramach ewaluacji badań wykazała, że środki były wystarczające 

na pokrycie najpilniejszych potrzeb regionu w sektorze ochrony zdrowia. Jest to jednak 

obszar wymagający ciągłych inwestycji – opieka zdrowotna charakteryzuje się bowiem 

bardzo wysokim zapotrzebowaniem na środki finansowe. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Zdaniem badanych w ramach ewaluacji dyrektorów placówek, w których realizowano 

projekty w ramach Działania 12.1, wspierane projekty przyczynić się mogą do rozwoju opieki 

koordynowanej, głównie dzięki zwiększeniu zakresu świadczonych usług zdrowotnych czy 

podniesieniu ich jakości. 

 

 

 

60 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 283. 
61 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 62-64. 
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Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Także według przedstawicieli SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie biorących udział 

w badaniu IDI, realizowane przez nich projekty unijne mają wpływ na rozwój opieki 

koordynowanej. Jak podkreślono, ważne jest jednak to, żeby projekty finansowane ze 

środków UE były łączone również z wizją opieki koordynowanej, polityki inwestycyjnej 

i polityki zdrowotnej dla całego kraju. Niezbędna jest szczegółowa diagnoza potrzeb w tym 

zakresie i zidentyfikowanie występujących braków nie tylko pod względem ilościowym, ale 

również jakościowym, tak, by wsparcie ukierunkowane zostało na obszary realnie 

wymagające rozwoju. 

 […] powinno się już identyfikować konkretne potrzeby, w konkretnych miejscach […]. Bo co 

z tego, że jest szpital, jak potem […] może się okazać, że nam wcale nie brakuje łóżek 

szpitalnych, które są drogie, tylko brakuje miejsc dla [osób] przewlekle chorych. I efekt tego 

jest taki, że pacjenci leżą za długo w szpitalu, zajmują te drogie łóżka szpitalne, inni pacjenci 

na te łóżka nie mogą przyjść. Ale sposobem nie jest [wówczas] zwiększenie liczby łóżek 

szpitalnych, bo ich jest dość, [tylko] te łóżka są źle wykorzystane. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM biorący udział 

w badaniu IDI wskazywali natomiast, że ich zdaniem, wsparte w ramach programu wsparte 

projekty w ramach RPO WM będą mogły mieć wpływ na rozwój opieki koordynowanej, 

z uwzględnieniem zintegrowanych form opieki środowiskowej. Widoczne będzie to przede 

wszystkim w zakresie wsparcia psychiatrycznego, gdzie występujące potrzeby uwidoczniła 

w dużej mierze sytuacja pandemiczna na świecie, związane z nią ograniczenia i lęki 

powstające w ich konsekwencji. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Z kolei biorący udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 w większości 

wskazywali, że realizowany przez nich projekt nie wpływa na rozwój zarządzania, realizacji 

i organizacji świadczeń zdrowotnych. Blisko co czwarty badany deklarował, że prowadzona 

interwencja ma taki wpływ, a co piąty, że dopiero będzie oddziaływała we wskazany sposób. 

Zakres wpływu obejmuje lub obejmował będzie zwiększenie dostępu do świadczonych usług 

zdrowotnych i poprawa ich jakości, co przełoży się na wzrost poziomu życia mieszkańców 

regionu i lepszy stan ich zdrowia. Wskazywany przez badanych rozwój opieki koordynowanej 

dotyczył przede wszystkim prawidłowego ukierunkowania pacjenta na sposób leczenia dzięki 
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szybszej, bardziej precyzyjnej diagnozie i systematycznego, dwutorowego kontrolowania 

jego stanu. Wsparcie stało się bardziej kompleksowe, wprowadzono również usprawnienia 

administracyjne, w tym w rejestracji pacjentów, zarządzaniem kalendarzem wizyt. Co więcej, 

nastąpiło skoordynowanie opieki stacjonarnej i niestacjonarnej oraz podjęcie współpracy 

między tymi formami wsparcia. System opieki koordynowanej rozbudowywany jest m.in. 

w szpitalu im. Babińskiego, gdzie odbiorcy ostateczni korzystają z dostoswanej do ich potrzeb 

opieki, w zależności od aktualnego stanu zdrowia. Oznacza to, że hospitalizowane są osoby, 

u których zdiagnozowano zaostrzenie choroby, a w przypadku ustąpienia objawów, pacjent 

pozostaje pod opieką poradni zdrowia psychicznego lub korzysta z usług w miejscu 

zamieszkania.  

Wykres 10. Czy realizowany przez Państwa projekt ma wpływ na rozwój zarządzania, 

realizacji i organizacji świadczeń zdrowotnych (opieki koordynowanej)? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Metoda kontrfaktyczna 

Metoda kontrfaktyczna uwzględniona w ramach niniejszej ewaluacji pozwoliła na 

stwierdzenie, że interwencja zrealizowana w ramach Działania 12.1 RPO WM pozwoliła na 

rozwój skoordynowanej opieki pomiędzy różnymi placówkami. W dużym stopniu pozwoliła 

na zbudowanie podstaw procesu deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej, m.in. dzięki 

utworzeniu wielu dziennych domów opieki medycznej. W przypadku bliźniaków 

statystycznych, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach RPO WM, również zidentyfikowano 

realizację projektów, które docelowo mogą przyczynić się do rozwoju opieki skoordynowanej 

(utworzenie dziennego domu opieki medycznej, ośrodka dziennej rehabilitacji oraz poradni 

POZ). Skala tego rodzaju projektów była jednak znacznie niższa, a sami potencjalni 

beneficjenci często rezygnowali z realizacji swoich projektów w sytuacji nieotrzymania 

dofinansowania ze środków RPO WM (2/3 przypadków). 

Case study 

Respondenci reprezentujący projekty analizowane w ramach case study jednogłośnie 

wskazywali, że podjęte interwencje przyczynią się do rozwoju opieki koordynowanej z 

uwzględnieniem zintegrowanych form opieki środowiskowej dzięki zagwarantowanej 

wskutek działań projektowych bazy lokalowej i sprzętowej.  

20,0% 23,5% 56,5%
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1

Dopiero będzie miał wpływ Ma wpływ Nie



 

135 | S t r o n a  

 

Benchmarking 

Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej na potrzeby benchmarkingu dzięki realizacji 

działań analogicznych do Działania 12.1 RPO WM w pozostałych analizowanych regionach 

projekty wdrażane w ramach tych działań miały wpływ na rozwój opieki skoordynowanej 

z uwzględnieniem zintegrowanych form opieki środowiskowej, dzięki utworzeniu domów 

dziennej opieki medycznej. Podejmowano również działania służące zapewnieniu ciągłości 

opieki nad pacjentem poprzez współpracę POZ a ambulatoryjną opieką specjalistyczną. 

Należy więc wskazać, że zarówno w ramach RPO WM, jak i wszystkich pozostałych 

analizowanych RPO, zidentyfikowano stosunkowo silny wpływ na rozwój opieki 

skoordynowanej. Niemniej, nie udało się w tym zakresie wskazać większych zróżnicowań 

względem poszczególnych RPO. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem uczestników paneli, projekty realizowane w ramach RPO WM będą mieć duży 

wpływ na rozwój opieki skoordynowanej. Wynika to z konieczności współpracy placówek 

medycznych z zintegrowanymi formami opieki środowiskowej i tym samym zapewnienia 

opieki na znacznie wyższym poziomie. Jak już wcześniej wspominano, sytuacja epidemiczna 

była znaczną przeszkodą, która z spowolniła sprawny proces wdrażania programów opieki 

koordynowanej.  

Podsumowanie 

Interwencja dotycząca ochrony zdrowia realizowana w ramach RPO WM, w tym w 

szczególności w zakresie Działania 12.1 RPO WM w ramach perspektywy finansowej na lata 

2016-2020, ma umiarkowany wpływ na rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem 

zintegrowanych form opieki środowiskowej. Dotychczas zrealizowane projekty pozwoliły na 

nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, która przyniosła widoczne 

pozytywne rezultaty. Występuje jednak dalsze pole do rozwoju współpracy i opieki 

koordynowanej, m.in. w ramach przyszłych projektów planowanych do zrealizowania przez 

szpitale (w przypadku utrzymania wsparcia dla tego rodzaju podmiotów w przyszłej 

perspektywie finansowej). Stąd też, biorąc pod uwagę powyższe wnioski, ewaluator ocenia 

tenże aspekt na 4 w 5 – stopniowej skali. 

 



 

136 | S t r o n a  

 

2.2.11. Które z dostępnych działań dotyczących ochrony zdrowia powinny, a które nie 

powinny być kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej (i w jakim 

zakresie), biorąc pod uwagę faktyczne i planowane efekty wsparcia oraz 

potrzeby Małopolan? Jakie inne/dodatkowe kierunki wsparcia w tym obszarze, 

wobec obecnie istniejących, powinny być dostępne w przyszłym okresie 

programowania? 

Analiza danych zastanych 

Projekt Umowy Partnerstwa na perspektywę finansową 2021-2027 zakłada, że w przyszłej 

perspektywie Polsce przyznane zostanie 72,2 mld euro, a także 3,8 mld euro z Funduszu na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji (łącznie ok. 76,0 mld euro). Dostępne w ramach polityki 

spójności środki przeznaczone zostaną na realizację działań z zakresu innowacji, cyfryzacji, 

przedsiębiorczości, infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, edukacji i kwestii 

społecznych. Nakłady z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji skierowane 

natomiast zostaną na łagodzenie skutków transformacji w stronę gospodarki neutralnej 

klimatycznie i skorzysta z nich m.in. województwo małopolskie.  

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie, również w latach 2021-2027 ok. 60,0% środków 

z polityki spójności przeznaczonych zostanie na programy krajowe, a pozostałe 40,0% – na 

zarządzane przez marszałków województw programy regionalne. Znany jest już ponadto 

podział środków na poszczególne ramy krajowe: 

1. Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro; 

2. Inteligentny Rozwój – 8 mld euro; 

3. Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,3 mld euro; 

4. Polska Cyfrowa – 2 mld euro; 

5. Polska Wschodnia – 2,5 mld euro; 

6. Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro; 

7. Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro; 

8. Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro; 

9. Program Ryby – 0,5 mld euro; 

10. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro. 

Nazwy programów krajowych nie są jeszcze ustalone, ich zakres tematyczny będzie jednak 

zbliżony do tych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

Kwotą proponowaną dla województwa małopolskiego w ramach nowej perspektywy 

finansowej jest 1,54 mld euro62. 

 

62 https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/fundusze-europejskie-dla-malopolski-1-54-mld-euro-na-lata-
2021-2027 [dostęp na dzień: 24.02.2021]. 
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Badanie CATI z mieszkańcami Małopolski  

Zdaniem mieszkańców województwa małopolskiego biorących udział w badaniu 

ewaluacyjnym, pieniądze pochodzące ze środków UE w kontekście służby zdrowia powinny 

zostać przeznaczone przede wszystkim na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, w tym 

sprzętu specjalistycznego i diagnostycznego, oraz na wyposażenie szpitali, co związane jest 

także z koniecznością rozbudowywania szpitali. Wskazywano również na potrzebę 

zatrudnienia większej liczby lekarzy, w tym lekarzy specjalistów i pielęgniarek. Zdaniem 

badanych, pozwoliłoby to usprawnić system opieki zdrowotnej w regionie, podnieść jego 

wydajność i jakość oraz zwiększyć dostępność do profesjonalnego wsparcia. Podkreślano 

również rolę szkoleń dla personelu medycznego, a także na konieczność zapewnienia 

profesjonalnej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. Jeśli chodzi o konkretne 

oddziały wymagające większych nakładów, wskazywano głównie na oddział onkologii 

i onkologii dziecięcej, geriatrii oraz psychiatrii i psychiatrii dziecięcej. Obszarem 

wymagającym większych nakładów finansowych była również opieka pochorobowa, 

zwłaszcza dla pacjentów, u których zdiagnozowano zakażenie koronawirusem.  

Badanie TDI z beneficjentami 

Z kolei dyrektorzy placówek realizujących projekty w ramach Działania 12.1 byli zdania, że 

w przyszłej perspektywie finansowej zdecydowanie potrzebna jest kontynuacja 

dotychczasowego wsparcia w zakresie ochrony zdrowia. Niezbędne są dalsze modernizacje 

czy doposażanie placówek, a nawet tworzenie nowych obiektów czy oddziałów. Ma to 

związek również ze zmieniającymi się standardami i wymaganiami co do tego typu 

jednostek.  

[…] takie działania inwestycyjne powinny być finansowane w dalszym ciągu, bo obowiązują 

nas różne akty prawne z podanymi terminami dostosowania się. Chociażby teraz mamy do 

końca tego roku dostosować lądowisko, które było wybudowane przed wydaniem 

rozporządzenia jak ono ma wyglądać, więc pomimo to, że było odebrane i przekazane do 

użytku, to później zrodziły się przepisy nakazujące spełnienie pewnych standardów dla tego 

typu lądowisk. […] to samo dotyczy czy poradni ambulatoryjnej czy oddziałów szpitalnych, 

więc nieustannie musimy się dostosowywać. Do programów termomodernizacji, 

nieustannie musimy się dostosowywać, do tych narzuconych wymogów prawnych, a […] 

środków finansowych szpital nie ma, więc poszukuje z każdych możliwych źródeł, żeby te 

rzeczy finansować. 

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Co więcej, pomoc ta kierowana powinna być również do mniejszych placówek, które często 

nie są w stanie zakupić niezbędnego sprzętu, a ten, którym dysponują, jest przestarzały.  
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Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Podobnie przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie bardzo wysoko 

oceniali dotychczasowe działania realizowane w ramach funduszy unijnych. Wskazywano, że 

powinny być one kontynuowane w kolejnej perspektywie finansowej, realnie przekładają się 

bowiem na wzrost dostępności i jakości świadczonych usług medycznych.  

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Tego zdania byli również przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM 

WM. Bardzo dobrze oceniali oni dotychczasowe działania realizowane w ramach RPO WM 

i ich zdaniem wszystkie dotychczasowe kierunki interwencji powinny być kontynuowane 

w przyszłości.  

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Przedstawiciele instytucji z zakresu ochrony zdrowia podczas wywiadów TDI wśród 

najważniejszych bieżących potrzeb dotyczących podniesienia dostępu do wyższej jakości 

usług zdrowotnych wymieniali przede wszystkim dalsze inwestycje w infrastrukturę oraz 

sprzęt medyczny, szczególnie pod kątem diagnostyki. Zdaniem badanych niezwykle ważne 

jest także dalsze mapowanie potrzeb w zakresie regionów oraz aktualizowanie tych map co 

rok lub dwa, z uwagi na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne. Wśród kolejnych 

wskazań wymieniano tworzenie sieci współpracy placówek medycznych oraz centralizację 

usług specjalistycznych w szpitalach referencyjnych. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Biorący udział w badaniu CAWI/CATI beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 także 

wskazywali, że ogółem każda z dotychczasowych form wsparcia z zakresu ochrony zdrowia 

powinna być kontynuowana w kolejnej perspektywie finansowej. Niezbędne jest zarówno 

dalsze doposażanie placówek ochrony zdrowia, ich rozbudowa i modernizacja, a także 

wzrost wykorzystywania e-usług medycznych.  

Badanie CATI z mieszkańcami Małopolski 

Mieszkańców województwa małopolskiego zapytano również, co, ich zdaniem, powinno 

zmienić się w systemie ochrony zdrowia na terenie Małopolski po 2020 r. Odpowiedzi 

badanych koncentrowały się przede wszystkim wokół następujących zagadnień: 

• Zwiększenie dostępności do lekarzy/ lekarzy specjalistów/ rehabilitacji/ zabiegów; 

• Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza/ lekarza specjalisty/ rehabilitacji/ 

zabiegów. 
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Wśród innych odpowiedzi pojawiały się wskazania dot. konieczności podniesienia jakości 

udzielanych teleporad (m.in. mieszkańcy preferują pomoc hybrydową), prowadzenie 

regularnych badań profilaktycznych oraz na wzrost poziomu zaangażowania lekarzy 

i indywidualne podejście do pacjenta. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Natomiast dyrektorzy placówek realizujących projekty w ramach Działania 12.1, którzy brali 

udział w badaniu TDI, wskazywali, iż kolejne interwencje powinny być skoncentrowane 

przede wszystkim na rozwoju informatyzacji ochrony zdrowia. Jak podkreślał jeden 

z badanych: 

[…] my jesteśmy dość dobrze zaawansowani w kwestiach informatycznych, ale to była nasza 

świadoma decyzja […] strategiczna, i dostawaliśmy środki na to. Natomiast domyślam się, 

że wiele jest takich jednostek, dla których to jest po prostu którejś tam ważności sprawa, 

informatyzacja. […] uważam, że z punktu widzenia wysokich świadczeń i obsługi pacjenta, 

to jest konieczność. 

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Kolejnym ze wskazanych obszarów są szkolenia dla kadr medycznych, podnoszące 

kwalifikacje i kompetencje pracowników, jak również działania profilaktyczne i nastawione 

na wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Co więcej, przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM podkreślali, 

że w przyszłości konieczny będzie z pewnością rozwój psychiatrii, zwłaszcza wskutek sytuacji 

pandemicznej. Jak podkreślono: 

[…] deficyt wynikający z tego, że jesteśmy w zamknięciu i z pewnym stałym wrażeniem 

niemożności przeciwdziałania zagrożeniom, będzie skutkował niepełnymi możliwościami 

psychicznymi. 

*** 

[…] trzeba będzie zwrócić uwagę na te aspekty psychologiczne i wsparcie mieszkańców 

w tym zakresie. Bo to nie tylko kwestia izolacji, ale też poradzenia sobie, co zrobić 

w momencie, kiedy stracę pracę i strachu o jutro swoich bliskich, w jaki sposób ich utrzymać. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Nie jest też jasne, jakie będą potrzeby ludności w zakresie wsparcia zdrowotnego po 

przejściu zakażenia wirusem – czy występować będą długofalowe komplikacje i jeśli tak, to 
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jakie i w jakim stopniu. Kolejną z potrzeb zdiagnozowano w obszarze leczenia chorób 

rzadkich. Wskazywano również, że niezbędne jest połączenie wsparcia usług opiekuńczych 

z usługami zdrowotnymi, szczególnie w zakresie pomocy osobom starszym. Podkreślano 

natomiast, że obecnie trudno konkretnie wskazać, które z potrzeb w zakresie ochrony 

zdrowia należy uwzględnić w przyszłej perspektywie finansowej, a sytuację zobrazuje 

dopiero Policy paper i wskazane w opracowaniu priorytety. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Beneficjenci i podmioty, które zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach 

realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 wskazywali ponadto na potrzebę dofinansowania 

i upowszechniania działalności m.in. Dziennych Domów Opieki Medycznej i innych form 

wsparcia dla osób zależnych i ich opiekunów. Ponadto, konieczne jest wsparcie dla rozwoju 

pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, w tym dla dzieci i młodzieży. Wśród innych 

działań, które powinny być finansowane w przyszłej perspektywie, wskazywano również na 

upowszechnianie badań ginekologicznych, prowadzenie działań profilaktycznych, w tym 

w kierunku chorób cywilizacyjnych, rozwój rehabilitacji, również pocovidowej. W tej grupie 

badanych również podkreślano potrzebę doszkalania lekarzy i pielęgniarek. 

Case study 

Przedstawiciele placówek wytypowanych do analizy case study wskazywali, że interwencje w 

ramach programu choć miały znaczny wpływ na wzrost jakości i dostępności do opieki 

zdrowotnej, pozwoliły na zaspokojenie jedynie części diagnozowanych potrzeb. Biorąc pod 

uwagę powyższe, jak i fakt, że realizowane działania cechowały się wysoką skutecznością, w 

przyszłej perspektywie finansowej powinno się kontynuować wsparcie placówek 

medycznych w co najmniej tym samym zakresie, a także rozszerzyć je lub skoncentrować na 

następujących obszarach wskazanych przez beneficjentów: 

• Działania ukierunkowane na leczenie/przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, jak 

otyłość, nowotwory czy cukrzyca; 

• Profilaktyka i promocja zdrowia; 

• Rozwiązania teleinformatyczne w medycynie. 

Metoda kontrfaktyczna 

Zgodnie z wynikami uzyskanymi za pomocą metody kontrfaktycznej, badani bliźniacy 

statystyczni (którzy nie otrzymali wsparcia z RPO WM) byli zdania, że w kolejnym okresie 

programowania należy w dalszym ciągu realizować inwestycje związane z rozbudową 

infrastruktury ochrony zdrowia, w szczególności w kontekście osób niesamodzielnych 

(starszych, niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi), które wymagają 

szczególnych warunków sprzętowych i lokalowych.  
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Benchmarking 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą benchmarkingową, w wybranych regionach Polski 

sugerowano realizację działań w ramach takich kierunków jak: zwiększanie dostępu do usług 

medycyny mobilnej, m.in. z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, rozwój opieki 

skoordynowanej, współpraca POZ i szpitali, podnoszenie dostępności dziennych domów 

opieki medycznej, szczególnie w kontekście postępujących zmian demograficznych, wzrost 

dostępności usług skierowanych do osób chorujących na nowotwory i choroby cywilizacyjne, 

większą dostępność lecznictwa w zakresie zaburzeń psychicznych, szczególnie leczenia dzieci 

z problemami natury psychicznej, podnoszenie dostępności rehabilitacji, większy dostęp do 

diagnostyki, kompleksowe wsparcie dla osób starszych – fizyczne oraz psychiczne, szkolenie 

kadr medycznych. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem wszystkich uczestników badania należy kontynuować dotychczasowe działania 

realizowane w ramach RPO WM w kolejnej perspektywie finansowej. Co ważne, podjęte 

działania należy na bieżąco dostosowywać do zmieniającej się sytuacji epidemicznej i potrzeb 

zdrowotnych mieszkańców regionu. Zdaniem przedstawicieli OILK, w kolejnej perspektywie 

finansowej, należy podejmować przede wszystkim działania związane ze wspieraniem 

projektów infrastrukturalnych (baza lokalowa), a także wyposażeniem w nowoczesny sprzęt 

medyczny. Zdaniem jednego z panelistów, szczególny nacisk należy położyć na działania 

z zakresu profilaktyki, leczenie i rehabilitacji osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. 

Pomocne w tym zakresie były formy wsparcia związane z tworzeniem mobilnych zespołów 

diagnostyczno-terapeutycznyczno-rehabilitacyjnych, które pozwolą na zapewnienie 

kompleksowej opieki medycznej w warunkach domowych. Drugi z panelistów zwrócił także 

uwagę na konieczność zaprojektowania aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych, co 

pozwoliłoby na odpowiednie rozdysponowanie funduszy.  

Podsumowanie 

Należy kontynuować przygotowywanie map potrzeb zdrowotnych (w tym ich częstą 

aktualizację) i wdrażanie działań odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb. Konieczne jest 

podejmowanie dalszych inwestycji w zakresie infrastrukturalnym pod kątem zwiększania 

dostępności usług z zakresu profilaktyki, diagnostyki, telemedycyny, poradnictwa 

specjalistycznego (przede wszystkim z zakresu zdrowia psychicznego), walki z COVID-19. 

Ważne jest rozszerzanie usług pozwalających na aktywność społeczno-zawodową 

mieszkańców, w tym osób starszych, m.in. w formie pomocy długoterminowej oferowanej 

przez dzienne domy opieki medycznej. Zdaniem ewaluatora, szczególnie istotne w 

kontekście przyszłych działań jest uwzględnienie środków przeznaczonych na walkę z COVID-

19. Dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem, że sytuacja epidemiczna z tym 

związana cechuje się wyjątkową zmiennością, przy czym sama skala potrzeb w tym zakresie 
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wciąż pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Brak przewidywalności względem dalszego 

kształtowania się sytuacji epidemicznej nie pozwala jednocześnie wskazać w tym momencie 

na konkretne, potrzebne do zaangażowania środki, niemniej warto w tym momencie 

nakreślić silną potrzebę uwzględnienia tego aspektu w ramach przyszłych, projektowanych 

działań. 

2.2.12. Czy Małopolska spełnia wymagania w kierunku wdrażania i rozwoju nowych 

usług zdrowotnych w wymiarze ogólnopolskim np. leczenia chorób rzadkich? 

Czy i dlaczego powinno się skierować wsparcie na dalszy rozwój infrastruktury 

i usług w ww. zakresie?  

Badanie TDI z beneficjentami 

W badaniu TDI, dyrektorzy placówek, w których realizowano projekty w ramach Działania 

12.1 wskazywali, że region Małopolski spełnia wymagania w kierunku wdrażania i rozwoju 

nowych usług zdrowotnych w wymiarze ogólnopolskim. Wciąż jednak wymagane jest 

wsparcie placówek skierowane na dalszy rozwój infrastruktury ochrony zdrowia czy 

świadczonych w placówkach usług. Co więcej, niezbędne są nakłady mające na celu 

podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji personelu medycznego. Jak wskazała jedna 

z respondentek, Małopolskie szpitale są naprawdę na dość wysokim poziomie, natomiast 

w tej chwili potrzebne są środki na to, by doszkalać personel i przygotowywać nowych 

pracowników. 

Małopolskie] szpitale są naprawdę na dość wysokim poziomie […]. Natomiast inwestycja 

w ludzi, to jak najbardziej, to cały czas podkreślam. W tej chwili [potrzebne są] pieniądze na 

to, żeby ludzi douczyć, żeby pozyskać dobrych pracowników. 

Źródło: TDI z beneficjentami.  

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Podobnie reprezentanci SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uczestniczący 

w wywiadach pogłębionych byli zdania, że Małopolska spełnia wymagane w tym zakresie 

standardy, w tym właśnie dzięki Szpitalowi Uniwersyteckiemu i jego potencjałowi, zwłaszcza 

w obszarze badawczo-rozwojowym. Jak wskazano, w regionie funkcjonują liczne instytucje 

nie tylko stricte medyczne, ale również takie, które działają w obszarach okołomedycznych, 

w tym zajmujące się tworzeniem nowych technologii mających zastosowanie w medycynie. 

Zdaniem jednego z respondentów, to właśnie w tym kierunku powinna rozwijać się 

Małopolska, zwłaszcza, że posiada zarówno uczelnie będące w stanie zapewnić odpowiednio 

wyszkoloną kadrę, jak i szpitale o na tyle zaawansowanym poziomie, by można było wdrażać 

w nich nowe rozwiązania technologiczne. Zdaniem przedstawicieli szpitala, potencjalnym 

obszarem rozwoju regionu jest również współpraca między ośrodkami, w tym przede 
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wszystkim ze Śląskiem, który – podobnie jak Małopolska – ma swoje historyczne miejsce 

w medycynie i bardzo dobrze rozwinięte specjalizacje. Kooperacja ta dotyczyć powinna nie 

tylko przepływu pacjentów, ale i wzajemną pomoc w szkoleniu kadr medycznych. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Również przedstawiciele IZ RPO WM i Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

biorący udział w badaniu IDI wskazywali, że ich zdaniem Małopolska zdecydowanie spełnia 

wymagania w zakresie wdrażania i rozwoju nowych usług zdrowotnych. Jak podkreśliła jedna 

z respondentek, jest to region, który jest już ponad pewnymi standardami referencyjnymi, 

a część ze świadczonych usług leczenia specjalistycznego, jak onkologia, kardiologia czy 

kardiochirurgia, jest już na światowym poziomie. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych 

badań, dotychczasowe wsparcie udzielone w ramach Działania 12.1 RPO WM i osiągnięte 

dzięki niemu efekty przyczyniły się do wzrostu dostępności do usług zdrowotnych 

świadczonych w regionie oraz poprawy ich jakości głównie dzięki realizacji działań 

związanych z modernizacją lub rozbudową placówek medycznych bądź ich doposażaniem. 

W rezultacie zrealizowanych projektów powstała zatem baza niezbędna do dalszego rozwoju 

Małopolskiej opieki zdrowotnej. W przypadku leczenia chorób rzadkich, zdaniem 

respondentów, region spełnia wymagania w kierunku wdrażania i rozwoju nowych usług 

zdrowotnych w wymiarze ogólnopolskim. Respondenci podkreślali, że w Małopolsce istnieje 

potencjał kadrowy, który pozwoli na wyznaczanie trendów i leczenie chorób rzadkich. Co 

więcej, rozwój leczenia chorób rzadkich powinien być strategicznym punktem, który należy 

podkreślić w kolejnej perspektywie finansowej. W tym celu należy jednak rozwijać bazy 

danych i publikować regularne statystyki, co pozwoli na szybkie reagowanie na pojawiające 

się potrzeby i problemy w regionie.  

Case study 

Realizacja case study nie umożliwiła wskazania odpowiedzi na pytanie o możliwości regionu 

w zakresie spełnienia wymogów w kierunku wdrażania i rozwoju nowych usług zdrowotnych 

w wymiarze ogólnopolskim dotyczących leczenia chorób rzadkich. Warto natomiast wskazać, 

że wyniki realizowanych badań wskazują, że interwencje w ramach wytypowanych 

projektów przyczyniły się do udoskonalenia lub rozwoju nowych usług zdrowotnych o 

najwyższym standardzie. Wymienić tu można m.in. potencjał naukowo-badawczy 

krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego unikatowego na skalę regionu oddziału rehabilitacji 

narządu ruchu. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Uczestnicy badania zgodnie stwierdzili, że region Małopolski spełnia wymagania w kierunku 

wdrażania i rozwoju nowych usług zdrowotnych w wymiarze ogólnopolskim, np. leczenia 

chorób rzadkich. Szczególne znaczenie odgrywa Kraków, który jest głównym centrum 

badawczym i medycznym w regionie. Potencjał szpitali klinicznych i głównych 
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koordynatorów w tym zakresie jest ogromny i wsparcie powinno zostać skierowane właśnie 

w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury i usług w tym zakresie. 

Podsumowanie 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, w tym opinii ekspertów, którzy dokonywali 

analizy zgromadzonego materiału badawczego, Małopolska spełnia wymagania w kierunku 

wdrażania i rozwoju nowych usług zdrowotnych w wymiarze ogólnopolskim np. leczenia 

chorób rzadkich.  

Zdaniem ewaluatora, powinno się ukierunkować wsparcie na dalszy rozwój infrastruktury i 

usług w wyżej wymienionym zakresie z uwagi na specyfikę sektora ochrony zdrowia, 

niedostateczne finansowanie sektora ze środków krajowych, a także czynniki zewnętrzne, w 

tym m.in. zmiany społeczne i demograficzne, rozwój technologiczny, czy aktualną sytuację 

epidemiologiczną. Warto też zaznaczyć, że Małopolska posiada odpowiednie zasoby 

kadrowe oraz potencjał instytucjonalny do rozwoju nowych usług zdrowotnych, w tym 

leczenia chorób rzadkich. Należy jednak mieć na uwadze obecną sytuację epidemiczną, oraz 

jej przyszłe skutki – w sytuacji wygaśnięcia pandemii sektor ochrony zdrowia zmagać się 

będzie z efektami ograniczenia badań i profilaktyki, co wymagać będzie jeszcze większego 

nacisku na wspieranie dotychczasowych obszarów (w tym głównie kardiologii i onkologii). 

Tym samym, zdaniem ewaluatora pomimo posiadania przez Małopolskę odpowiedniego 

zaplecza do rozwoju nowych usług medycznych, w najbliższej przyszłości istotniejsza będzie 

walka ze skutkami pandemii, objawiającymi się np. w większej liczbie chorób 

nowotworowych diagnozowanych na późniejszym etapie, niż w latach ubiegłych. 
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2.2.13. Czy zastosowane narzędzia koordynacji wsparcia w obszarze infrastruktury 

zdrowia przyczyniły się do zwiększenia efektywności interwencji oraz jak ten 

mechanizm jest postrzegany przez głównych interesariuszy, tj. zarządzających 

szpitalami?63 

Analiza danych zastanych 

Z SZOOP RPO WM 2014-2020 narzędziem koordynacji działań podejmowanych w obszarze 

zdrowia ze środków unijnych jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI 

w sektorze zdrowia pod przewodnictwem ministra właściwego ds. zdrowia. Komitet – dla 

zagwarantowania odpowiedniego mechanizmu koordynacji – na bieżąco analizuje 

zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia, przede wszystkim pod kątem zapewnienia 

efektywności i skuteczności podejmowanych interwencji, osiągania zakładanych rezultatów 

i wpływu realizacji Planu działań na cele Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 

w zakresie ochrony zdrowia, Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych. 

Warunkiem wymaganym dla podjęcia działań w obszarze zdrowia ze środków EFSI jest ich 

zgodność z Planem działań w sektorze zdrowia uzgodnionym przez Komitet Sterujący64. 

Ważnym narzędziem koordynacji był Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych 

w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), który z założenia ma przyczyniać się do perspektywicznego 

rozwoju regionu zgodnie z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Możliwość uzyskania oceny 

przydatności inwestycji przez potencjalnych wnioskodawców miała zapobiegać 

chaotycznemu i krótkowzrocznemu rozwoju rynku usług medycznych, jak również 

podniesieniu efektywności wydatkowania środków budżetowych. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, zdaniem dyrektorów placówek, w których 

realizowano projekty w ramach Działania 12.1, zastosowane narzędzia koordynacji wsparcia 

w obszarze infrastruktury zdrowia przyczyniły się do zwiększenia efektywności interwencji. 

Respondenci bardzo dobrze oceniali przede wszystkim właśnie IOWISZ, na wykorzystanie 

 

63 Kluczowa w tym zakresie jest opinia i perspektywa kadry zarządzającej szpitali (dyrektorzy) w kontekście 
potrzeby: tworzenia i utrzymania map potrzeb zdrowotnych, uzyskiwania opinii wojewody / ministra 
właściwego do spraw zdrowia o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa 
nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu 
leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, a także konieczności przedstawiania do uzgodnienia przez Komitet Sterujący ds. 
Koordynacji Interwencji EFSI w Sektorze Zdrowia planów działań, uwzględniających projekty planowane do 
finansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz regionalnych programów operacyjnych, w tym również w obszarze 
e-zdrowia, z uwzględnieniem projektów realizowanych ze środków krajowych i innych funduszy. 
64 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Kraków 2020, s. 356. 
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którego często wskazywali, gorzej natomiast oceniano użyteczność Mapy potrzeb 

zdrowotnych, podkreślając zbytnią rozwlekłość opracowania i brak przejrzystości. Zdarzały 

się jednak również odpowiedzi świadczące o tym, że wykorzystywane do koordynacji 

wsparcia narzędzia stanowiły jedynie dodatkowe utrudnienie dla beneficjentów. 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Również przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM biorący 

udział w badaniu IDI zgodnie potwierdzili, że wykorzystane w ramach programu narzędzia 

koordynacji wsparcia uznać należy za efektywne. Według badanych w sposób istotny 

przyczyniły się one bowiem do zwiększenia skuteczności interwencji. Badani podkreślali 

istotną rolę Komitetu, dzięki któremu realizowane inwestycje nie dublowały się na danym 

obszarze, a w znacznym stopniu przyczyniały się do ograniczania tzw. białych plam. 

Jednocześnie zwracano uwagę, że podejmowane działania zgodne były z Policy Paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020 oraz Programem Strategicznym Ochrona Zdrowia, 

stanowiącym ramy dla polityki zdrowotnej w Małopolsce, dzięki czemu decyzje względem 

realizacji poszczególnych inwestycji podejmowane były racjonalnie, z jednoczesnym 

zapewnieniem odpowiedniej koordynacji. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Również przedstawiciele instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia pozytywnie 

ocenili narzędzia koordynacji wsparcia. Zwracano uwagę na istotną rolę Map potrzeb 

zdrowotnych, które dzięki ujednoliconej metodologii pozwalają na identyfikację potrzeb z 

obszaru poszczególnych województw przy wykorzystaniu jednolitego podejścia. Prócz władz 

regionalnych, w proces tworzenia Map zaangażowani są również eksperci, co pozwala na 

trafną identyfikację głównych potrzeb poszczególnych obszarów. Zwracano uwagę na fakt 

stosunkowo rzadkiej aktualizacji opracowywanych Map, lecz rekomendowano jednocześnie 

utrzymanie ich dalszego wykorzystania, jako spójnego i kompleksowego podejścia do analizy 

potrzeb zdrowotnych. Wskazywano jednocześnie na potrzebę umożliwienia dokonywania 

(niewielkich) zmian w metodologii na poziomie danego regionu (niejednokrotnie bowiem 

władze lokalne i eksperci z danego regionu potrafią wskazać specyficzny rodzaj wskaźników, 

który powinien zostać włączony do analizy w celu jak najbardziej trafnej identyfikacji 

rzeczywistych potrzeb). Warto natomiast nadmienić, że zdaniem badanych występują 

również wyjątki względem zasadności stosowania Map potrzeb zdrowotnych. Przytaczano w 

tym zakresie wysokospecjalistyczne usługi medyczne, które ze względu na swój charakter 

(możliwość oferowania w stosunkowo nielicznej grupie podmiotów) powinny zostać 

wyłączone z tej procedury, a o potrzebie ich wspierania powinno decydować się na poziomie 

centralnym, a nie w oparciu o regionalną Mapę potrzeb. 

Dodatkową kwestią podnoszoną przez respondentów była niewystarczająca decyzyjność 

Komitetu Sterującego. To właśnie na jego poziomie najłatwiej ocenić zasadność 
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dofinansowania projektów pozakonkursowych czy poprawność założeń konkursowych. 

Tymczasem ostateczny kształt dokumentacji czy zakresu inwestycji pozakonkursowych 

ustalany jest na poziomie regionalnym (IZ właściwe dla RPO). 

Benchmarking 

W oparciu o przeprowadzony benchmarking należy stwierdzić, że zastosowane narzędzia 

koordynacji wsparcia w obszarze infrastruktury zdrowia przyczyniły się do zwiększenia 

efektywności interwencji, przede wszystkim dlatego, że umożliwiły zdiagnozowanie realnych 

potrzeb oraz potencjałów występujących w sektorze ochrony zdrowia w wybranych 

województwach poddanych analizie. Działania podejmowane przez Komitet Sterujący 

w oparciu o przygotowany Plan Działań pozwalały m.in. na realizację projektów 

komplementarnych w ramach RPO czy PO WER, zapewniających multiplikowanie się efektów 

inwestycji. Mapy potrzeb zdrowotnych stanowiły natomiast ważny element wspierający 

procesy decyzyjne w województwach. Ich obiektywny charakter przyczyniał się do wyboru 

projektów zapewniających trwałe pozytywne zmiany w sektorze ochrony zdrowia, przy czym 

ważnym aspektem byłaby (wspominana kilkukrotnie w ramach różnych metod) ich częstsza 

aktualizacja, podnosząca skuteczność tego narzędzia. Ważnym narzędziem z punktu widzenia 

beneficjentów działań analogicznych do 12.1 RPO WM w analizowanych regionach kraju był 

także system teleinformatyczny IOWISZ. Pozwalał on na wypełnienie wniosku o wydanie 

opinii dotyczącej celowości wdrożenia wybranej inwestycji w obszarze ochrony zdrowia, co 

umożliwiało potencjalnym wnioskodawcom na dokonanie wstępnej oceny planowanych 

przez nich projektów. 

Case study 

Zrealizowane badanie case study pozwala wskazać, iż interwencje podjęte w ramach 

analizowanych projektów poprzedzone były dogłębną diagnozą obejmującą analizę mapy 

potrzeb regionu w zakresie ochrony zdrowia, potrzeb placówek-beneficjentów oraz ich 

potencjałów i możliwości partycypowania w finansowaniu inwestycji. Tym samym 

wykorzystane narzędzia koordynacji wsparcia przyczyniły się do zwiększenia skuteczności 

realizowanych działań. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Zdaniem panelistów, zastosowane narzędzia koordynacji wsparcia w obszarze infrastruktury 

zdrowia, przyczyniło się do zwiększenia efektywności interwencji. Wynika to przede 

wszystkim z zaangażowania wielu podmiotów (m.in. wydziałów właściwych ds. zdrowia, 

podmiotów leczniczych). Z drugiej strony, koordynacja powinna być realizowana na różnych 

szczeblach, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych. 
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Podsumowanie 

Jak wykazały badania, zastosowane narzędzia koordynacji wsparcia w obszarze infrastruktury 

zdrowia przyczyniły się do zwiększenia efektywności interwencji. Wg ewaluatora zarówno 

działania realizowane przez Komitet Monitorujący, jak też mapa potrzeb zdrowotnych oraz 

system IOWISZ pozwoliły na skuteczną realizację projektów w ramach OP12 RPO WM. 

Działania Komitetu pozwoliły na uniknięcie dublowania się tematycznego obszaru wsparcia 

na danym obszarze, z ww. Mapy zapewniły trafne dostosowanie wsparcia do realnych 

potrzeb regionu. Należy zauważyć, że mechanizm koordynacji był dobrze postrzegany przez 

zdecydowaną większość głównych interesariuszy opisywanej interwencji, tj. zarządzających 

szpitalami. Należy przy tym podkreślić, że osoby te najwyżej oceniły narzędzie IOWISZ, które 

było dla nich najbardziej przydatne, ponieważ w sposób wygodny i bezpośredni pozwalało im 

na ocenę planowanej inwestycji. W przypadku Map potrzeb zdrowotnych rekomenduje się 

utrzymanie ich wykorzystania (co pozwoli utrzymać spójność metodologiczną w ustalaniu 

potrzeb przez poszczególne regiony kraju), z jednoczesną możliwością wyłączenia z tejże 

procedury wysokospecjalistycznych usług medycznych, które ze względu na swój charakter 

(możliwość oferowania w stosunkowo nielicznej grupie podmiotów) powinny być wspierane 

niezależnie od wykazanych (z Map) potrzeb, a o konieczności ich wspierania powinno 

decydować się na poziomie centralnym. 

 

2.2.14. Czy dzięki wyżej wymienionym narzędziom poprawie uległa koordynacja 

nakładów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia? 

Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Przedstawiciele IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM biorący udział 

w badaniu IDI byli zdania, że zastosowane narzędzia służące harmonizowaniu wsparcia 

w obszarze infrastruktury zdrowia przyczyniły się do poprawy koordynacji nakładów 

inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Wskazywano, że narzędzia takie jak Komitet 

Sterujący, Mapy potrzeb zdrowotnych czy Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych 

w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), logistycznie pozwalały, by przedsięwzięcia realizowane 

w ramach podejmowanego działania odpowiadały na realne potrzeby pacjentów. 

Dodatkowym atutem było to, że planowane interwencje bazowały na dokumentach 

strategicznych dotyczących wsparcia ochrony zdrowia, dzięki czemu udzielona pomoc była 

nakierowana na odpowiednie obszary, zarówno pod względem tematycznym, jak 

i terytorialnym. 

Fakt, że planowana interwencja wynikała z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-

2020 oraz Programu Strategicznego Ochrona Zdrowia, stanowiącego ramy dla polityki 

zdrowotnej w Małopolsce, dawały dobre podstawy do oczekiwania racjonalności 



 

149 | S t r o n a  

 

w podejmowaniu decyzji, a mechanizmy koordynacji nad tym czuwały. Z tego też względu 

wsparcie zostało skierowane w dziedziny ochrony zdrowia, które mają istotny wpływ na 

zdolność do zatrudnienia, poprawiają jakość lub dostępność do usług zdrowotnych […] 

w szczególności na obszarach, dla których wynika potrzeba poprawy sytuacji w celu 

zmniejszenia lub zapobiegania wykluczeniu społecznemu. 

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Badanie CAWI/CATI z beneficjentami/podmiotami, które zawarły umowy 

z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

Wykorzystane narzędzie wysoko oceniali także beneficjenci i podmioty, które zawarły 

umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1 

zostali poproszeni o ocenę poszczególnych narzędzi pod względem zwiększenia efektywności 

koordynacji działań w obszarze systemu ochrony zdrowia. Oceny dokonywano w skali od 0 

do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ neutralny, a 10 największy poziom wpływu. 

Najwyżej oceniano upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej 

i wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym regionu (średnia ocen odpowiednio 6,36 i 6,35). Wysoko oceniany był także 

rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy 

i raka piersi, wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój 

alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz upowszechnienie 

wykorzystania telemedycyny (po 6,16). Najniżej, choć nadal wysoko oceniano wdrożenie 

programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 

pracy (5,74). 

Tabela 17. Jak ocenia Pan/Pani poniższe narzędzia pod względem zwiększenia 

efektywności koordynacji działań w obszarze systemu ochrony zdrowia? (W skali od 0 do 

10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, 5 wpływ neutralny, a 10 największy poziom wpływu) 

Oceniane narzędzie Średnia ocen 

Wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących 

istotnym problemem zdrowotnym regionu 

6,35 

Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty 

do pracy 

5,98 

Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 

5,74 

Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita 

grubego, szyjki macicy i raka piersi 

6,16 
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Oceniane narzędzie Średnia ocen 

Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 

zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które 

są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej 

5,94 

Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 

zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne 

dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji 

zawodowej 

6,02 

Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, 

pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci 

5,90 

Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych 

w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej 

i hospicyjnej 

6,15 

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez 

rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi 

6,16 

Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych 

i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

i niepełnosprawnych 

5,90 

Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej 6,36 

Upowszechnienie wykorzystania telemedycyny 6,16 

Wsparcie rozwoju prac B+R+I w obszarze zdrowia 6,01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/ CATI z beneficjentami/ podmiotami, które 

zawarły umowy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji Poddziałań 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Benchmarking 

Zgodnie z przeprowadzonym benchmarkingiem dzięki zastosowanym narzędziom proces 

koordynacji nakładów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia w województwach 

objętych analizą uległ poprawie. Zarówno w RPO WM, jak i pozostałych RPO wybranych do 

badania, mechanizm koordynacji wyglądał stosunkowo podobnie. Każdorazowo interwencja 

wynikała z rzeczywistych potrzeb, zidentyfikowanych w Mapach potrzeb zdrowotnych, a nad 

właściwą koordynacją czuwał Komitet. Nie można tym samym stwierdzić, że w którymś z 

analizowanych programów aspekt koordynacji nakładów inwestycyjnych w sektorze ochrony 
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zdrowia był odmienny i odbiegał w jakiś istotny sposób od rozwiązań przyjętych w ramach 

RPO WM. 

Badanie TDI z beneficjentami 

Jak wskazano w poprzednim podrozdziale, zdania beneficjentów realizujących projekty w 

ramach Działania 12.1 na temat użyteczności narzędzi koordynacji wykorzystywanych w 

programie, typu IOWISZ i Mapa potrzeb zdrowotnych, były podzielone. Część badanych 

miała trudności z ich wykorzystaniem, a procedury z nimi związane nierzadko oceniano jako 

czasochłonne i skomplikowane. Inni natomiast pozytywnie oceniali ich użyteczność, w tym w 

kontekście koordynacji nakładów inwestycyjnych w obszarze ochrony zdrowia. Jak wskazał 

jeden z badanych, instrumenty te obrazowały faktyczne zapotrzebowanie konkretnych 

placówek na wsparcie czy dofinansowanie w specjalistyczny sprzęt.  

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Również respondenci reprezentujący instytucje działające w obszarze ochrony zdrowia byli 

zdania, że wykorzystanie narzędzi służących koordynacji wsparcia w ramach RPO WM 

pozwoliło na lepsze ukierunkowanie nakładów inwestycyjnych na deficyty realnie 

występujące w zakresie opieki zdrowotnej w Małopolsce. Odnoszono się przede wszystkim 

do Mapy potrzeb zdrowotnych, obrazującej zapotrzebowanie na konkretne wsparcie w 

danym obszarze i pozwalającej na celowe inwestowanie na rzecz zniwelowania braków. 

Case study 

Realizacja case study pozwala wyciągnąć wniosek, iż wykorzystanie przez beneficjentów 

narzędzi służących koordynacji wsparcia przyczyniło się do lepszego rozdysponowania 

nakładów inwestycyjnych w ramach ich placówek. Diagnoza zapotrzebowania pozwoliła na 

określenie obszarów, które priorytetowo powinny zostać objęte wsparciem. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Warto także podkreślić, że uczestnicy paneli potwierdzili, że zastosowane dotychczas 

narzędzia koordynacji wsparcia w obszarze infrastruktury zdrowia przyczyniły się do poprawy 

koordynacji nakładów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Umożliwiło to m.in. 

rozłożenia wsparcia w odpowiedni, tj. równomierny, sposób w całym województwie 

małopolskim i ograniczyły ryzyko realizowania powtarzających się świadczeń. Co więcej, 

wykorzystany został potencjał infrastruktury a wsparcie kierowane było w odpowiednie 

miejsca, gdzie realizacja projektu nie byłaby możliwa bez uzyskania dodatkowego 

dofinansowania.  

Podsumowanie 

Zastosowane narzędzia koordynacji wsparcia w obszarze infrastruktury zdrowia przyczyniły 

się do poprawienia procesu koordynacji nakładów inwestycyjnych w sektorze ochrony 
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zdrowia. Działalność Komitetu Monitorującego pozwoliła na bieżącą kontrolę procesu 

wydatkowania środków finansowych (oraz zapobiegnięcie nakładaniu się wsparcia w 

poszczególnych obszarach geograficznych), mapa potrzeb zdrowotnych stanowiła z kolei 

podstawowe wsparcie dla procesów decyzyjnych w zakresie ochrony zdrowia, z kolei system 

IOWISZ umożliwiał na uzyskanie opinii nt. celowości wdrożenia wybranych inwestycji. 

Zdaniem ewaluatora przyjęte mechanizmy w znacznym stopniu przyczyniły się do 

poprawienia koordynacji nakładów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia w 

województwie małopolskim. 

2.2.15. Czy decyzje o zakresie wsparcia powinny zostać pozostawione w przypadku 

RPO władzom regionalnym i ich rozpoznaniu problemów i potrzeb regionu 

w systemie ochrony zdrowia (kontekst regionalny)? 

Badanie TDI z beneficjentami 

Biorący udział w badaniu ewaluacyjnym dyrektorzy placówek, w których realizowano 

projekty w ramach Działania 12.1, zdecydowanie twierdzili, że w kontekście przyszłych 

działań w przypadku RPO decyzje o zakresie wsparcia powinny zostać pozostawione 

władzom regionalnym. Podkreślano, że przedstawiciele władz w danym regionie najlepiej 

wiedzą, jakie potrzeby występują w danym obszarze, są ,,bliżej mieszkańców” i lepiej 

diagnozują, jakie wsparcie jest im najbardziej potrzebne. Informacje i decyzje nie przechodzą 

wówczas przez poszczególnych pośredników.  

Tak, [podejmowanie decyzji] powinno zostać w zakresie władz regionalnych. One najlepiej 

znają te podmioty, realia, mieszkańców, bo mieszkańcy różnych województw różnią się nie 

tylko wiekiem, strukturą, [ale] też, jeśli chodzi o zawody, to również przekłada się potem na 

zachorowalność.  

Źródło: TDI z beneficjentami. 

Badanie IDI z przedstawicielami SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

Również przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uczestniczący 

w badaniu IDI zdecydowanie twierdzili, że decyzyjność pozostać powinna w rękach władz 

regionalnych. Jak wskazano, to na poziomie regionu uwidaczniają się najistotniejsze 

potrzeby, a odgórne kierowanie wsparcia mogłoby z dużym prawdopodobieństwem minąć 

się z realnie występującymi deficytami. Ponadto, zróżnicowanie poszczególnych regionów 

sprawia, że niezbędne jest zindywidualizowane podejście do każdego z województw. 

W Polsce są bowiem ośrodki, w których nie brak szpitali czy innych placówek ochrony 

zdrowia, a wsparcie dla mieszkańców w tym zakresie jest wystarczające, w innych natomiast 

podmiotów leczniczych brakuje. W związku z tym, potrzeby poszczególnych regionów nie są 

jednorodne.  
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Badanie IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM 

Także biorący udział w badaniu IDI reprezentanci IZ RPO WM oraz departamentów 

i jednostek UM WM zgodnie twierdzili, że decyzje o zakresie wsparcia w ramach RPO 

powinny pozostać w rękach władz regionalnych. Umożliwia to bowiem równomierne 

rozdysponowanie wsparcia dla ochrony zdrowia. Ponadto przedstawiciele władz 

regionalnych najlepiej znają potrzeby i problemy mieszkańców oraz występujące braki. Co 

więcej, skutkuje to rozwojem zdrowej konkurencji między regionami oraz możliwość 

,,zapożyczenia” dobrych praktyk obserwowanych w innych ośrodkach. Wskazywano ponadto 

na konieczność uwzględniania decyzyjności nie tylko na poziomie władz regionalnych, ale 

i reprezentacji całego regionu, m.in. poprzez konsultacje społeczne, spotkania 

z interesariuszami związanymi z ochroną zdrowia, którzy powinni mieć wpływ na to, jakiego 

rodzaju projekty będą dofinansowane w przyszłej perspektywie. 

[Potrzebne jest] słuchanie […] potrzeb oddolnych tych interesariuszy, którzy na co dzień 

zarządzają placówkami w ochronie zdrowia. […] Bo oni tak naprawdę wiedzą, co dla nich 

w tym momencie jest najważniejsze. Jakby idąc od dołu, a nie od góry centralnie 

i narzucając różne pomysły.  

Źródło: IDI z przedstawicielami IZ RPO WM oraz departamentów i jednostek UM WM. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Również w opinii większości osób reprezentujących instytucje działające w sektorze ochrony 

zdrowia, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione, to władze danego regionu 

powinny być odpowiedzialne za decyzje w tej kwestii. Zdaniem badanych decentralizacja 

tego rodzaju sprzyja efektywniejszemu wydatkowaniu środków przeznaczanych na 

poszczególne inwestycje, w tym dotyczące opieki zdrowotnej, z uwagi na mapowanie 

potrzeb dokonywane na poziomie województwa. Z drugiej strony, jeden z respondentów 

wskazywał na potrzebę współpracy pomiędzy władzami regionalnymi a instytucjami 

działającymi na szczeblu centralnym. Podobne zdanie wyraził on w kwestii przygotowywania 

map potrzeb zdrowotnych – powinny one opierać się przede wszystkim na diagnozach 

przygotowywanych na gruncie regionalnym, jednak przy takiej samej metodologii ustalonej 

dla wszystkich województw w kraju. 

Badanie TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia 

Również reprezentanci instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia twierdzili, że 

najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie decyzji o zakresie wsparcia w ramach 

programów operacyjnych władzom regionalnym, ich rozpoznaniu potrzeb i regionu w 

systemie ochrony zdrowia. Jeden z badanych wskazał natomiast, że istnieją również obszary, 



 

154 | S t r o n a  

 

które rozpatrywane powinny być całościowo, w tym narzędzia służące koordynacji wsparcia. 

Jak wskazano: 

[Np. w przypadku] Map potrzeb zdrowotnych jedno podejście powinno być dla potrzeb we 

wszystkich regionach takie samo, bo tak 16 metodologii się nie sprawdzi […]. Ale oczywiście 

powinno to być podejście partycypacyjne, żeby regiony mogły mieć możliwość zapoznania 

się z daną metodologią, zgłoszenia sugestii, uwag. Bo wiadomo, że oni mają też ogromną 

wiedzę praktyczną czy we współpracy z podmiotami leczniczymi w ich regionach, co jest 

potrzebna i jak te powiedzmy zgłaszane do nich potrzeby spróbować przekłuć na pewne 

elementy obiektywne, wskaźniki, które by nam pozwoliły podejmować decyzję. 

Źródło: TDI z przedstawicielami instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia. 

Panel ekspertów (przy wykorzystaniu metody delfickiej) 

Paneliści zostali także poproszeni o odniesienie się do zagadnienia związanego z potrzebą 

pozostawienia decyzji o zakresie wsparcia w ramach RPO w rękach władz regionalnych. 

Jednak uczestnikom panelu trudno było wskazać jednoznaczną odpowiedź w kontekście 

analizowanego zagadnienia. Większość uczestników wskazała na konieczność podejmowania 

decyzji w zakresie wsparcia w ramach RPO WM na szczeblu władz regionalnych. Ich zdaniem, 

problemy i potrzeby regionu z zakresu ochrony zdrowia są możliwe do zidentyfikowania 

tylko przez władze regionalne. To władze regionalne pozostają w bezpośrednim kontakcie 

z podmiotami zgłaszającymi potrzeby w zakresie ochrony zdrowia, znają potrzeby 

poszczególnych jednostek ochrony zdrowia i znają zagrożenia wynikające z uwarunkowań 

środowiskowych. Natomiast przeniesienie decyzyjności na inny poziom mogłoby wpłynąć na 

nieefektywny podział środków finansowych w województwie. Natomiast jeden 

z uczestników wskazał na konieczność przeniesienia odpowiedzialności na Komitet Sterujący, 

w którym udział przedstawicieli samorządów powinien być proporcjonalny.  

Podsumowanie 

W oparciu o ekspercką analizę danych zgromadzonych w wyniku zrealizowanej ewaluacji 

należy stwierdzić, że decyzje o zakresie wsparcia powinny zostać pozostawione w przypadku 

RPO władzom regionalnym. Zdaniem ewaluatora to właśnie władze wojewódzkie posiadają 

najszerszą wiedzę w zakresie potrzeb oraz potencjału swojego regionu, a ponadto są mocno 

zaangażowane w działalność zmierzającą do rozwiązywania istniejących problemów. 

Decentralizacja w zakresie ochrony zdrowia może także sprzyjać efektywniejszemu 

wydatkowaniu środków przeznaczanych na poszczególne inwestycje. Biorąc wiec pod uwagę 

zarówno ocenę ewaluatora, jak i wszystkich grup poddanych badaniu, docelowo decyzje o 

zakresie wsparcia (w ramach RPO) powinno pozostawić się w rękach władz regionalnych.  
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2.3. Benchmarking 

2.3.1. RPO Województwa Mazowieckiego 

Tabela 18. Analiza RPO WM 2014-2020 pod kątem zwiększania dostępności usług zdrowotnych w regionie 

Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

Działanie/Poddziałanie, 

w ramach którego 

realizowane jest 

wsparcie w zakresie 

zwiększania 

dostępności usług 

zdrowotnych 

Oś Priorytetowa II – 

Wzrost e-potencjału 

Mazowsza; Działanie 2.1 

E-usługi; Poddziałanie 

2.1.1 E-usługi dla 

Mazowsza, Poddziałanie 

2.1.2 E-usługi dla 

Mazowsza w ramach ZIT 

Oś Priorytetowa VI – Jakość życia; 

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony 

zdrowia  

 

 

Oś Priorytetowa IX – Wspieranie 

włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem; Działanie 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej; 

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie 

dostępności usług zdrowotnych  

Cele wsparcia 
Zwiększone wykorzystanie 

e-usług publicznych 

poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych TIK nastąpi 

rozwój e-usług o jak 

najwyższym stopniu 

dojrzałości, z których 

korzystać będą zarówno 

obywatele, jak 

i przedsiębiorcy.  

 

Zwiększona jakość efektywnie 

świadczonych usług zdrowotnych 

o wysokim standardzie 

w priorytetowych obszarach. Wsparcie 

ma na celu poprawę jakości 

i dostępności świadczeń zdrowotnych 

poprzez inwestycje w zakresie 

infrastruktury służącej leczeniu, 

określonych w Policy Paper schorzeń, 

stanowiących główne przyczyny 

niezdolności do pracy (schorzenia: 

Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych. W ramach Poddziałania 

będą realizowane programy służące 

w szczególności wykrywaniu wad 

rozwojowych, wykrywaniu cukrzycy, 

rehabilitacji dzieci 

z niepełnosprawnościami, w tym 

z porażeniem mózgowym, autyzmem. 

Realizowane będą również 

przedsięwzięcia mające na celu 
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

 

 

 

układu krążenia, onkologiczne, układu 

kostno–stawowo-mięśniowego, 

oddechowego i psychiczne), oraz 

przeciwdziałaniu niekorzystnym 

trendom demograficznym. W celu 

poprawy jakości i dostępności usług, 

wsparciu będą podlegały inwestycje 

wynikające ze zidentyfikowanych 

deficytów i potrzeb, uwzględniające 

sytuację demograficzną 

i epidemiologiczną oraz faktyczne 

zapotrzebowanie i dostępność 

infrastruktury ochrony zdrowia na 

danym obszarze, z wykorzystaniem 

map potrzeb zdrowotnych 

opracowywanych przez Ministerstwo 

Zdrowia.  

Celem dofinansowania będzie również 

wsparcie rozwoju opieki 

koordynowanej, integrującej 

podstawową opiekę zdrowotną (POZ), 

ambulatoryjna opiekę specjalistyczną 

(AOS) z leczeniem szpitalnym oraz 

wsparcie deinstytucjonalizacji opieki 

nad osobami potrzebującymi wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu, służące 

poprawie jakości i dostępności do 

świadczeń pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych.  

Przedsięwzięcia w obszarze usług 

zdrowotnych realizowane będą zgodnie 

z mechanizmem koordynacji 

określonym w Policy Paper.  

W projektach stosowane będą klauzule 

społeczne. Zakres i tryb stosowania 

klauzul społecznych dla zamówień 

dokonywanych w ramach EFS będzie 

zgodny z właściwymi wytycznymi.  

W celu przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się i łagodzenia 

skutków epidemii COVID-19 planuje się 

realizację projektu „Zwiększenie 

potencjału zespołów ratownictwa 

medycznego oraz zespołów transportu 

medycznego i sanitarnego 

w przeciwdziałaniu COVID-19”.  
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

rozwojem środowiskowych form 

opieki. W tym przypadku inwestycje 

mogą dotyczyć wszystkich problemów 

zdrowotnych leczonych w ramach 

świadczeń gwarantowanych w POZ. 

Zakres interwencji powinien wynikać 

z diagnozy lub danych ujętych 

w dostępnych rejestrach, wskazujących 

na potrzeby.  

Możliwe do realizacji 

typy projektów 

1) Poddziałanie 2.1.1: 

informatyzacja służby 

zdrowia, ze szczególnym 

naciskiem na wdrożenie 

elektronicznej 

dokumentacji medycznej, 

dostosowującej 

działalność podmiotów 

leczniczych do 

znowelizowanych 

przepisów prawa. 

W ramach Poddziałania 

istnieje możliwość 

realizowania projektów 

1) Inwestycje w infrastrukturę ochrony 

zdrowia wynikające ze 

zdiagnozowanych potrzeb: 

• inwestycje w ramach infrastruktury 

służącej diagnostyce i leczeniu 

schorzeń stanowiących główne 

przyczyny dezaktywacji zawodowej 

oraz przeciwdziałaniu niekorzystnym 

trendom demograficznym: zakup 

nowoczesnej aparatury medycznej, 

związane z nią remonty, modernizacja, 

przebudowa i adaptacja pomieszczeń, 

wyposażenie w sprzęt, urządzenia 

medyczne, aparaturę 

1) Wdrażanie programów wczesnego 

wykrywania wad rozwojowych 

i rehabilitacji dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością 

i niepełnosprawnych;  

2) Wdrażanie programów wczesnego 

wykrywania i profilaktyki cukrzycy;  

3) Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki 

nad osobami potrzebującymi wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu poprzez 

rozwój alternatywnych form opieki nad 

osobami potrzebującymi wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu, w tym 

osobami starszymi;  
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

z zakresu świadczenia 

usług on-line, takich jak 

np. rejestracja wizyt, 

elektroniczne skierowanie, 

elektroniczna recepta czy 

elektroniczny dostęp do 

dokumentacji medycznej. 

2) Poddziałanie 2.1.2  

E-usługi dla Mazowsza 

w ramach ZIT: 

informatyzacja służby 

zdrowia na terenie 

Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

wysokospecjalistyczną; budowa nowej 

infrastruktury możliwa, co do zasady, 

pod warunkiem poprawy efektywności 

działania; 

• inwestycje w ramach Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej ukierunkowane na 

wszystkie problemy zdrowotne 

dorosłych i dzieci rozwiązywane 

w ramach świadczeń gwarantowanych 

z zakresu POZ;  

• prace remontowo-budowlane 

niezbędne z punktu widzenia 

udzielania świadczeń zdrowotnych, 

w tym w zakresie dostosowania 

infrastruktury do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych, a także 

wyposażenie w sprzęt medyczny oraz, 

jako element projektu, w zakresie IT 

(oprogramowanie, sprzęt). 

2) Zapobieganie i zwalczenie epidemii 

COVID-19.  

4) Wsparcie zespołów ratownictwa 

medycznego oraz zespołów transportu 

medycznego i sanitarnego 

w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19.  

 

Potencjalni 

beneficjenci 

  Podmioty wykonujące działalność 

leczniczą lub inne podmioty 
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

• podmioty lecznicze 

działające 

w publicznym 

systemie ochrony 

zdrowia - 

posiadające 

kontrakt z NFZ, dla 

których ww. JST są 

organem 

założycielskim; 

• podmioty lecznicze 

działające 

w publicznym 

systemie ochrony 

zdrowia - 

posiadające 

kontrakt z NFZ. 

• podmioty lecznicze działające 

w publicznym systemie ochrony 

zdrowia, 

• JST oraz podmioty, w których 

większość udziałów lub akcji 

posiadają JST, ich związki 

i stowarzyszenia.  

 

w partnerstwie z podmiotami 

wykonującymi działalność leczniczą. 

Ostateczni odbiorcy 

wsparcia 

 

• osoby i instytucje;  

• przedsiębiorstwa. 

 

▪ mieszkańcy województwa 

wymagający opieki zdrowotnej;  

▪ podmioty lecznicze.  

 

• Zgodnie z grupami docelowymi 

określonymi w poszczególnych 

programach zdrowotnych oraz 

w założeniach do 

deinstytucjonalizacji.  
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

• Zespoły ratownictwa medycznego 

oraz zespoły transportu medycznego 

i sanitarnego na potrzeby 

przeciwdziałania epidemii COVID-19  

Założona alokacja 
149 494 843 EUR65 127 458 851 EUR 58 727 466 EUR 

Liczba podpisanych 

umów 

87 40 267 

Wartość unijnego 

dofinansowania w zł 

61 236 867,25 EUR66, 67 134 825 572,27 EUR68 54 479 293,86 EUR69, 70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów programowych, listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-

2020/ [dostęp na dzień: 22.02.2021] oraz zrealizowanych badań własnych.

 

65 Kwota dla całego Działania 2.1. 
66 Wartość unijnego dofinansowania dla sektora opieki zdrowotnej w ramach Działania 2.1. 
67 Przeliczenie PLN na EUR na podstawie kursu NBP z dn. 22.02.2021 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [dostęp na dzień: 22.02.2021]; 1 EUR = 4,4963 
PLN. 
68 Przeliczenie PLN na EUR na podstawie kursu NBP z dn. 22.02.2021 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [dostęp na dzień: 22.02.2021]; 1 EUR = 4,4963 
PLN. 
69 Wartość unijnego dofinansowania dla sektora opieki zdrowotnej w ramach Działania 9.2, Podziałania 9.2.2. 
70 Przeliczenie PLN na EUR na podstawie kursu NBP z dn. 22.02.2021 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [dostęp na dzień: 22.02.2021]; 1 EUR = 4,4963 
PLN. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
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Ocena RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Interwencje podejmowane w ramach zwiększania dostępności usług zdrowotnych w regionie 

w wysokim stopniu pozwoliła na podniesienie specjalizacji świadczonych usług oraz wzrostu 

dostępu do sprzętu medycznego. W województwie bardzo dobrze przeanalizowano potrzeby 

podmiotów zajmujących się opieką zdrowotną, jak również mieszkańców regionu, dzięki 

czemu możliwe było przygotowanie Programu nastawionego na adekwatność i skuteczność 

oferowanego wsparcia. Wsparciem objęto grupy docelowe, które wytypowano na etapie 

diagnozy problemów występujących w województwie, np. dzieci otyłe, chorujące na 

cukrzycę, posiadające wady kręgosłupa, dotknięte porażeniem mózgowym oraz chorujące na 

autyzm. Interwencja była zatem odpowiednia w odniesieniu do skali potrzeb 

zidentyfikowanych na mapie potrze zdrowotnych województwa, jednak podczas 

kontraktowania projektów zwracano uwagę przede wszystkim na zapotrzebowanie 

zgłaszane przez wnioskodawców, czyli konkretne podmioty działające w sektorze ochrony 

zdrowia.  

Analizowane interwencje w sposób realny wpłynęły na zniwelowanie istniejących dotychczas 

deficytów w zakresie ochrony zdrowia w województwie, w tym w obszarach dotychczas 

zmarginalizowanych, nie można jednak mówić o zupełnym rozwiązaniu istniejących 

problemów w sektorze opieki zdrowotnej. Obszar ten wymaga stałego inwestowania pod 

każdym względem – technologicznym i systemowym, ale też kadrowym, pod kątem 

postępującego rozwoju medycznego. Przykładem uwzględnienia innowacyjnych rozwiązań 

w tym zakresie może być np. stworzenie wirtualnej platformy dla dzieci z porażeniem 

mózgowym, które uczą się chodzić w symulatorze, pokazującym inne otoczenie, np. las lub 

inne miejsce, które zwiększa chęć dziecka do podejmowania wysiłku. 

Realizowane projekty przyczyniły się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów 

z zakresu ochrony zdrowia w regionie, z uwzględnieniem realnych potrzeb mieszkańców. 

Głównym problemem na Mazowszu są problemy kardiologiczno-onkologiczne, z tego 

względu w ramach zakontraktowanych projektów dokonano m.in. modernizacji oraz 

wyposażenia kilkudziesięciu oddziałów kardiologii, onkologii oraz rehabilitacji 

kardiologicznej. Co ważne, aby możliwe było odpowiednie wykorzystanie nowej 

infrastruktury konieczne było także zadbanie o odpowiednio wykwalifikowany personel, 

który byłby w stanie ją obsługiwać. W związku z tym wdrożono również komplementarne 

działania nastawione na wykwalifikowanie odpowiednich pracowników. Dzięki tym 

działaniom mieszkańcy realnie odczuli wzrost dostępności do wyższej jakości usług 

zdrowotnych także w obszarze profilaktyki, m.in. odnotowano wzrost dostępności badań 

słuchu, w szczególności na terenach wiejskich. 

Program zakładał także szerokie wsparcie w zakresie niwelowania zjawiska ubóstwa 

w kontekście odpowiedzi na problemy zdrowotne. Działania nastawione były na poprawę 

stanu zdrowia mieszkańców poprzez walkę z chorobami układu krążenia i kręgosłupa czy 
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niedosłuchem, które wpływają na brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej przez 

mieszkańców województwa. Nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach Programu umożliwia 

wcześniejsze diagnozowanie schorzeń, które można łatwiej wyleczyć, dzięki czemu ludzie nie 

muszą rezygnować z pracy z uwagi na swój zły stan zdrowia. Interwencje, które zostały 

podjęte przyczyniły się ponadto do podniesienia jakości życia mieszkańców, z uwagi na 

większą dostępność wysokospecjalistycznych badań dzięki większym możliwościom 

sprzętowym (np. badań z użyciem rezonansu, tomografii komputerowej). Wśród kierunków, 

które otrzymały szczególne wsparcie znalazły się np. onkologia, kardiologia, psychiatria. 

Oferowane wsparcie wpłynęło również na zmniejszenie nierówności w zakresie dostępu do 

usług zdrowotnych. Największe znaczenie miało w tym kontekście doposażenie szpitali 

powiatowych, ambulatoryjnej opieki szpitalnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej, ale też 

np. tworzenie dziennych domów opieki medycznej w miejscach dotychczas nie objętych tego 

rodzaju usługami, w tym na obszarach wiejskich. Mieszkańcy nie są już zmuszeni poszukiwać 

pomocy w Warszawie, ale mają większe możliwości zarówno diagnostyczne, jak i w zakresie 

leczenia. Zwiększa się również dostępność placówek medycznych dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo, dzięki obowiązkowym wymogom związanym z likwidacją 

barier architektonicznych. 

Realizowane projekty przyczyniły się w wystarczającym stopniu do poprawy zdolności 

mieszkańców do uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym w dwojakim ujęciu – 

poprzez podniesienie stanu zdrowia części mieszkańców oraz odciążenia kolejnych 

mieszkańców, którzy nie muszą sprawować opieki nad chorymi. Z jednej strony jest to 

wsparcie w postaci domów opieki, w tym dla osób chorych, z drugiej wczesne wykrywanie 

chorób i łatwiejsze leczenie osób, które dłużej mogą być samodzielne, w kolejnym – działania 

pozwalające na zatrzymanie pogarszania się stanu osób już chorujących. W ten sposób 

mieszkańcy mogą być bardziej aktywni społecznie i ekonomicznie.  

Projekty wdrażane w ramach Programu mają też wpływ na rozwój opieki skoordynowanej, 

która umożliwia wprowadzenie bardziej efektywnego wsparcia dla mieszkańców 

korzystających z systemu opieki zdrowotnej. Z założenia wsparcie to ma być nastawione na 

pacjenta, jego potrzeby. Tego typu podejście ma duży potencjał, jednak wymaga bardzo 

dużych nakładów, zarówno w ujęciu finansowym, jak i technicznym czy ludzkim. W regionie 

widoczne jest szczególnie podejmowanie inicjatyw nastawionych na rozwijanie POZ, 

wsparcia ambulatoryjnego oraz opieki specjalistycznej, np. poradni przyszpitalnych. 

Odnotowano również dużą liczbę projektów realizowanych w partnerstwach, w których 

występowały różnego typu podmioty służby zdrowia. Wyższy poziom infrastruktury oraz 

sprzętu, którym dysponują POZ pozwala na wykonywanie badań, które do tej pory musiały 

być prowadzone w oddziałach szpitalnych. Nie tylko odciąża się zatem szpitale, ale też daje 

możliwość szybszego zdiagnozowania pacjenta i wdrożenie jego leczenia. 
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Należy zaznaczyć, że efekty realizacji poszczególnych projektów wdrażanych w ramach 

Programu charakteryzują się zróżnicowanym efektem trwałości. Projekty dotyczące 

infrastruktury, sprzętu czy opracowywanych systemów charakteryzują się wysokim 

poziomem trwałości, wykraczającym poza minimalny obowiązkowy okres czasu. Beneficjenci 

nie ingerują w założenia dotyczące projektów, mają odpowiednie zasoby, które pozwalają im 

na utrzymanie efektów w czasie. Do tego rodzaju efektów należy zaliczyć np. budowę 

nowych oddziałów szpitalnych, zakup sprzętu pozwalającego na wykonywanie badań 

profilaktycznych czy remonty budynków). Trudniej jednak mówić o trwałości w kontekście 

efektów miękkich, bo te często wymagają wkładu również od osób, które uczestniczą 

w projektach, a te pozostają poza kontrolą i wiedzą beneficjentów oraz instytucji 

programowych (np. rehabilitacja osób chorych autystycznie, zmiana nawyków przez osoby 

cierpiące na schorzenia kręgosłupa lub choroby układu krążenia, itp.). Po zakończeniu 

udziału w projekcie uczestnicy posiadają jednak odpowiednią wiedzę i uzyskują zalecenia, 

które pozwalają im na samodzielne wdrożenie nawyków oraz zasad, które mogą przyczynić 

się do poprawy ich stanu zdrowia. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych analiz kierunkami, jakie powinny być kontynuowane 

w ramach kolejnej perspektywy finansowania w regionie są: 

• zwiększanie dostępu do usług medycyny mobilnej, m.in. z uwagi na obecną sytuację 

epidemiologiczną, 

• rozwój opieki skoordynowanej, współpraca POZ i szpitali, 

• podnoszenie dostępności dziennych domów opieki medycznej, szczególnie 

w kontekście postępujących zmian demograficznych, 

• wzrost dostępności usług skierowanych do osób chorujących na nowotwory, 

• większą dostępność lecznictwa w zakresie zaburzeń psychicznych, szczególnie 

leczenia dzieci z problemami natury psychicznej, 

• podnoszenie dostępności rehabilitacji, 

• większy dostęp do diagnostyki. 

Założenia interwencji wpływające pozytywnie na skuteczność, efektywność, użyteczność 

i trwałość wsparcia 

1) Zaplanowanie interwencji z uwzględnieniem realnych problemów i potrzeb 

istniejących w regionie. 

2) Uszeregowanie planowanych działań od obszarów najbardziej do najmniej 

priorytetowych. 

3) Zapewnienie komplementarności w zakresie planowanych działań z obszaru ochrony 

zdrowia. 

4) Przygotowanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów. 
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5) Reagowanie na nieprzewidziane okoliczności wpływające na efektywność wdrażania 

inwestycji i uwzględnianie ich w Programie (takie jak trudności beneficjentów 

w zakresie przeprowadzanych zamówień publicznych, skutki aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej). 

Komplementarność z PO WER i innymi adekwatnymi w zakresie ochrony zdrowia 

działaniami w ramach danego programu 

W zakresie priorytetu inwestycyjnego 9a Programu, obejmującego inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 

regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 

włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych 

i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności 

lokalnych. W tym obszarze komplementarność z PO WER obejmuje działania ukierunkowane 

na doskonalenie kompetencji lekarzy, w tym podstawowej opieki zdrowotnej. 

W przypadku PI 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości 

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 

wsparcie jest komplementarne ze wsparciem w PO WER, w którym wdrażane są m.in. 

działania obejmujące wypracowanie rozwiązań systemowych nastawionych na podnoszenie 

dostępności i jakości usług zdrowotnych. 

Komplementarność w obszarze RPO WM w zakresie ochrony zdrowia zachodziła pomiędzy 

działaniami zaplanowanymi do realizacji w trzech wskazanych powyżej osiach 

priorytetowych – OP II, OP VI i OP XI. 

Problemy utrudniające realizację interwencji oraz działania podjęte w celu 

przeciwdziałania im 

1) Zamówienia publiczne – problemy te dotyczyły m.in. ograniczonej liczby podmiotów 

oferujących usługi specjalistyczne usługi IT, występowania nierzetelnych podmiotów 

na rynku i jednocześnie wzrostu cen oferowanych usług. W przypadku wykrycia 

nieprawidłowości, należało zwrócić się do beneficjenta z informacją o konieczności 

powtórnego przeprowadzenia procedury zamówienia, przedłużano wówczas czas 

realizacji danego projektu. 

2) Dotarcie do potencjalnych uczestników projektu, np. dzieci, osoby starsze, rekrutację 

utrudnił m.in. COVID-19 – rekrutacja była realizowana do skutku, dopuszczano 

możliwość wydłużenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu naboru 

uczestników. Nie udało się zrekrutować wymaganej liczby dzieci do projektów 

skierowanych do osób z autyzmem, z uwagi na przyjęte kryterium dostępności, tj. 

brak możliwości przyjmowania d projektu osób wspieranych w ramach NFZ.  

3) Opóźnienia w realizacji zadań wynikające z ograniczeń spowodowanych stanem 

pandemii – w tym zakresie również wspierano beneficjentów głównie za pomocą 
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wydłużenia czasu przeznaczonego na wdrożenie danego projektu oraz zachęcanie do 

korzystania z form kontaktów pośrednich, również w zakresie przesyłania 

dokumentacji. 

Należy przy tym dodać, że pojawiające się problemy w większości nie wpłynęły negatywnie 

na poziom realizacji zakładanych wskaźników. 

Rozwiązania, które można uznać za dobre praktyki warte uwzględnienia w ramach RPO 

WM 

• dostosowanie Programu do potrzeb zidentyfikowanych w regionie oraz 

priorytetyzacja tych potrzeb; 

• wdrażanie inwestycji wykorzystujących rozwiązania nowoczesne i innowacyjne, 

• realizacja projektów komplementarnych; 

• realizacja działań pozwalających na dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do 

aktualnie występujących trendów demograficznych; 

• realizacja projektów wspierających różne grupy docelowe. 
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2.3.2. RPO Województwa Wielkopolskiego 

Tabela 19. Analiza WRPO 2014-2020 pod kątem zwiększania dostępności usług zdrowotnych w regionie 

Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

Działanie/Poddziałanie, 

w ramach którego 

realizowane jest 

wsparcie w zakresie 

zwiększania 

dostępności usług 

zdrowotnych 

OŚ PRIORYTETOWA 2. 

SPOŁECZEŃSTWO 

INFORMACYJNE; Działanie 

2.1. Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych; Poddziałanie 

2.1.1 Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych  

OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE 

SPOŁECZNE; Działanie 7.2. Usługi 

społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – 

projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii 

COVID-19  

 

OŚ PRIORYTETOWA 9. 

INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU 

LUDZKIEGO; Działanie 9.1. Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną i społeczną; 

Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura 

ochrony zdrowia  

Cele wsparcia Zwiększanie dostępności, 

stopnia wykorzystania 

i jakości technologii 

informacyjnych 

i komunikacyjnych; 

Większy zakres 

stosowania TIK w sferze 

publicznej poprzez rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych na rzecz 

obywateli, 

przedsiębiorców i innych 

Wzrost liczby osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym korzystających z usług 

zdrowotnych.  

 

Poprawiona dostępność infrastruktury 

zdrowotnej i społecznej, przede 

wszystkim poprzez inwestycje 

w modernizację obiektów ochrony 

zdrowia i społecznych o znaczeniu 

regionalnym i lokalnym oraz 

wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt.  
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

podmiotów oraz 

zwiększenie poziomu 

dostępności 

i wykorzystania 

publicznych usług 

cyfrowych w regionie.  

Możliwe do realizacji 

typy projektów 

Zwiększenie dostępu 

obywateli do usług 

publicznych z zakresu e-

zdrowia, wsparcie 

cyfryzacji procesów 

w obszarze ochrony 

zdrowia i usług 

społecznych m.in. 

przedsięwzięcia:  

- dotyczące 

upowszechniania 

standardów wymiany 

elektronicznej 

dokumentacji medycznej 

(w oparciu o aktualne 

standardy danych 

medycznych) oraz 

wdrażania systemów EDM  

• Wdrażanie programów 

wczesnego wykrywania chorób, 

leczenia oraz rehabilitacji 

medycznej dzieci (np. 

szczepienia przeciwko HPV, 

polepszenie warunków opieki 

nad dzieckiem leczonym 

onkologicznie 

i hematologicznie).  

• Projekty służące dostarczaniu 

narzędzi rozwoju usług 

społecznych lokalnym 

usługodawcom i zwiększenie 

potencjału lokalnych 

społeczności do samodzielnego 

świadczenia usług społecznych 

i zdrowotnych, 

1) Projekty podmiotów leczniczych 

o znaczeniu regionalnym, 

ponadlokalnym i lokalnym211, 

polegające m.in. na:  

a) przeprowadzeniu niezbędnych 

z punktu widzenia udzielania świadczeń 

zdrowotnych prac remontowo-

budowlanych, w tym w zakresie 

dostosowania infrastruktury do potrzeb 

osób starszych i 

z niepełnosprawnościami,  

b) wyposażeniu w sprzęt medyczny,  

c) rozwiązaniach w zakresie IT 

(oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie 

jako element projektu.  

2) Projekty polegające na zakupie 

niezbędnego sprzętu oraz/lub 

przeprowadzeniu niezbędnych prac 
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

- dotyczące rozwoju 

infrastruktury 

informatycznej placówek 

ochrony zdrowia oraz 

usług społecznych, jako 

projekt kompleksowy, 

w połączeniu 

z uruchomieniem e-usługi.  

z wykorzystaniem narzędzi 

deinstytucjonalizacji.  

• Projekty zintegrowanych usług 

społecznych i zdrowotnych 

służące poprawie ich dostępu.  

• Działania związane 

z zapobieganiem/łagodzeniem 

skutków epidemii COVID-19.  

remontowo-budowlanych w związku 

z wystąpieniem koronawirusa SARS-

CoV-2 na terenie województwa 

wielkopolskiego, w szczególności zakup 

niezbędnej aparatury medycznej 

i diagnostycznej (w tym testów), 

środków ochrony jednorazowej wraz 

z pracami remontowo-budowlanymi 

związanymi np. z adaptacją 

pomieszczeń, a także budową 

tymczasowych obiektów kubaturowych 

związanych z leczeniem i diagnostyką, 

w celu zwiększenia możliwości 

diagnostycznych, ratowniczych 

i medycznych na terenie województwa 

wiekopolskiego. Projekty wpisujące się 

w przedmiotowy zakres mają charakter 

interwencyjny i są objęte szczególnymi 

warunkami udzielania wsparcia.  

 

Potencjalni 

beneficjenci 

podmioty lecznicze 

utworzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

(a także przedsiębiorcy 

• państwowe jednostki budżetowe, 

• podmioty wykonujące działalność 

leczniczą na podstawie ustawy 

 

1. w przypadku projektów dotyczących 

wsparcia podmiotów leczniczych 

udzielających świadczeń zdrowotnych 
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

powstali z ich 

przekształceń); 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej; 

w zakresie geriatrii, opieki 

długoterminowej oraz opieki 

paliatywnej i hospicyjnej - podmioty 

wykonujące działalność leczniczą, 

udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, z wyłączeniem 

podmiotów, które będą kwalifikowały 

się do otrzymania wsparcia w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy 

szpitali ponadregionalnych 

posiadających w swoich strukturach 

oddziały geriatryczne)  

2. w przypadku pozostałych projektów - 

podmioty lecznicze udzielające 

świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych  

 

ze środków publicznych: samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

przedsiębiorcy, jednostki budżetowe 

oraz lekarze i pielęgniarki, którzy 

wykonują swój zawód w ramach 
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

działalności leczniczej i udzielają 

świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(z wyłączeniem podmiotów, które będą 

kwalifikowały się do otrzymania 

wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko224 - wyłączenie to nie 

dotyczy szpitali ponadregionalnych 

posiadających w swoich strukturach 

oddziały geriatryczne)  

3. jednostki samorządu terytorialnego 

i ich jednostki organizacyjne  

4. uczestnicy PPP realizujący projekty 

hybrydowe na rzecz partnera 

publicznego  

5. podmiot będący beneficjentem 

projektu pozakonkursowego, 

dotyczącego Szpitala klinicznego im. 

Jonschera w Poznaniu w obszarze 

onkologii i hematologii dziecięcej.  

 

Ostateczni odbiorcy 

wsparcia 

n/d - osoby zagrożone ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym zgodnie 

n/d 
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

z definicją zawartą171 w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, 

młodzież, osoby starsze i 

z niepełnosprawnościami oraz osoby 

w ich otoczeniu172,  

- osoby nieaktywne zawodowo 

kwalifikujące się do profilaktyki, 

leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze 

względu na wiek lub stan zdrowia, 

w tym dzieci zagrożone 

niepełnosprawnością i 

z niepełnosprawnościami.  

Ponadto wsparciem w ramach 

Poddziałaniem zostaną objęte 

podmioty i osoby zagrożone skutkami 

epidemii COVID-19.  



 

172 | S t r o n a  

 

Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

Założona alokacja 62 681 105,00 EUR71 92 767 215,00 EUR 100 265 730,00 EUR72 

Liczba podpisanych 

umów 

5 8 29 

Wartość unijnego 

dofinansowania w zł 

3 492 217,17 EUR73, 74 27 554 613,79 EUR75 90 404 514,56 EUR76 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów programowych, listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-

2020/ [dostęp na dzień: 22.02.2021] oraz zrealizowanych badań własnych.

 

71 Alokacja przeznaczona na całe Działanie 2.1. 
72 Alokacja przeznaczona na całe Działanie 9.1. 
73 Przeliczenie PLN na EUR na podstawie kursu NBP z dn. 22.02.2021 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [dostęp na dzień: 22.02.2021]; 1 EUR = 4,4963 
PLN. 
74 Dotyczy wartości unijnego dofinansowania dla sektora opieki zdrowotnej w ramach Działania 2.1, Poddziałanie 2.1.1. 
75 Przeliczenie PLN na EUR na podstawie kursu NBP z dn. 22.02.2021 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [dostęp na dzień: 22.02.2021]; 1 EUR = 4,4963 
PLN. 
76 Przeliczenie PLN na EUR na podstawie kursu NBP z dn. 22.02.2021 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [dostęp na dzień: 22.02.2021]; 1 EUR = 4,4963 
PLN. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
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Ocena WRPO 2014-2020 

Interwencje podejmowane w ramach zwiększania dostępności usług w regionie realizowano 

w obszarach o dużym zapotrzebowaniu w regionie. Podczas opracowywania Programu 

w zakresie działań i poddziałań dotyczących ochrony zdrowia nie kierowano się mapą 

potrzeb zdrowotnych dla regionu. Potrzeby w zakresie realizacji konkretnych inwestycji 

zdiagnozowane przez instytucje programowe zostały jednak zaakceptowane przez Komitet 

Stresujący Narodowego Programu Zdrowia, co potwierdziło zasadność wdrożenia tych 

przedsięwzięć. Analiza wykazała, że alokacja zaplanowana na działania w sektorze ochrony 

zdrowia pozwoliła na znaczne zniwelowanie zidentyfikowanych deficytów w regionie 

Wielkopolski.  

Projekty, które zostały przyjęte do dofinasowania odpowiadały na realne potrzeby 

mieszkańców województwa, co wynikało z przyjętych kryteriów wyboru tych przedsięwzięć. 

Wdrażane inwestycje w stopniu zdecydowanym przyczyniły się dzięki temu do realnego 

podniesienia dostępu do wyższej jakości usług zdrowotnych w województwie, 

w szczególności z zakresu diagnostyki (w tym nowotworowej), profilaktyki oraz leczenia 

zaburzeń psychicznych (dzięki powołaniu 10 centrów zdrowia psychicznego). Realizacja 

projektów podnoszących dostępność profilaktyki miała duże znaczenie w kontekście 

niwelowania zjawiska ubóstwa wynikającego z braku możliwości podejmowania pracy 

zarobkowej, wskutek złego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Większe możliwości 

w zakresie profilaktyki oraz diagnostyki przyczyniają się z jednej strony do odciążenia 

systemu, ze względu na brak konieczności opiekowania się pacjentami w zaawansowanym 

stadium choroby, jak i lepszej sytuacji materialnej mieszkańców, którzy nie muszą 

rezygnować z pracy, a jednocześnie nie ponoszą wysokich kosztów leczenia. Działania 

podejmowane w Programie nastawione były również na zwiększanie dostępności leczenia 

wybranych chorób, dzięki czemu poprawił się stan również tych osób, które już chorują, 

szczególnie osób starszych. Podjęte interwencje przyczyniły się zatem do zwiększenia 

zdolności mieszkańców do udziału w życiu społecznym oraz gospodarczym, a w rezultacie 

w dłuższej perspektywie czasu mogą doprowadzić do podniesienia jakości życia i pracy 

mieszkańców regionu.  

W ramach RPO w województwie wielkopolskim zwrócono ponadto uwagę na to, aby 

realizowane inwestycje były podejmowane w lokalizacjach pozwalających na zmniejszenie 

nierówności w zakresie dostępności usług zdrowotnych oraz infrastruktury ochrony zdrowia. 

Większość projektów koncentrowała się zatem na jednostkach działających na poziomie 

powiatów, w tym na obszarach wiejskich. 

Trwałość efektów, jakie uzyskiwane są dzięki realizowanym projektom z zakresu ochrony 

zdrowia jest wysoka. Trwałość infrastrukturalna jest warunkiem obligatoryjnym realizacji 

projektów i jest najprostsza do weryfikacji. W wielu przypadkach, gdzie postęp 

technologiczny nie zachodzi w tempie bardzo szybkim, trwałość ta może potencjalnie 
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kilkukrotnie przekroczyć minimalny okres trwałości. Bardzo wysoką zakładaną trwałością 

charakteryzują się także projekty dotyczące profilaktyki oraz diagnostyki. Efekty, jakie może 

uzyskać konkretny uczestnik tego rodzaju projektu, mogą zaważyć na całym jego życiu, 

ponieważ wykrycie u niego nieprawidłowości zwiększa szansę na przeciwdziałanie lub 

wyleczenie choroby. Niezwykle pożądana przez instytucje wdrażające jest także trwałość na 

poziomie instytucjonalnym, jednak w tym ujęciu na poziomie regionu nie ma możliwości 

zapewnienia jej na oczekiwanym poziomie z uwagi na ograniczenia o charakterze formalnym. 

Dotyczy to np. tworzenia środowiskowych centrów zdrowia psychicznego oraz dziennych 

domów opieki medycznej dla osób starszych. Ograniczenia w tym zakresie wynikają ze 

sposobu finansowanie ich działalności, które jest uzależnione od decyzji podejmowanych na 

poziomie krajowym. Zakłada się, że w przypadku braku uzyskania dofinansowania 

zewnętrznego po zakończeniu realizacji projektów, jednostki powstające w ramach WRPO 

będą w przyszłości działały odpłatnie. 

Jednym z kryteriów dostępu do Programu w zakresie ochrony zdrowia było nawiązanie 

współpracy pomiędzy placówkami stacjonarnymi a opieką zdeinstytucjonalizowaną, w celu 

rozwoju skoordynowanej opieki nad pacjentem. W chwili obecnej zauważalne jest 

relatywnie małe zainteresowanie tego rodzaju współpracą ze strony POZ, jednak na 

przestrzeni czasu podejmowane były liczne próby, mające na celu większe zaangażowanie 

tych placówek (np. włączenie kadry w działania miękkie – szkoleniowe). Bezpośrednie 

przełożenie na rozwijanie opieki skoordynowanej w regionie mają projekty realizowane 

w ramach 7 osi priorytetowej WRPO, w ramach których tworzone są np. centra zdrowia 

psychicznego. Działania te wymagają koordynacji oraz współpracy pomiędzy różnymi 

podmiotami, m.in. w celu zapewnienia finansowania ich działalności. W celu rozwijania 

opieki skoordynowanej konieczne jest jednak przede wszystkim edukowanie lekarzy POZ 

oraz kadry zatrudnionej w szpitalach w zakresie możliwości, jakie daje np. korzystanie 

z domów opieki medycznej, będących uzupełnieniem systemu opieki zdrowotnej, w których 

pacjenci mogą skorzystać z kompleksowej rehabilitacji. 

W kolejnej perspektywie finansowania sugerowane jest podejmowanie przedsięwzięć 

ukierunkowanych na następujące obszary: 

• kompleksowe wsparcie dla osób starszych – fizyczne oraz psychiczne; 

• choroby nowotworowe; 

• choroby cywilizacyjne; 

• zdrowie psychiczne; 

• szkolenie kadr medycznych. 
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Założenia interwencji wpływające pozytywnie na skuteczność, efektywność, użyteczność 

i trwałość wsparcia 

1) Wszystkie działania, które są podejmowane w ramach poszczególnych osi 

priorytetowych są poprzedzone dokładną analizą potrzeb oraz istniejących 

potencjałów, które pozwalały na wyłonienie beneficjentów chrakteryzujących się 

najwyższą zakładaną skutecznością oraz efektywnością finansową i organizacyjnej. 

2) Powiązanie zakresu oraz logiki programu w ramach działań i poddziałań związanych 

z ochroną zdrowia z kierunkami i priorytetami strategicznymi, jakie określono dla 

obszaru świadczeń opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego w policy paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

3) Wykorzystanie podejścia strategicznego, skoncentrowanego na przedsięwzięciach, 

które pozwolą na najbardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na 

ochronę zdrowia w regionie – realizowanie najistotniejszych i niezbędnych inwestycji 

w kluczowych dziedzinach. 

Komplementarność z PO WER i innymi adekwatnymi w zakresie ochrony zdrowia 

działaniami w ramach danego programu 

Działania realizowane w ramach obszaru dotyczącego opieki zdrowotnej są komplementarne 

z PO WER (w tym np. działania związane z doskonaleniem kompetencji lekarzy, m.in. z POZ), 

a podstawowym narzędziem zapewniającym komplementarność z tym oraz innymi 

programami w obszarze zdrowia jest działalność Komitetu Sterującego ds. koordynacji 

interwencji EFSI. Komitet ten dokonuje m.in. oceny zgodności przygotowanego przez siebie 

Planu działań dla obszaru zdrowia, które są podejmowane ze środków unijnych na poziomie 

krajowym i regionalnym. Przygotowany przez Komitet Plan działań zawiera rekomendacje 

dla Komitetu Monitorującego dotyczące procedur oraz kryteriów wyboru projektów, 

a warunkiem przyznania dofinansowania w jest zgodność z ww. Planem działań 

i przygotowanymi rekomendacjami Komitetu.  

Problemy utrudniające realizację interwencji oraz działania podjęte w celu 

przeciwdziałania im 

1) Rozbudowana polityka oceny celowości wdrażanych inwestycji, konieczność 

uwzględnienia licznych dokumentów o charakterze strategicznym, co wydłużało czas 

przygotowany na stworzenie Programu i rozpoczęcie procesu naboru projektów – na 

etapie przygotowywania Programu nie było możliwości rozwiązania tej kwestii, 

należało za pomocą dostępnych zasobów przygotować wszystko zgodnie 

z wytycznymi. 

2) Trudności w rekrutacji lekarzy do projektu, którzy mogliby zaoferować swoje usługi 

w formie zdalnej. Problem rozwiązano w ten sposób, że zatrudniono osoby z innej 

miejscowości, za nieco wyższą stawkę, aby dojeżdżały do placówki. 
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3) Pandemia COVID-19 spowodowała opóźnienia polegające m.in. na zmniejszeniu 

liczby wykonywanych badań diagnostycznych, jednak było to zjawisko tymczasowe. 

Zainteresowanie udziałem w realizowanych projektach, po chwilowym przestoju, 

było wciąż bardzo wysokie.  

4) Problemy proceduralne, takie jak trudności w rozliczaniu wydatków związanych 

z realizacją projektów, z uwagi na nowoczesne rozwiązania dotychczas 

nierealizowane czy ograniczenia formalne, takie jak brak możliwości realizacji badań 

profilaktycznych w szkołach bez zgody rodziców i trudności w pozyskaniu zgody na 

badania oraz konieczność przygotowywania rozbudowanej dokumentacji dotyczącej 

udziału każdego z uczestników. 

5) Ograniczenia dotyczące rekrutacji uczestników, tj. brak możliwości rekrutacji osób 

starszych do programów profilaktycznych z uwagi na określone kryterium. 

Rozwiązania, które można uznać za dobre praktyki warte uwzględnienia w ramach RPO 

WM 

• opracowanie autorskich programów z zakresu ochrony zdrowia, skrojonych na miarę 

istniejących potrzeb; 

• wykorzystanie nowoczesnych technologii we wdrażanych inwestycjach; 

• realizacja programów profilaktycznych; 

• tworzenie dziennych domów opieki medycznej, które wspierają rozwój opieki 

skoordynowanej. 
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2.3.3. RPO Województwa Dolnośląskiego 

Tabela 20. Analiza RPO WD 2014-2020 pod kątem zwiększania dostępności usług zdrowotnych w regionie 

Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

Działanie/Poddziałanie, 

w ramach którego 

realizowane jest 

wsparcie w zakresie 

zwiększania dostępności 

usług zdrowotnych 

Oś priorytetowa II 

Technologie informacyjno-

komunikacyjne; Działanie 2.1. 

E-usługi publiczne;  

Oś priorytetowa VI Infrastruktura 

spójności społecznej; Działanie 6.2. 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną;  

Oś priorytetowa IX Włączenie 

społeczne; Działanie 9.3. Dostęp do 

wysokiej jakości usług 

zdrowotnych;  

Obszary wsparcia/ cele 

wsparcia 

Zwiększone wykorzystanie e-

usług publicznych 

Zwiększony dostęp do opieki 

zdrowotnej w regionie 

Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych. 

Możliwe do realizacji 

typy projektów 

Przedsięwzięcia szczebla 

regionalnego i lokalnego 

dotyczące zwiększenia 

dostępu i jakości e-usług: 

2.1. A) Tworzenie lub rozwój 

(poprawa e-dojrzałości) e-

usług publicznych (A2B, A2C), 

tj. projekty zakładające 

rozwój elektronicznych usług 

publicznych w zakresie e-

zdrowia; 

2.1 B) Tworzenie lub rozwój 

elektronicznych usług 

Na zasadach i w zakresie zgodnym 

z Policy Paper wspierane będą między 

innymi projekty polegające na: 

• 6.2.A. przeprowadzeniu 

niezbędnych, z punktu widzenia 

udzielania świadczeń zdrowotnych, 

prac remontowo-budowlanych, 

w tym w zakresie dostosowania 

infrastruktury do potrzeb osób 

starszych i 

z niepełnosprawnościami, 

• 6.2.B. wyposażeniu w sprzęt 

medyczny 

9.3.A. opracowanie i wdrożenie 

programów wczesnego wykrywania 

wad rozwojowych i rehabilitacji 

dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością i 

z niepełnosprawnościami 

9.3.B. wsparcie 

deinstytucjonalizacji opieki nad 

osobami zależnymi, poprzez rozwój 

alternatywnych form opieki nad 

osobami potrzebującymi wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu 
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

wewnątrzadministracyjnych 

(A2A), niezbędnych dla 

funkcjonowania e-usług 

publicznych. Elementem 

przedsięwzięcia może być 

tworzenie lub rozwój e-usług 

publicznych (A2B, A2C).  

Potencjalni beneficjenci • podmioty lecznicze 

działające w publicznym 

systemie opieki 

zdrowotnej;  

1) O wsparcie w ramach działania mogą 

ubiegać się podmioty (publiczne 

i prywatne) wykonujące działalność 

leczniczą – zgodnie z ustawą 

o działalności leczniczej, udzielające 

świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

W przypadku poszerzenia działalności 

podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, wymagane będzie 

zobowiązanie do świadczenia usług 

najpóźniej w kolejnym okresie 

kontraktowania usług przez NFZ po 

zakończeniu realizacji projektu 

w ramach kontraktu (ze środków 

publicznych) a w przypadku jego braku 

W zakresie projektów typu 9.3.A: 

• podmioty lecznicze, 

definiowane zgodnie z ustawą 

o działalności leczniczej 

W zakresie projektów typu 9.3.B: 

• jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej; 

• organizacje pozarządowe; 

• podmioty prowadzące 

działalność w obszarze pomocy 

społecznej oraz systemu 
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Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

ze środków własnych (nieodpłatnie) lub 

poprzez ich kontraktację w drodze 

umowy podpisanej z innym podmiotem 

posiadającym w danym okresie 

kontrakt z NFZ.  

2) JST oraz podmioty, w których 

większość udziałów lub akcji posiadają 

JST, ich związki i stowarzyszenia. 

wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej; 

• podmioty ekonomii społecznej 

oraz przedsiębiorstwa 

społeczne; 

• kościoły, związki wyznaniowe 

oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych; 

• podmioty lecznicze. 

Ostateczni odbiorcy 

wsparcia 

n/d Mieszkańcy regionu • osoby zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

w tym osoby pozostające bez 

zatrudnienia wymagające 

w pierwszej kolejności 

aktywizacji społecznej; 

• dzieci objęte programem 

wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji; 

• otoczenie osób wykluczonych 

bądź zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym; 

kadra medyczna (w zakresie 

niezbędnym do realizacji projektu). 



 

180 | S t r o n a  

 

Element analizy Opis RPO Opis RPO Opis RPO 

Założona alokacja 66 386 308 EU77 56 531 922 EUR 8 000 000 EUR 

Liczba podpisanych 

umów 

32 43 13 

Wartość unijnego 

dofinansowania w zł 

11 119 964,59 EUR78, 79 69 768 709,54 EUR80 6 601 106,14 EUR81 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów programowych, listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-

2020/ [dostęp na dzień: 22.02.2021] oraz zrealizowanych badań własnych.

 

77 Kwota alokacji dla całego Działania 2.1. 
78 Przeliczenie PLN na EUR na podstawie kursu NBP z dn. 22.02.2021 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [dostęp na dzień: 22.02.2021]; 1 EUR = 4,4963 
PLN. 
79 Dotyczy wartości unijnego dofinansowania dla sektora opieki zdrowotnej w ramach Działania 2.1. 
80 Przeliczenie PLN na EUR na podstawie kursu NBP z dn. 22.02.2021 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [dostęp na dzień: 22.02.2021]; 1 EUR = 4,4963 
PLN. 
81 Przeliczenie PLN na EUR na podstawie kursu NBP z dn. 22.02.2021 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [dostęp na dzień: 22.02.2021]; 1 EUR = 4,4963 
PLN. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
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Ocena RPO WD 2014-2020 

Interwencje realizowane w ramach RPO WD wyraźnie przyczyniły się do podniesienia 

specjalizacyjności świadczonych usług oraz podniesienia dostępności sprzętu medycznego, 

realizowane projekty wpisywały się bowiem w potrzeby zidentyfikowane na mapie potrzeb 

zdrowotnych województwa. Wdrażane projekty pozwoliły na zniwelowanie istniejących 

deficytów w ochronie zdrowia na Dolnym Śląsku. Otworzono m.in. specjalistyczne domy 

opieki medycznej, zapewniające usługi profilaktyczne oraz dostęp do programów 

zdrowotnych dla mieszkańców. Uzupełniono i odnowiono także bazę infrastrukturalną 

szpitali specjalistycznych, przede wszystkim poprzez zakup nowego sprzętu i doposażenia 

podmiotów. Dziedziny priorytetowe dla regionu, jak np. onkologia, wciąż wymagają jednak 

dużych nakładów finansowych. 

Wsparcie, jakie zostało udzielone w obszarze opieki zdrowotnej w województwie przyczyniło 

się do zniwelowania zdiagnozowanych wcześniej problemów, jak również pozwoliło 

mieszkańcom realnie odczuć wzrost dostępności do wyższej jakości usług zdrowotnych, 

przede wszystkim profilaktyki. Łatwiejszy dostęp do opieki medycznej pośrednio przyczynia 

się do niwelowania zjawiska ubóstwa jako efektu braku zatrudnienia wynikającego 

z problemów zdrowotnych, a co za tym idzie – do poprawy zdolności do uczestnictwa tych 

osób w życiu społecznym i gospodarczym. 

Podjęte interwencje zdecydowanie przyczyniły się do zmniejszenia nierówności w zakresie 

dostępności usług zdrowotnych i infrastruktury ochrony zdrowia w regionie w kilku 

aspektach. Po pierwsze ze względu na zaoferowanie usług wysokiej jakości osobom, które do 

tej pory nie mogły z nich skorzystać, ponieważ zarezerwowane były głównie dla klientów 

usług komercyjnych. Po drugie – z uwagi na wspieranie podmiotów leczniczych 

zlokalizowanych na obszarach wiejskich, wskutek czego mieszkańcy tych obszarów nie muszą 

już odbywać dalekich podróży w celu skorzystania z wybranych usług medycznych. Po trzecie 

natomiast, dzięki zniwelowaniu istniejących do tej pory barier architektonicznych, które 

utrudniały korzystanie ze wsparcia osobom niepełnosprawnym ruchowo.  

Dzięki wdrażaniu inwestycji w ramach RPO WD możliwe było również podjęcie działań 

nastawionych na rozwijanie procesów skoordynowanej opieki pomiędzy placówkami 

stacjonarnymi a opieką zdeinstytucjonalizowaną, rozumianą jako zapewnienie 

kompleksowego wsparcia dla pacjenta oraz ciągłości opieki nad tym pacjentem, tj. 

współpracy pomiędzy POZ a ambulatoryjną opieką specjalistyczną. Nawiązywanie 

współpracy pomiędzy placówkami było jednym z kryteriów ustanowionych w ramach 

wybranych naborów. 

Trwałość projektów realizowanych w ramach Programu jest jednym z wymogów, które 

obowiązują w przypadku projektów inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych. W przypadku 

tego rodzaju przedsięwzięć zakłada się, że pomimo zachodzących zmian technologicznych 
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efekty znacząco wykroczą poza minimalny okres trwałości, tj. 5 lat od zakończenia wdrażania 

tych działań.  

W województwie dolnośląskim konieczne jest podejmowanie dalszych działań z zakresu 

usprawniania i upowszechniania opieki zdrowotnej. Wśród kierunków, jakie należy rozwijać 

znajdują się przede wszystkim wspomniana wcześniej onkologia, jak również wsparcie dla 

osób starszych, ze względu na postępujące zmiany demograficzne. 

Założenia interwencji wpływające pozytywnie na skuteczność, efektywność, użyteczność 

i trwałość wsparcia 

• bieżąca analiza kwestii dotyczących ochrony zdrowia; 

• realizacja inwestycji zweryfikowanych pod kątem aktualnych deficytów i potrzeb 

w województwie z uwzględnieniem sytuacji demograficznej i epidemiologicznej; 

• realizacja przedsięwzięć zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością 

infrastruktury przy uwzględnieniu map zdrowotnych dla regionu; 

• wdrażanie działań umożliwiających rozwijanie opieki skoordynowanej. 

Komplementarność z PO WER i innymi adekwatnymi w zakresie ochrony zdrowia 

działaniami w ramach danego programu 

Komplementarność działań realizowanych w ramach Programu w obszarze opieki 

zdrowotnej jest zapewniona dzięki kontroli Komitetu Sterującego, zgodnie z przygotowanym 

Planem działań w sektorze zdrowia. W ramach PO WER założono m.in. realizację 

komplementarnych działań dotyczących doskonalenia kompetencji lekarzy, w tym podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

Problemy utrudniające realizację interwencji oraz działania podjęte w celu 

przeciwdziałania im 

1) Ograniczenia finansowe – brak możliwości zapewnienia środków finansowych na 

wkład własny w wymaganej wysokości, co skutkowało rezygnacją z realizacji dużej 

inwestycji w regionie. 

2) Skutki pandemii COVID-19 – utrudnienia we wdrażaniu części działań zgodnie 

z planowanymi harmonogramami. Efektem tych problemów było przesunięcie części 

zadań oraz wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięć. 

3) Problemy proceduralne, np. konieczność prowadzenia licznych konsultacji 

z Komitetem Sterującym, w tym w zakresie opracowania map potrzeb zdrowotnych 

dla regionu, co prowadziło do opóźnień w zakresie realizacji procesów naborów. 

4) Brak doświadczenia w konstruowaniu programów zdrowotnych na poziomie 

wojewódzkim, spowodował, że dopiero w 2020 roku udało się przyjąć pierwszy 

program, który uzyskał pozytywną opinię Komitetu. Wymagało to wiele pracy 

i wysiłku ze strony instytucji wdrażających. 
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5) Problemy w rekrutacji personelu obsługującego dzienne domy opieki medycznej ze 

względu na ograniczoną liczbę specjalistów. 

Rozwiązania, które można uznać za dobre praktyki warte uwzględnienia w ramach RPO 

WM 

• komplementarność realizowanych zadań; 

• tworzenie domów opieki medycznej zapewniających kompleksowe wsparcia dla 

pacjentów, pod względem fizycznym oraz psychologicznym, ale również integrację 

społeczną tych pacjentów. 
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2.4. Studium przypadku 

Przeprowadzona analiza wykazała, że wszystkie projekty, które wytypowano do studium 

przypadku charakteryzowały się bardzo wysoką skutecznością i w sposób zdecydowany 

przyczyniły się do zwiększenia dostępności wyższej jakości usług zdrowotnych 

w województwie, w tym realizacji świadczeń, które dotychczas w ogóle nie były dostępne 

w regionie (np. specjalistycznych zabiegów ortopedycznych). W opinii eksperckiej inwestycje 

te charakteryzowała wysoka efektywność rozumiana jako stosunek nakładów planowanych 

do uzyskanych wsparcia. Projekty wybrane do analizy charakteryzowały się dużą skalą 

zrealizowanych inwestycji (projekt pozakonkursowy o charakterze kluczowym z punktu 

widzenia rozwoju województwa), unikatowymi rozwiązaniami lub kierunkami działalności (w 

tym jedyna placówka zajmująca się leczeniem wieloaspektowym osób niesamodzielnych, 

starszych i niepełnosprawnych, w regionie). Projekty pozwoliły także na zmiany w zakresie 

organizacyjnym w placówkach, np. konsolidację działalności, usprawnienie procesów 

zarządzania poszczególnymi jednostkami (m.in. reorganizacja pracy oddziałów, laboratoriów) 

oraz nowoczesnymi i innowacyjnymi technologiami (np. cyfrowy sprzęt diagnostyczny).  

Realizacja wskazanych projektów poprzedzona była dogłębną diagnozą obejmującą analizę 

mapy potrzeb regionalnych w zakresie ochrony zdrowia, potrzeb placówek-beneficjentów 

oraz ich potencjałów i możliwości partycypowania w finansowaniu inwestycji. Działania te 

uwzględniły również realne potrzeby mieszkańców w zakresie usług zdrowotnych.  

Każdy z wytypowanych projektów realizowany był wraz z projektami komplementarnymi, 

które zapewniły im multiplikowanie się uzyskanych rezultatów. Przyczyniły się one ponadto 

do rozwoju opieki skoordynowanej obejmującej np. współpracę z POZ, domami pomocy 

społecznej, ośrodkami pomocy społecznej czy też dziennymi domami opieki medycznej. 

Podczas wdrażania poszczególnych projektów pojawiały się trudności obejmujące m.in. 

wydłużenie czasu realizacji robót budowlanych z uwagi na ograniczenia w przekraczaniu 

granic spowodowane COVID-19, trudności spowodowane koniecznością przeprowadzania 

licznych procedur ofertowych, zmiany technologiczne powodujące problemy w zakresie 

pozyskania sprzętu, którego zakup określono we wniosku o dofinansowanie projektu, 

wzrosty cen sprzętu medycznego, informatycznego. Dzięki stałej współpracy z instytucjami 

zarządzającymi Programem udało się jednak pokonać wszystkie ze wskazanych problemów. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy należy podkreślić, że wszystkie z opisanych 

projektów charakteryzują się wysokim zakładanym okresem trwałości, który zdecydowanie 

przekroczy minimalny czas wskazany we wniosku o dofinansowanie. W przypadku 

nowopowstałej, przebudowanej lub zmodernizowanej bazy lokalowej zakładana trwałość 

wyniesie nie mniej niż 30 lat, w przypadku sprzętu medycznego – od 10 do 15 lat. Wysoka 

trwałość zapewnić mają m.in. kompleksowe podejście do wdrażanych inwestycji, 

zapewnienie środków finansowych pozwalających na funkcjonowanie nowych jednostek 
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oraz wykorzystywanie zakupionego sprzętu medycznego, czy przeprowadzanie niezbędnych 

kontroli oraz konserwacji nowej infrastruktury. 

2.4.1. Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału 

Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za stosowanie danego rozwiązania 

Beneficjentem projektu jest Samodzielny Publiczny ZOZ – Szpital Powiatowy w Limanowej 

imienia Miłosierdzia Bożego, działający w sektorze opieki zdrowotnej. 

Charakterystyka projektu, w ramach którego zastosowano dane rozwiązanie  

Obszar interwencji projektu: Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 

SPR 

Typ projektu: A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony 

zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny 

Okres realizacji projektu: 02.04.2018 – 29.06.2021 

Projekt ma charakter konkursowy i nie jest realizowany w partnerstwie.  

Obszar realizacji obejmuje mały obszar miejski, o małej gęstości zaludnienia i liczbie ludności 

poniżej 5 000. Miejscem realizacji projektu jest powiat limanowski, gmina Limanowa. 

Finansowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 9 635 864,9 zł 

Kwota dofinansowania: 7 204 701 zł 

Wkład własny Beneficjenta: 2 431 163,9 zł 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa 

istniejącego budynku Bloku Operacyjnego w celu stworzenia Oddziału Geriatrycznego 

i Poradni Geriatrycznej w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej. 

W nowym budynku umiejscowione będą 64 łóżka, które będą stanowiły odciążenie Oddziału 

Chorób Wewnętrznych, na którym zwykle przebywa ok. 70% pacjentów geriatrycznych. 

Projekt zakłada również zakup specjalistycznego sprzętu, jako niezbędnego wyposażenia 

oddziału, jak też utworzenie sali gimnastycznej oraz pomieszczenia do kinezyterapii 

fizykoterapeutycznej. 
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Zdjęcie 1. Prace budowlane na nowym Oddziale Geriatrycznym 

 

Źródło: https://powiat.limanowski.pl/blog/geriatria-prace-przebiegaja-zgodnie-z-zalozeniami/?print=print 

[dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

Zdjęcie 2. Prace wykończeniowe na nowym Oddziale Geriatrycznym 

 

Źródło: https://powiat.limanowski.pl/blog/geriatria-prace-przebiegaja-zgodnie-z-zalozeniami/?print=print 

[dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

Powiązanie interwencji z projektami komplementarnymi 

Wdrażana inwestycja powiązana jest z dwoma projektami dopełniającymi: 

1) W ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM 

https://powiat.limanowski.pl/blog/geriatria-prace-przebiegaja-zgodnie-z-zalozeniami/?print=print
https://powiat.limanowski.pl/blog/geriatria-prace-przebiegaja-zgodnie-z-zalozeniami/?print=print
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Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego jako jeden z partnerów projektu pn. 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, wdrażanego w ramach PRO 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 oś Priorytetowa Region Spójny 

Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne 

i Zdrowotne w Regionie. W ramach projektu szpital wyposażony zostanie w myjnię do 

wózków, konsole zbiorcze monitorowania IT, a także analizator mikrobiologiczny i aparat do 

znieczulenia. 

W ramach I etapu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w roku 2020 szpital otrzymał dwa 

ambulanse oraz nowoczesny sprzęt medyczny: cyfrowy aparat RTG, wielofunkcyjny aparat 

USG, kolumna, bronchofiberoskop. 

Zdjęcie 3. Sprzęt medyczny zakupiony w ramach I etapu Małopolskiej Tarczy 

Antykryzysowej 

 

Źródło: https://powiat.limanowski.pl/blog/do-szpitala-powiatowego-w-limanowej-w-ramach-malopolskiej-

tarczy-antykryzysowej-trafi-nowy-sprzet-medyczny/?print=print [dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

  

https://powiat.limanowski.pl/blog/do-szpitala-powiatowego-w-limanowej-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej-trafi-nowy-sprzet-medyczny/?print=print
https://powiat.limanowski.pl/blog/do-szpitala-powiatowego-w-limanowej-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej-trafi-nowy-sprzet-medyczny/?print=print


 

188 | S t r o n a  

 

Zdjęcie 4. Sprzęt medyczny zakupiony w ramach I etapu Małopolskiej Tarczy 

Antykryzysowej 

 

Źródło: http://www.szpitallimanowa.pl/files/pl/04122020-03.jpg [dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

2) W ramach Poddziałania 2.1.5 – Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM). 

W ramach OP 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, 

Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Szpital Powiatowy w Limanowej 

w partnerstwie z Województwem Małopolskim wdraża również projekt „Małopolski System 

Informacji Medycznej (MSIM)”, którego celem jest wzrost dostępności i poprawa jakości e-

usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia. Utworzenie i rozwój wspólnej platformy na 

poziomie regionalnym nakierowane jest na przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych 

pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie poprzez ujednolicenie i poprawienie procesu 

gromadzenia danych i informacji medycznych, zapewnienie uprawnionym podmiotom 

szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych oraz poprawę systemu obsługi 

pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze. 

Wskaźniki projektowe 

W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie dwóch produktów oraz czterech rezultatów. 

http://www.szpitallimanowa.pl/files/pl/04122020-03.jpg


 

189 | S t r o n a  

 

Tabela 21. Wskaźniki produktu i rezultatu zaplanowane w ramach projektu 

Rodzaj 

wskaźnika 

Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa 

Aktualna 

wartość 

wskaźnika 

Produktu Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych 

[szt.] 

1,00 0,00 

Produktu Nakłady inwestycyjne na 

zakup aparatury 

medycznej [PLN] 

218 382,48 0,00 

Rezultatu Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy - pozostałe 

formy [EPC] 

1,00 0,00 

Rezultatu Ludność objęta 

ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi [osoby] (CI 

36) 

130 000,00 0,00 

Rezultatu Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach 

(innych niż 

przedsiębiorstwa) [EPC] 

39,00 0,00 

Rezultatu Liczba osób leczonych 

w podmiotach leczniczych 

objętych wsparciem  

34 000,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014 udostępnionych przez Zamawiającego 

(stan na dzień 05.01.2021). 

2.4.2. Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez 

przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału 

rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja 

stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po 

leczeniu szpitalnym 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za stosowanie danego rozwiązania 

Beneficjentem projektu jest Samodzielny ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 

który prowadzi działalność w obszarze opieki zdrowotnej. 
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Charakterystyka projektu, w ramach którego zastosowano dane rozwiązanie  

Obszar interwencji projektu: Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 

Typ projektu: A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony 

zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny 

Okres realizacji projektu: 29.04.2015 – 25.09.2020 

Projekt ma charakter konkursowy i nie jest realizowany w partnerstwie.  

Obszar realizacji obejmuje duży obszar miejski, o dużej gęstości zaludnienia i liczbie ludności 

powyżej 50 000. Miejscem realizacji projektu jest powiat m. Kraków, gmina m. Kraków. 

Finansowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej. 

Kwota projektu ogółem: 13 106 374,98 zł 

Kwota dofinansowania: 10 483 789,31 zł 

Wkład własny: 2 622 585,67 zł 

Opis projektu: Projekt obejmuje przebudowę budynku nr 7 na oddział rehabilitacji narządu 

ruchu. Przebudowa obejmuje rozbudowę i nadbudowę budynku nr 7 o jedną kondygnację 

nadziemną, zmianę zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych, 

parkingów i chodników, korektę ukształtowania terenu, budowę placyku gospodarczego 

wraz z budynkiem na odpady komunalne oraz przebudowę wewnętrznych instalacji. 

Przebudowany obiekt pełnił będzie następujące funkcje: izba przyjęć, rejestracja pacjentów, 

archiwum, rehabilitacja dzienna pacjenta, oddział szpitalny rehabilitacji z 36 łóżkami (w tym 

izolatka 1 osobowa) z łazienkami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnością. Zakres 

usług rehabilitacji w projektowanym obiekcie obejmuje natomiast: kinezyterapię, 

elektroterapię, laseroterapię, światłolecznictwo, magnoterapię, krioterapię, hydroterapię 

oraz terapię uciskową. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 
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Zdjęcie 5. Oddział rehabilitacji narządów ruchu stworzony w ramach projektu 

 

Źródło: https://www.kcr.pl/o-centrum/galerie/remont-budynku-7/ [dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

Zdjęcie 6. Oddział rehabilitacji narządów ruchu stworzony w ramach projektu 

 

Źródło: https://www.kcr.pl/o-centrum/galerie/remont-budynku-7/ [dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

https://www.kcr.pl/o-centrum/galerie/remont-budynku-7/
https://www.kcr.pl/o-centrum/galerie/remont-budynku-7/
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Zdjęcie 7. Oddział rehabilitacji narządów ruchu stworzony w ramach projektu 

 

Źródło: https://www.kcr.pl/o-centrum/galerie/remont-budynku-7/ [dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

Zdjęcie 8. Oddział rehabilitacji narządów ruchu stworzony w ramach projektu 

 

Źródło: https://www.kcr.pl/o-centrum/galerie/remont-budynku-7/ [dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

 

 

https://www.kcr.pl/o-centrum/galerie/remont-budynku-7/
https://www.kcr.pl/o-centrum/galerie/remont-budynku-7/
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Powiązanie interwencji z projektami komplementarnymi 

1) Pierwszym projektem dopełniającym był „Dom Dziennej Opieki Medycznej”, 

zrealizowany w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO Województwa Małopolskiego 2014-

2020”. Celem głównym projektu było podniesienie jakości usług w zakresie opieki nad 

60 osobami starszymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej przy Krakowskim 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii m.in. poprzez: zakup wysokiej jakości sprzętu do 

wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych/ usprawniających oraz stworzenie bogatej 

oferty zakresu świadczeń – rehabilitacji, terapii zajęciowej, edukacji pacjentów ich 

rodzin co do kontynuacji opieki oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. 

Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie 10 miejsc opieki nad osobami zależnymi, 

a opieką oraz leczeniem w ramach projektu otoczono 50 pacjentów. 

2) Drugim projektem komplementarnym jest opisywany wcześniej Małopolski System 

Informacji Medycznej (MSIM), wdrażany w ramach Poddziałania 2.1.5. Celem 

projektu jest wzrost dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze 

ochrony zdrowia, poprzez stworzenie i rozwijanie wspólnej platformy na poziomie 

województwa. 

Opinia uczestników projektu na temat rozwiązania 

Badani uczestnicy bardzo pozytywnie oceniali udział w projekcie. Aż 86,0% z nich oceniło go 

bardzo dobrze, a kolejne 10,0% – dobrze. Podkreślano przede wszystkim przyjazną 

atmosferę, profesjonalizm personelu, a także jasne i precyzyjne wskazówki odnośnie do 

opieki nad osobą chorą czy wysoki standard wyposażenia. Zaledwie dwie osoby uczestnictwo 

w projekcie ocenili przeciętnie (4,0%). 

Udział w realizowanym przedsięwzięciu w sposób pozytywny wpłynął również na sytuację 

zdrowotną 42,0% badanych uczestników (poprzez poprawienie stanu zdrowia, ale też wzrost 

świadomości co do konieczności dbania o stan zdrowia) oraz na inny aspekt życiowy, który 

wskazało 22,0% respondentów (np. zdobycie nowej wiedzy, większą otwartość na innych czy 

sprawność w stosunkach międzyludzkich). 

Stosunkowo dobrze oceniano również przewidywaną trwałość efektów uzyskanych dzięki 

udziałowi w projekcie: 68,0% uczestników wskazało, że utrzymywać się one będą ponad dwa 

lata, 26,0% było zdania, że efekty utrzymają się od roku do dwóch lat, z kolei pozostałe 6,0% 

respondentów oceniło, że uzyskane przez nich efekty utrzymają się do roku czasu. 

Tylko dwóch badanych uczestniczących w projekcie natrafiło na trudności. Wskazali oni, że 

nie otrzymali instrukcji dotyczących właściwego wykonywania pomiaru ciśnienia krwi oraz 

wykonywania zastrzyków. Wszyscy respondenci jednogłośnie stwierdzili natomiast, że takie 

i podobne im projekty powinny być kontynuowane w przyszłości. 
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Wśród postulowanych zmian, wskazywano przede wszystkim na konieczność zapewnienia 

transportu do placówki, zwłaszcza dla osób starszych, wspomniano także o potrzebie 

rozszerzenia grupy potencjalnych uczestników projektów, nie określono jednak, o jakie grupy 

mogłoby chodzić. 

Wskaźniki projektowe 

W projekcie zaplanowano osiągnięcie czterech produktów oraz pięciu rezultatów. 

Tabela 22. Wskaźniki produktu i rezultatu zaplanowane w ramach projektu 

Rodzaj 

wskaźnika 

Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa 

Aktualna 

wartość 

wskaźnika 

Produktu Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami 

[szt.] 

1,00 0,00 

Produktu Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla 

osób z niepełnosprawnościami 

[szt.] 

1,00 0,00 

Produktu Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych [szt.] 

1,00 0,00 

Produktu Nakłady inwestycyjne na 

zakup aparatury medycznej 

[PLN] 

1 121 

790,60 

1 134 424,06 

Rezultatu Ludność objęta ulepszonymi 

usługami zdrowotnymi [osoby] 

(CI 36) 

274 0830 0,00 

Rezultatu Liczba osób leczonych 

w podmiotach leczniczych 

objętych wsparciem  

150 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014 udostępnionych przez Zamawiającego 

(stan na dzień 05.01.2021). 
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2.4.3. Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku 

poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za stosowanie danego rozwiązania 

Beneficjentem projektu był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 

działający w sektorze opieki zdrowotnej. 

Charakterystyka projektu, w ramach którego zastosowano dane rozwiązanie  

Obszar interwencji projektu: Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 

SPR 

Typ projektu: A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony 

zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny 

Okres realizacji projektu: 03.03.2016 – 31.10.2020 

Projekt miał charakter konkursowy i nie był realizowany w partnerstwie.  

Obszar realizacji obejmował mały obszar miejski, o małej gęstości zaludnienia i liczbie 

ludności poniżej 5 000. Miejscem realizacji projektu był powiat brzeski, gmina Brzesko. 

Finansowanie udzielone zostało w formie dotacji bezzwrotnej.  

Kwota projektu ogółem: 12 186 960,76 zł 

Kwota dofinansowania: 5 342 233,83 zł 

Wkład własny: 6 844 726,93 zł 

Opis projektu: Modernizacja Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej objęła poprawę 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. pochwyty, poszerzenie otworów 

drzwiowych), zmianę materiałów wykończeniowych w celu minimalizacji ryzyka zakażeń, 

zakup nowoczesnych łóżek szpitalnych i USG oraz wyposażenie Zakładu Diagnostyki 

Obrazowej w nowoczesny sprzęt diagnostyczny na potrzeby pacjentów z chorobami układu 

kostno-stawowego (aparat RTG cyfrowy i densytometr). Modernizacja Bloku Operacyjnego 

z doposażeniem w sprzęt medyczny i pozostałe wyposażenie, obejmowała m.in. zmianę 

układu pomieszczeń, utworzenie sali wybudzeniowej, wykonanie nowych otworów 

drzwiowych, wymianę instalacji wewnętrznych, w tym wentylacji mechanicznej i gazów 

medycznych, montaż urządzeń wentylacji i klimatyzacji, wzmocnienie stropów. W ramach 

zakupu aparatury medycznej pozyskane zostały takie urządzenia jak np. kardiomonitory, 

centralna stacja monitorowania, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, aparat do USG, 

fonendoskop czy stoły operacyjne. 
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Zdjęcie 9. Zmodernizowany Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 

Źródło: https://www.spzoz-brzesko.pl/tak-wyglada-nowy-oddzial-chirurgii-urazowo-ortopedycznej/ [dostęp na 

dzień: 01.03.2021]. 

Zdjęcie 10. Zmodernizowany Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 

Źródło: https://www.spzoz-brzesko.pl/tak-wyglada-nowy-oddzial-chirurgii-urazowo-ortopedycznej/ [dostęp na 

dzień: 01.03.2021]. 

 

https://www.spzoz-brzesko.pl/tak-wyglada-nowy-oddzial-chirurgii-urazowo-ortopedycznej/
https://www.spzoz-brzesko.pl/tak-wyglada-nowy-oddzial-chirurgii-urazowo-ortopedycznej/
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Zdjęcie 11. Zmodernizowany Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 

Źródło: https://www.spzoz-brzesko.pl/tak-wyglada-nowy-oddzial-chirurgii-urazowo-ortopedycznej/ [dostęp na 

dzień: 01.03.2021]. 

Powiązanie interwencji z projektami komplementarnymi 

Opisywana inwestycja była komplementarna z trzema innymi projektami: 

1) Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób 

niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości 

życia, zrealizowany w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO Województwa Małopolskiego 

2014-2020”. 

W ramach projektu zaplanowane zostało stworzenie 15 miejsc opieki medycznej dla osób 

liczących powyżej 60 lat, pod opieką m.in. lekarza geriatry, lekarza rehabilitanta, pielęgniarki, 

fizjoterapeuty oraz psychologa. Oprócz opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz rehabilitacji 

zaplanowano także inne usługi medyczne ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia 

pacjentów, a także zajęcia manualne i edukacyjne, wyżywienie i wsparcie dla opiekunów 

osób niesamodzielnych (np. spotkania edukacyjne, działania integracyjne). 

2) Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2, wdrażany w ramach 

Poddziałania 2.1.5. 

Projekt został zrealizowany w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego 

w związku z COVID-19 i koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych 

potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu. W ramach projektu w SP ZOZ w Brzesku 

dokonano przede wszystkim zakupu niezbędnego sprzętu medycznego, bramek 

dezynfekcyjnych oraz agregatu prądotwórczego, jak również wykonane zostały instalacje 

https://www.spzoz-brzesko.pl/tak-wyglada-nowy-oddzial-chirurgii-urazowo-ortopedycznej/
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tlenowe, powietrzne i próżniowe, a także fundamenty pod zbiorniki tlenowe i skraplacze 

zewnętrzne do instalacji tlenowej. 

3) Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – realizowany w ramach 

Poddziałania 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Opinia uczestników projektu na temat rozwiązania 

Zdecydowana większość badanych bardzo wysoko oceniła uczestnictwo w projekcie. Na 

ocenę bardzo dobrą wskazało 86,0% respondentów, a na dobrą – 12,0%. Wskazywano 

przede wszystkim na profesjonalizm kadr i przyjazną atmosferę, a także na zapewnienie 

transportu do ośrodka i posiłków. Tylko jeden z badanych uczestników wskazał na ocenę 

przeciętną, podając jako powód problem z dostaniem się do lekarzy oraz długi termin 

oczekiwania na wizytę.  

Udział w projekcie miał pozytywny wpływ na sytuację materialną blisko co piątego 

uczestnika (18,0%), głównie dzięki możliwości zaoszczędzenia czasu i pieniędzy dzięki 

realizowanym zabiegom i zorganizowanym dojazdom do placówki. Pozytywny był również 

wpływ na poziom zdrowia połowy badanych. Wskazywano na poprawę samopoczucia 

psychicznego i fizycznego oraz na większą sprawność fizyczną dzięki wykonanym zabiegom 

(przede wszystkim rehabilitacji). Co dziesiąty uczestnik podkreślał wpływ udziału w projekcie 

na inny aspekt życiowy, w tym poprawę samopoczucia i większą otwartość na innych ludzi.  

Stosunkowo dobrze oceniano również przewidywaną trwałość efektów uzyskanych dzięki 

udziałowi w projekcie: 36,0% respondentów wskazało, że będą się one utrzymywać do roku 

czasu, co piąty badany wskazywał, że utrzymywać się one będą od roku do dwóch lat, 

a pozostałe 12,0% – ponad dwa lata. 

Jeden z uczestników w trakcie udziału w projekcie natrafił na trudność w postaci transportu 

nieodpowiedniego do jego potrzeb, inny zmuszony był przerwać swój udział z przyczyn 

zewnętrznych. Pozostałe 48,0% badanych nie natrafiło na trudności czy problemy. Wszyscy 

uczestnicy biorący udział w badaniu jednogłośnie wskazali, że tego typu projekty powinny 

być kontynuowane w przyszłości.  

Wśród postulowanych zmian znalazła się przede wszystkim potrzeba częstszego 

organizowania tego rodzaju działań, wydłużenia czasu trwania projektu i ułatwienie dostępu. 

Wskaźniki projektowe 

W projekcie zaplanowano uzyskanie trzech produktów i dwóch rezultatów. 
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Tabela 23. Wskaźniki produktu i rezultatu zaplanowane w ramach projektu 

Rodzaj 

wskaźnik

a 

Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa 

Aktualna 

wartość 

wskaźnika 

Produktu Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

[szt.] 

1,00 0,00 

Produktu Liczba wspartych podmiotów leczniczych 

[szt.] 

1,00 0,00 

Produktu Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 

medycznej [PLN] 

3 702 

194,88 

3 025 355,05 

Rezultatu Ludność objęta ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi [osoby] (CI 36) 

378 

005,00 

0,00 

Rezultatu Liczba osób leczonych w podmiotach 

leczniczych objętych wsparciem  

2 400,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014 udostępnionych przez Zamawiającego 

(stan na dzień 05.01.2021). 

2.4.4. Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za stosowanie danego rozwiązania 

Beneficjentem projektu jest Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 

działający w sektorze opieki zdrowotnej. 

Charakterystyka projektu, w ramach którego zastosowano dane rozwiązanie  

Obszar interwencji projektu: Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie 

Typ projektu: A. wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w sprzęt medyczny 

Okres realizacji projektu: 06.02.2018 – 31.03.2021 

Projekt ma charakter pozakonkursowy i nie jest realizowany w partnerstwie.  

Obszar realizacji obejmuje duży obszar miejski, o dużej gęstości zaludnienia i liczbie ludności 

powyżej 50 000. Miejscem realizacji projektu jest powiat m. Kraków, gmina m. Kraków 

Finansowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej.  

Kwota projektu ogółem: 290 098 333,40 zł 

Kwota dofinansowania: 244 406 000,01 zł 

Wkład własny: 45 692 333,39 zł 



 

200 | S t r o n a  

 

Opis projektu: Projekt obejmuje zakup wyposażenia medycznego dla nowej siedziby Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Projekt stanowi ,,dopełnienie” Programu 

wieloletniego Rady Ministrów RP. W ramach wieloprofilowego szpitala klinicznego udzielane 

będą świadczenia medyczne na najwyższym poziomie referencyjności, w połączeniu 

z prowadzeniem działalności dydaktyczno-szkoleniowej i naukowo-badawczej. Realizacja 

projektu pozwoli na skoncentrowanie działalności medycznej dla 925 miejsc łóżkowych 

z komplementarnym zapleczem diagnostyczno-leczniczym. Zakres rzeczowy projektu 

obejmować będzie zakup wyposażenia do nowej siedziby (aparatura, sprzęt medyczny) dla 

następujących obszarów: ambulatoria przyszpitalne, angiografia, apteka szpitalna, bank krwi, 

serologia, blok operacyjny, brachyterapia, centralna sterylizatornia, diagnostyka obrazowa, 

elektrokardiologia, hemodynamika, hiperbaria, izba przyjęć, laboratoria medyczne, 

medycyna nuklearna, oddziały łóżkowe, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 

pracownie endoskopii, rehabilitacja, stacja dializ, szpitalny oddział ratunkowy, 

teleradioterapia, zakład patomorfologii z prosektorium. 

Zdjęcie 12. Wyposażenie nowej siedziby szpitala 

 

Źródło: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/788969/ [dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/788969/
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Zdjęcie 13. Wyposażenie nowej siedziby szpitala 

 

Źródło: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/788969/ [dostęp na dzień: 01.03.2021]. 

Powiązanie interwencji z projektami komplementarnymi 

Opisywana inwestycja jest komplementarna z projektem pn. „Wsparcie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia”, który 

zostanie zrealizowany przez zespół Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci 

i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w ramach PO WER. 

Celem jest poprawienie dostępu do opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą dzięki 

rozwojowi kadr realizujących świadczenia we wskazanym zakresie. W ramach tego 

przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie szkoleń i kursów w 4 modułach 

tematycznych (psychologia kliniczna, psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia 

środowiskowa, szkolenia dodatkowe). Działania te będą realizowane w województwie 

małopolskim i świętokrzyskim do końca sierpnia 2023 roku. 

Wskaźniki projektowe 

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano osiągnięcie czterech produktów oraz 

dwóch rezultatów. 

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/788969/
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Tabela 24. Wskaźniki produktu i rezultatu zaplanowane w ramach projektu 

Rodzaj wskaźnika Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa 

Aktualna 

wartość 

wskaźnika 

Produktu Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

[szt.] 

8,00 0,00 

Produktu Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób 

z niepełnosprawnościami [szt.] 

1,00 0,00 

Produktu Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych [szt.] 

1,00 0,00 

Produktu 
Nakłady inwestycyjne na zakup 

aparatury medycznej [PLN] 

286 105 

940,89 

 228 504 

006,84 

Rezultatu 
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 

- pozostałe formy [EPC] 
0,00 0,00 

Rezultatu Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] 0,00 0,00 

Rezultatu 
Ludność objęta ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi [osoby] (CI 36) 

3 390 

000,00 
0,00 

Rezultatu 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa) [EPC] 

0,00 0,00 

Rezultatu 
Liczba osób leczonych w podmiotach 

leczniczych objętych wsparciem  
230 000,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014 udostępnionych przez Zamawiającego 

(stan na dzień 05.01.2021). 

2.5. Metoda kontrfaktyczna 

2.5.1. Analiza ankiety z potencjalnymi beneficjentami Podziałania 2.1.5 oraz 9.2.1 

W ramach badania ankietowego wzięło udział 80 potencjalnych beneficjentów Poddziałania 

2.1.5 i 9.2.1. Zdecydowana większość respondentów nie aplikowała o wsparcie w ramach 

programu RPO WM.  
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Wykres 11. Czy aplikowali Państwo o wsparcie w ramach RPO WM? 

 

Źródło: ankieta z potencjalnymi beneficjentami Podziałania 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Potencjalni beneficjenci zostali następnie zapytani, czy od 2014 r. realizowali inwestycje, 

które nie zostały sfinansowane ze środków unijnych. Twierdząco odpowiedziało 6 badanych. 

Inwestycje te dotyczyły m.in. szkoleń, zakupu aparatury medycznej i doposażania placówek, 

dofinansowania Dziennego Domu Opieki Medycznej czy rewitalizacji.  

Wykres 12. Czy od 2014 r. realizowali Państwo inwestycje, które nie zostały sfinansowane 

ze środków unijnych? 

 

Źródło: ankieta z potencjalnymi beneficjentami Podziałania 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Zapytani o przyczynę niekorzystania ze wsparcia z UE, respondenci wskazywali na negatywną 

ocenę wniosku, brak możliwości wykorzystania dofinansowania, w tym ze względu na brak 

odpowiedniej formy wsparcia oraz na finansowanie działań z własnych środków. 

Kolejne z pytań kwestionariuszowych dotyczyło stopnia, w jakim zdaniem respondentów 

realizacja ich przedsięwzięcia przyczyniła bądź przyczyni się do rozpoczęcia świadczenia 

niedostępnych dotychczas w regionie świadczeń zdrowotnych. Oceny udzielano na 10-

stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 10 zdecydowanie tak. Odpowiedzi 

udzieliło 6 potencjalnych beneficjentów, a średnia ich ocen wyniosła 5,5. Realizacja 

przedsięwzięcia przyczyniła się do rozpoczęcia świadczenia niedostępnych dotychczas 

w regionie usług w zakresie zdrowia, jak wykonywania badań antygenowych w związku 

z wirusem COVID-19, zapewnienie dziennej, stacjonarnej opieki medycznej, czy wsparcia 

w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej. 

10,0% 90,0%
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Tak (lecz nasz wniosek nie został wybrany do dofinansowania) Nie
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Respondenci wskazywali, że wszystkie z dotychczasowych działań z zakresu ochrony zdrowia 

powinny być kontynuowane w kolejnej perspektywie finansowej, tj. zarówno opieka 

długoterminowa, wsparcie usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę 

z epidemią COVID-19, jak i usługi zdrowotne i społecznych w zakresie ograniczenia 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego oraz 

teleopieka. Wśród proponowanych kierunków interwencji wskazywano również na 

finansowanie pracowników służby zdrowia, realizację badań przesiewowe, analitycznych, 

pomoc dla ośrodków opieki dziennej i wytchnieniowe, zwiększenie liczby szczepień przeciw 

wirusowi COVID-19 i finansowanie nadwykonań. 

Wykres 13. Jakie Pana/Pani działania z zakresu ochrony zdrowia powinny być 

kontynuowane w kolejnej perspektywie finansowej? 

 

Źródło: ankieta z potencjalnymi beneficjentami Podziałania 2.1.5 oraz 9.2.1. 

Potencjalni beneficjenci zapytani o to, czy w przyszłej perspektywie finansowej będą 

aplikować Państwo o środki na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia, w większości 

wskazywali, że albo zdecydowani są złożyć wniosek aplikacyjny (8 odpowiedzi), albo jeszcze 

nie mają co do tego pewności (7 wskazań). Zdecydowanych, by nie aplikować o wsparcie 

z programu było 5 osób. 
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Wykres 14. Czy w przyszłej perspektywie finansowej (2021-2027) będą aplikować Państwo 

o środki na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia? 

 

Źródło: ankieta z potencjalnymi beneficjentami Podziałania 2.1.5 oraz 9.2.1. 

2.5.2. Analiza wywiadów TDI z potencjalnymi beneficjentami Działania 12.1 

W badaniu TDI z potencjalnymi beneficjentami Działania 12.1 wzięło udział 5 respondentów. 

3 z nich nie aplikowało o wsparcie w ramach RPO WM, ze względu na brak informacji 

o możliwości otrzymania tego rodzaju pomocy, niewystarczające administracyjne zasoby 

kadrowe oraz na nieuregulowany wówczas status prawny nieruchomości. Natomiast 

pozostali 2 badani aplikowali, lecz nie otrzymali dofinansowania. 

Badani, którzy mieli doświadczenie w aplikowaniu o środki w ramach RPO wskazywali, że 

wszystkie procedury, sposoby ich budowania, wypełniały zasady praworządności, legalności 

oraz, że były one dla nich, jako wnioskodawców, przejrzyste. W jednym przypadku wskazano 

na nieczytelne zasady wyłonienia projektów przez radę dokonującą selekcji wśród 

nadesłanych kart preselekcyjnych. Wnioskowano ponadto, że poszczególnym placówkom 

powinna być dedykowana informacja nt. możliwości skorzystania przez nią z określonej osi 

priorytetowej. 

Wszyscy potencjalni beneficjenci Działania 12.1 biorący udział w badaniu wskazywali, że od 

2014 r. realizowali różnego typu inwestycje. Polegały one m.in. na rozbudowie i doposażeniu 

oddziałów szpitalnych, wymianie wyposażenia placówki, realizacji działań remontowo-

modernizacyjnych finansowanych oraz prowadzeniu szkoleń dla kadr medycznych. Działania 

te finansowane były w ramach POIiŚ, ze środków ministerialnych bądź własnych funduszy. 

Respondenci podkreślali, że realizacja wymienionych inwestycji przyczyniła się do 

podniesienia dostępności usług zdrowotnych w regionie, np. poprzez korzystanie 

z ulepszonej infrastruktury w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, 

doposażenie placówki w lądowisko dla helikopterów czy zlikwidowanie barier dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Zdaniem respondentów, w przyszłej perspektywie finansowej wszystkie z dotychczasowych 

działań powinny być kontynuowane, a zwłaszcza rozwiązania dotyczące opieki nad osobami 

starszymi i zapewnienia seniorom dostępności do świadczeń oraz interwencje zmierzające 
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do cyfryzacji usług medycznych, w tym finansowanie oprogramowania. Kontynuowane 

powinno być także doposażanie placówek medycznych. Ponadto, planowane działania 

powinny dotyczyć rehabilitacji pocovidowej, w tym również w zakresie wsparcia 

psychologicznego.  

Wszyscy z potencjalnych beneficjentów biorących udział w badaniu wskazywali, że 

w przyszłej perspektywie finansowej planują aplikować ponownie o środki na realizację 

działań z zakresu ochrony zdrowia, w tym o środki w ramach RPO WM. 

2.5.3. Wnioski 

Przeprowadzona analiza porównawcza w ramach metody kontrfaktycznej wykazała, że 

potencjalni beneficjenci Programu pozbawieni możliwości skorzystania z dofinansowania 

zewnętrznego znacznie rzadziej realizowali inwestycje w zakresie infrastrukturalnym, które 

pozwalały na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Osoby 

reprezentujące podmioty, które realizowały tego rodzaju przedsięwzięcia deklarowały, że 

środki wykorzystywane we wskazanym celu pochodziły z innych programów w ramach 

Funduszy Unijnych lub środków krajowych, przy czym skala tych działań była niższa niż 

w przypadku Działania 12.1 RPO WM. Zarówno potencjalni beneficjenci wskazanego 

Działania, jak i poddziałań uzupełniających deklarowali w większości, że planują ubiegać się 

o dofinansowanie w ramach Programu w kolejnej perspektywie finansowej na cele związane 

z zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych w województwie, co potwierdza zasadność dalszego 

wdrażania tych inwestycji. 

2.6. Panel ekspertów (przy zastosowaniu metody delfickiej) 

Panel przy zastosowaniu metody delfickiej pozwolił na zebranie opinii ekspertów z dziedziny 

ochrony zdrowia oraz dziedzin interdyscyplinarnych. W ramach niniejszej ewaluacji 

przeprowadzone zostały dwa panele ekspertów. Każdy panel zrealizowany został w dwóch 

etapach: 

• Etap I – rozesłanie scenariusza wywiadu do wszystkich panelistów; 

• Etap II – przekazanie zestawienia odpowiedzi wraz z prośbą o odniesienie się 

i przekazanie uwag i komentarzy. 

W panelach ostatecznie wzięli udział: 

• 2 przedstawicieli OILK (po 1 osobie na każdy panel); 

• 2 ekspertów oceniających wnioski (po 1 osobie na panel); 

• 2 przedstawicieli posiadający dorobek naukowy w zakresie prowadzonej ewaluacji 

(po 1 osobie na panel). 

W pierwszej kolejności paneliści zostali poproszeni o ocenę interwencji podjętej w ramach 

działania 12.1 RPO WM w kontekście przeciwdziałania zidentyfikowanym problemom 
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z obszaru dostępności ochrony zdrowia w Małopolsce. Zdaniem wszystkich uczestników 

badania, interwencja w pozytywny sposób wpłynęła na realizację założonych celów. 

Podkreślić należy, że w ramach działania zostały zrealizowane projekty, które w bardzo 

dużym stopniu wpłynęły na ograniczenie problemów związanych z dostępnością do 

świadczeń zdrowotnych w województwie małopolskim. Warto jednak zaznaczyć, że to 

przede wszystkim eksperci posiadający dorobek naukowy, tj. przedstawiciel uczelni 

wyższych, zauważyli, że co prawda interwencja była wystarczająca w kontekście skali potrzeb 

zidentyfikowanych na mapie potrzeb zdrowotnych województwa małopolskiego, jednak 

sytuacja epidemiczna wymagała uruchomienia dodatkowych środków na ochronę zdrowia 

oraz modyfikację wcześniejszych założeń w zakresie zidentyfikowanych wcześniej potrzeb. 

Interwencja w kontekście skali potrzeb zidentyfikowanych w mapie potrzeb zdrowotnych 

była wystarczająca. Interwencję ze względu na wachlarz podjętych działań oceniam bardzo 

pozytywnie. Interwencja na pewno wpłynęła na wzrost dostępu do sprzętu ze względu na 

rodzaj zrealizowanych działań inwestycyjnych. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Zdaniem uczestników panelu ekspertów interwencja wpłynęła także na zniwelowanie 

istniejących deficytów w ochronie zdrowia na terenie Małopolski. Ryzyko zakażenia się SARS-

CoV-2 wpłynęło jednak na zidentyfikowanie innych deficytów (kadrowych i finansowych). 

Niemniej, dzięki realizowanym projektom, poprawie uległa przede wszystkim jakość usług 

medycznych, co jest odczuwalne zarówno przez odbiorców ostatecznych, jak i personel 

medyczny. Zdaniem panelistów, potrzeby w ochronie zdrowia są jednak bardzo duże i co 

prawda każda realizacja projektów przyczynia się do zniwelowania występujących deficytów, 

jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów. 

Interwencja zasadniczo wpłynęła na zniwelowanie istniejących deficytów w ochronie 

zdrowia na terenie Małopolski o czy świadczy zarówno sposób jej przygotowania 

(racjonalność i sekwencyjność podejmowanych decyzji w oparciu o rozpoznane potrzeby), 

jak i realizacji. Największą podejmowaną interwencją było wyposażenie szpitala klinicznego 

Kraków -Prokocim, uznanego za najnowocześniejszy szpital w Europie. Z dofinansowania 

skorzystały jednak także inne szpitale zarówno na terenie Krakowa (np. Szpital Babińskiego, 

Szpital Jana Pawła II) czy poza Krakowem np. Szpital w Myślenicach czy Miechowie. Należy 

jednak pamiętać, że sytuacja pandemiczna wpływa na powstawanie nowych dodatkowych 

deficytów, zarówno finansowych, ale przede wszystkim kadrowych 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Biorąc pod uwagę realne potrzeby mieszkańców województwa małopolskiego, wsparcie 

udzielone w ramach działania 12.1 RPO WM, przyczyniło się do zniwelowania 
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zdiagnozowanych wcześniej problemów z zakresu ochrony zdrowia. Zdaniem uczestników 

paneli, interwencja została przeprowadzona na podstawie rozpoznanych potrzeb 

zdrowotnych mieszkańców. Oznacza to, że potrzeby mieszkańców regionu zostały 

przynajmniej częściowo zaspokojone. Jak już wcześniej podkreślono, sytuacja epidemiczna 

zweryfikowała co prawda inne potrzeby w zakresie ochrony zdrowia, jednak 

świadczeniobiorcy usług medycznych z całą pewnością odczuwają zwiększenie dostępności 

do świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ambulatoryjnej 

rehabilitacji. W obecnym czasie szczególny ważny jest rozwój telemedycyny, a w ramach OP 

12 RPO WM w obszarze zdrowia realizowane były także projekty zwiększające dostęp do 

takiej formy świadczenia usług medycznych.  

Oceniane przeze mnie projekty były odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby regionu. Były 

zgodne z mapami potrzeb zdrowotnych, a czas ich realizacji od 2018 roku, pozwolił na 

obserwację efektów już w bieżącej perspektywie budżetowej. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Realizacja projektów dofinansowanych w ramach działania 12.1 RPO WM sprawiła, że 

mieszkańcy małopolski realnie doświadczyli wzrostu dostępności do wyższej jakości usług 

zdrowotnych. Zdaniem panelistów, mieszkańcom regionu zapewniony został dostęp do 

nowoczesnej infrastruktury, co ostatecznie wpłynęło na zwiększenie dostępności do wyższej 

jakości usług. Uczestnikom paneli trudno było jednoznacznie wskazać skalę tego zjawiska, 

jednak wszyscy paneliści pozytywnie ocenili całą interwencję. Projekty wdrażane były 

z uwzględnianiem wskaźników społecznych, tj. gęstości zaludnienia, mapy potrzeb 

zdrowotnych, co w sposób pozytywny wpłynęło na poprawę dostępności do wyższej jakości 

usług zdrowotnych. Sytuacja epidemiczna wpłynęła jednak negatywnie na potrzebę 

zwiększenia dostępu do profilaktyki związanej z ochroną zdrowia mieszkańców regionu. 

W pierwszej kolejności realizowane były bowiem działania niezbędne do zatrzymania 

rozprzestrzenienia się koronawirusa, a dopiero w drugiej kolejności mogły być realizowane 

działania związane z profilaktyką. 

Projekty te przyczyniły się moim zdaniem także do rozszerzenia działań profilaktycznych 

wśród mieszkańców regionu. Działania te są ściśle związane z użyciem sprzętu 

diagnostycznego o wyższej klasie rozdzielczości i większej czułości badań, co pozwala na 

prowadzenie skutecznych działań diagnostycznych we wczesnych stadiach chorobowych ale 

także wdrożenie procesów profilaktycznych na większej grupie populacji. Czynnikiem 

ograniczającym prowadzenie działań profilaktycznych, ale również diagnostycznych 

i leczniczych od roku 2020 jest pandemia Covid-19. Lęki i obawy pacjentów przed 

zakażeniem koronawirusem wpływa na odroczenie badań profilaktycznych oraz procesów 

terapeutycznych, co przekłada się na niekorzystne dane statystyczne dotyczące wzrostu 
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śmiertelności i wzrostu stopnia zaawansowania schorzeń w stosunku do tego samego 

okresu w roku 2019. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Uczestnikom trudno było wskazać dokładną skalę zjawiska związanego z niwelowaniem 

zjawiska ubóstwa w kontekście odpowiedzi na problemy zdrowotne mieszkańców, które do 

tej pory wpływały na niemożność wykonywania pracy w związku z utratą zdrowia. Zdaniem 

panelistów, dzięki zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości usług medycznych, pacjenci 

korzystali ze specjalistycznego sprzętu, co pozwoliło na krótszą hospitalizację i szybszy 

powrót do zdrowia i pracy. Oznacza to, że realizowane projekty przyczyniły się do 

zniwelowania tego zjawiska.  

Udzielanie świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w oparciu o cyfrowe technologie 

przyspiesza procesy powrotu do zdrowia, skuteczna rehabilitacja oparta na stymulacji 

układu sensomotorycznego z użyciem technik cyfrowych, umożliwia szybszy powrót do 

sprawności ruchowej a tym samym zapobiega utracie/niemożności wykonywania pracy 

w związku z utratą zdrowia. Aktualnie trudno jest określić skalę tego zjawiska ze względu na 

czynniki jakie pojawiły się w związku z epidemią w ubiegłym i tym roku. Na pewno 

w przypadku braku wsparcia w ramach działania 12.1.RPO WM doszło by do zwiększenia 

ubóstwa w grupach osób starszych, osób z dużą niepełnosprawnością, osób po urazach 

i osób z ciężkimi schorzeniami wielonarządowymi. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Warto także zauważyć, że podjęta interwencja wpłynęła także na podniesienie jakości życia 

i pracy mieszkańców województwa małopolskiego. Zdaniem panelistów dostęp do świadczeń 

jest teraz znacznie wyższy: wprowadzono teleporady, telerehabilitacje, e-recepty, e-

skierowania. Co więcej, zwiększyły się możliwości diagnostyki schorzeń, co pozwoliło na 

skrócenie okresu leczenia i zwiększenia ich wyleczalności. 

Tak, dostęp do opieki medycznej oraz działań z zakresu opieki społecznej jest kluczowym 

czynnikiem wpływającym na podniesienie jakości życia. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Podjęta interwencja przyczyniła się także do zmniejszenia nierówności w zakresie 

dostępności usług zdrowotnych i infrastruktury ochrony zdrowia w regionie. Zdaniem 

panelistów, w najtrudniejszej sytuacji byli do tej pory mieszkańcy obszarów peryferyjnych 

i osoby z niepełnosprawnościami. Dofinansowane projekty pozwoliły na zmniejszenie tych 

nierówności, ale nie na ich zlikwidowanie. W związku z tym, bardzo ważne jest prowadzenie 
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regularnych badań związanych z identyfikowaniem miejsc charakteryzujących się 

wykluczeniem w dostępie do ochrony zdrowia, celem niwelowania tych nierówności.  

W mojej ocenie, podjęta interwencja powinna wpłynąć na zmniejszenie nierówności 

w zakresie dostępności usług zdrowotnych i infrastruktury ochrony zdrowia w regionie. 

Każdy z projektów był szczegółowo oceniany pod kątem dostępności do usług osób 

z niepełnosprawnościami. Projekty w równy sposób traktowały podmioty znajdujące się 

terenach wiejskich jak i miejskich. Każdy z projektów musiał spełniać warunki naboru i być 

odpowiedzią na potrzeby zdrowotne zawarte w dokumentach programowych na lata 2014-

2020 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

W ramach realizowanych projektów, wdrożone zostały nowoczesne technologie medyczne, 

co wpłynęło przede wszystkim na zwiększenie oferty udzielanych świadczeń. Pozwoliło to na 

zmianę sposobu funkcjonowania beneficjentów. Zasady naboru wpłynęły na optymalizację 

zasobów posiadanych w poszczególnych jednostkach i pozwoliły na ich zaplanowanie. Co 

więcej, wdrożenie nowoczesnych usług medycznych przyczyniło się do zmniejszenia liczby 

wymaganych procedur medycznych, zwiększając przy tym jakość ich wykonywania. 

Wprowadzenie nowych rozwiązań wymusiło zmiany organizacyjne w strukturze podmiotów 

leczniczych i tym samym zwiększyły się kwalifikacje personelu.  

Wdrożenie usług medycznych z użyciem nowoczesnego sprzętu opartego o technologie 

cyfrowe przyczyniło się do skrócenia czasu procedur medycznych przy równoczesnym 

podwyższeniu ich jakości. Wprowadzanie nowej poszerzonej oferty usług wymagało także 

zmian organizacyjnych w infrastrukturze podmiotów leczniczych oraz w podwyższeniu 

kwalifikacji personelu medycznego i niemedycznego kierowanego do realizacji nowych 

świadczeń. Procesy wyżej wymienione wpływają bezpośrednio na obniżenie kosztów usług 

zdrowotnych 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Zdaniem uczestników panelu, zjawisko występowania komplementarności wsparcia 

w podmiotach realizujących projekty z zakresu działania 12.1 RPO WM było widoczne. 

Ograniczone natomiast było zjawisko multiplikowania realizowanych projektów w jednej 

jednostce organizacyjnej. Co ważne, wykorzystanie nowoczesnych technologii niejako 

wymusiło wdrożenie szkoleń personelu poszczególnych jednostki w celu obsługi 

nowoczesnego sprzętu. Co prawda były realizowane projekty dopełniające, jednak ich skala 

nie była tak widoczna. W związku z tym, komplementarność oceniona została jako całość 

interwencji, ponieważ dzięki uzyskaniu dofinansowania beneficjenci mogą znacznie łatwiej 
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wymieniać się między sobą np. danymi dotyczącymi badań diagnostycznych czy konsultacji 

specjalistycznych.  

Tak, wdrożenie nowych technologii medycznych wymaga wsparcia szkoleniowego i w ten 

sposób podnosi się jakość świadczonych usług. Dodatkowo realizacja działań w tym 

obszarze pozwala rozwinąć elementy umiejętności komunikacyjnych w wymiarze 

międzyorganizacyjnym i interpersonalnym. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

W przypadku wpływu oceny wsparcia na rozwój skoordynowanej opieki między placówkami 

stacjonarnymi a opieką zdeinstytucjonalizowaną, zdania panelistów były bardzo podzielone. 

Eksperci posiadający dorobek naukowy zauważyli, że podejmowano za mało inicjatyw 

wpływających na deinstytucjonalizację opieki a sytuacja epidemiczna wpłynęła na 

konieczność podkreślenia ważności opieki stacjonarnej. W przypadku ekspertów 

oceniających wnioski o dofinansowanie, projekty zakładały rozwój skoordynowanej opieki 

między placówkami stacjonarnymi a opieką ambulatoryjną. Jednak zadania te są 

najtrudniejsze do wdrożenia, ponieważ wymagają kontaktów pomiędzy tzw. użytkownikami 

systemu, a efekty będą widoczne w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Obecnie w mojej ocenie bardzo pozytywny wpływ na rozwój opieki koordynowanej opartej 

na środkach telekomunikacji maił rozwój pandemii Covid. Widoczny jest rozwój systemu na 

osi: POZ/ AOS/SZPITAL oparty na pacjencie, u którego zbierany jest wywiad, zlecane 

badania/ stawiana diagnoza, i włączane są inne służby, opiekunowie w system opieki, tak 

aby nawet izolowany pacjent miał właściwą opiekę a do szpitala nie trafił zbyt późno. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Paneliści oceniali także bariery i trudności, które wystąpiły podczas wdrażania działania 12.1 

RPO WM. Zdaniem uczestników, były one związane przede wszystkim z procedurami 

prawnymi z zakresu zamówień publicznych, które utrudniały samą realizację projektów. 

Dwóch panelistów podkreśliło także znaczenie sytuacji epidemicznej, która w znacznym 

stopniu wpłynęła na wdrażanie interwencji. Uczestnikom trudno było wskazać działania, 

które pozwoliłyby na przeciwdziałanie tym trudnością, ponieważ trudno przewidzieć takie 

elementy jak rozprzestrzenienia się koronawirusa i inne zdarzenia losowe. 

Podstawową barierą i trudnością jest i była pandemia Covid 19. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 
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Realizacja dodatkowych projektów zawsze przekłada się na konieczność zwiększenia 

nakładów finansowych i pracy. Jednak zdaniem panelistów, nakłady te były adekwatne do 

uzyskanych wyników i rezultatów. Beneficjenci byli świadomi konieczności poniesienia 

dodatkowych nakładów, związanych np. z zatrudnieniem specjalistów z danej dziedziny. Co 

więcej, każdy projekt zawierał analizę nakładów, kosztów i oczekiwanych efektów, co 

pozwoliło na ocenę opłacalności realizacji projektu. 

Podmioty lecznicze duże o zwiększonym potencjale innowacyjności świadomie podejmują 

trud aplikacyjny, zatrudniając do tego niezbędnych specjalistów i realizując wymagane 

procedury. Nakład włożonej pracy zwraca się w dwójnasób, zarówno poprzez uzyskane 

wsparcie finansowane jak i uzyskaną przewagę nad innymi ośrodkami i zaspokojenie 

potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności. Trochę gorzej wygląda sytuacja w mniejszych 

podmiotach, nieposiadające kadr wyspecjalizowanych w wypełnianiu różnych wniosków. 

Należy jednak w skali regionu uznać, że poniesione nakłady są adekwatne do uzyskanego 

wsparcia. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Zdaniem uczestników paneli ekspertów, efekty realizowanych projektów będą trwale 

i długofalowe. Uzyskane wsparcie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców, wpłynie na poprawę jakości życia i zniwelują różnice w dostępie do ochrony 

zdrowia. Paneliści zgodnie stwierdzili, że efekty projektów będą utrzymywać się od 5 do 10 

lat – 15 lat. 

Utrzymanie efektów projektów w zakresie infrastruktury można szacować w perspektywie 

od 5 do 15 lat (w zależności od rodzaju inwestycji). W przypadku form wsparcia 

nakierowanych na opiekę społeczną i długoterminową, wszystko zależy od możliwości 

utrzymania i finansowania tych wypracowanych form wsparcia w przyszłości jako 

sprawdzonych narzędzi interwencji. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że bez podjętej interwencji nie byłoby możliwe zrealizowanie 

podobnych przedsięwzięć. Uzyskane wsparcie pozwoliło na wykorzystanie nowoczesnych 

technologii i tym samym zwiększenie dostępu do usług medycznych. Zdaniem większości 

panelistów, funkcje lecznicze realizowane w jednostkach wspartych w ramach działania 12.1 

RPO WM uzupełniają się wzajemnie z funkcjami leczniczymi w pozostałych jednostkach. 

Współpraca z innymi świadczeniodawcami wpływa na zwiększenie zakresu działań 

edukacyjnych, diagnostycznych i profilaktycznych w regionie. Obecnie można mówić 

o wzroście dostępności do świadczeń, pomimo pewnym ograniczeniom, tj. sytuacji 

epidemicznej. 
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Funkcje lecznicze realizowane we wspartych w ramach działania 12.1 RPO WM jednostkach 

ochrony zdrowia w mojej OCENIE uzupełniają się wzajemnie z funkcjami leczniczymi 

w pozostałych jednostkach opieki zdrowotnej w Małopolsce. Realizacja projektów może 

przyczynić się do rozpoczęcia świadczenia niedostępnych dotychczas w regionie świadczeń 

zdrowotnych, gdyż nawet jeżeli obecnie brakuje specjalistów w jakiś dziedzinach, czy miejsc 

realizacji świadczeń, potrzeba ta zostanie zdiagnozowana, zapotrzebowanie określone – 

a rynek odpowie na zaistniałą potrzebę. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Uczestnicy badania zostali także poproszeni o ocenę komplementarności projektów 

realizowanych w ramach działania 12.1 RPO WM z programem PO WER. Zdanie panelistów, 

komplementarność pomiędzy programami jest widoczna. Łączenie projektów związanych ze 

wsparciem działalności z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej z elementami wsparcia 

z działalnością edukacyjno-szkoleniową zawsze powinny być wyznacznikiem podczas oceny 

projektów. 

Tak, można mówić o występowaniu zjawiska komplementarności projektów realizowanych 

w ramach działania 12.1 RPO WM z programem PO WER. Skala tego zjawiska w mojej opinii 

jest niewystarczająca ze względu na trudności jakie pojawiły się przez pandemię w roku 

2020 i trwają do dzisiaj. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Zdaniem uczestników, funkcje badawcze dotyczące ochrony zdrowia umożliwiają 

odpowiednie kierowanie środków do obszarów, które wymagają największego wsparcia. 

Pozwala to na odpowiednie rozpoznanie zagrożeń w ochronie zdrowia w województwie 

małopolskim oraz zidentyfikowanie jej mocnych i słabych punktów. Zdaniem większości 

panelistów realizowane funkcje badawcze są komplementarne wobec badań prowadzonych 

w tym obszarze przez pozostałe jednostki w Małopolsce. Logika interwencji zakładała 

dokładną identyfikację potrzeb w tym zakresie, a komplementarność usług jest podstawą 

tworzenie działań koordynacyjnych w ochronie zdrowia. 

Moim zdaniem są one komplementarne wobec badań prowadzonych w tym obszarze przez 

pozostałe jednostki w Małopolsce. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Paneliści bardzo pozytywnie ocenili zjawisko nawiązywania współpracy podmiotów 

leczniczych, podejmowanych na potrzeby realizacji projektów wspartych w ramach ochrony 

zdrowia. Szczególnie skorzystali na tym pacjenci, tj. odbiorcy ostateczni. Działanie powinno 

być wspierane systemem elektronicznym, w ramach którego informacja o pacjentach 
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mogłaby być rozsyłana między różnymi podmiotami. Współpracę z całą pewnością należy 

kontynuować w przyszłości. 

Zjawisko nawiązywania współpracy podmiotów leczniczych, podejmowanej na potrzeby 

realizacji projektów wspartych w ramach ochrony zdrowia uważam za zjawisko bardzo 

korzystne. Wypracowane ścieżki współpracy pomiędzy różnymi podmiotami leczniczymi 

w przyszłości mogą być kontynuowane. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Zdaniem uczestników, podjęta interwencja przyczyniła się do poprawy zdolności do 

uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym mieszkańców regionu. Należy jednak 

podkreślić, że potrzeby z zakresu ochrony zdrowia są bardzo duże, a sytuacja epidemiczna 

uwypukliła dodatkowe potrzeby. Ostatecznie, paneliści pozytywnie ocenili podjętą 

interwencję w analizowanym kontekście, podkreślając, dalsze potrzeby realizowania 

projektów z zakresu ochrony zdrowia. Jeden z panelistów zauważył natomiast potrzebę 

związaną z koniecznością zwiększenia środków na wsparcie organizacji transportu pacjentów 

do placówek zdrowia. Wpłynęłoby to na zminimalizowanie występowania wykluczenia 

społecznego osób starszych i/lub osób z niepełnosprawnościami, którzy mieszkają na 

obszarach wiejskich. 

Podjęta interwencja miała znaczny wpływ na poprawę zdolności do uczestnictwa w życiu 

społecznym i gospodarczym mieszkańców regionu. Za dodatkowe potrzeby należy uznać 

wyraźniejsze skupienie się na działaniach profilaktycznych.  

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Paneliści ocenili także interwencje w kontekście skali potrzeb zidentyfikowanych w mapie 

potrzeb zdrowotnych województwa małopolskiego. Odpowiedzi były jednak podzielone. 

Zdaniem 3 uczestników, interwencja była wystarczająca i pozwoliła na zminimalizowanie 

występowania głównych problemów, zdiagnozowanych w mapie potrzeb zdrowotnych. 

Z drugiej strony, uczestnicy panelu zdają sobie sprawę z ciągłych potrzeb diagnostycznych, 

leczniczych i społecznych, które wymagają kolejnych nakładów finansowych, w celu 

zaspokojenia wszystkich potrzeb zdrowotnych. Jest to szczególnie istotne w związku 

z zagrożeniem związanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-w i ogromnego 

obciążenia jednostek ochrony zdrowia dodatkową populacją pacjentów. Sytuacja ta 

uwypukliła słabość rezerw kadrowych i infrastrukturalnych w sektorze ochrony zdrowia. 

Interwencja na poziomie ogólnego celu projektu była właściwa, ponieważ udział osób 

objętych wsparciem docelowo osiągnie zadowalający poziom. W perspektywy udzielonego 
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wsparcia w zakresie działań dotyczących rozwoju infrastruktury jednostek ochrony zdrowia, 

interwencja była wystarczająca, ale zapewne potrzeby w tym zakresie będą ciągle aktualne 

ze względu na działania w zakresie inwestycji o charakterze odtworzeniowym. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Zdaniem uczestników, projekty realizowane w ramach RPO WM będą mieć duży wpływ na 

rozwój opieki skoordynowanej. Wynika to z konieczności współpracy placówek medycznych 

z zintegrowanymi formami opieki środowiskowej i tym samym zapewnienia opieki na 

znacznie wyższym poziomie. Jak już wcześniej wspominano, sytuacja epidemiczna była 

znaczną przeszkodą, która z spowolniła sprawny proces wdrażania programów opieki 

koordynowanej, ale go nie zatrzymała. 

Co do zasady taki jest jeden z głównych celów planowanych interwencji. Niestety obecna 

sytuacja pandemiczna może być dużą przeszkodą w sprawnym wdrażaniu przyjętych 

w pilotażach lub w trybie zwykłym programów opieki koordynowanej. Pod znakiem 

zapytania stoi POZ plus, a efektywność realizacji programu KOC podważają liczy 

korzystających z niego pacjentek. Koordynacja opieki wymaga nie tylko interdyscyplinarnej 

wiedzy medycznej i wsparcia finansowego w zakresie jej organizacji, ale także dobrze 

wyszkolonych kadr do sprawnego zarządzania programem, a tych brakuje. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Zdaniem wszystkich uczestników badania należy kontynuować dotychczasowe działania 

realizowane w ramach RPO WM w kolejnej perspektywie finansowej. Co ważne, podjęte 

działania należy na bieżąco dostosowywać do zmieniającej się sytuacji epidemicznej i potrzeb 

zdrowotnych mieszkańców regionu. Zdaniem przedstawicieli OILK, w kolejnej perspektywie 

finansowej, należy podejmować przede wszystkim działania związane ze wspieraniem 

projektów infrastrukturalnych (baza lokalowa), a także wyposażeniem w nowoczesny sprzęt 

medyczny. Zdaniem jednego z panelistów, szczególny nacisk należy położyć na działania 

z zakresu profilaktyki, leczenie i rehabilitacji osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. 

Pomocne w tym zakresie były formy wsparcia związane z tworzeniem mobilnych zespołów 

diagnostyczno-terapeutycznyczno-rehabilitacyjnych, które pozwolą na zapewnienie 

kompleksowej opieki medycznej w warunkach domowych. Drugi z panelistów zwrócił także 

uwagę na konieczność zaprojektowania aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych, co 

pozwoliłoby na odpowiednie rozdysponowanie funduszy.  

Zdecydowana większość podjętych działań powinna być kontynuowana ze względu na 

istotną rolę powiązania działań z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej. Ze względu na 

obecną sytuację pandemiczną rekomenduję przede wszystkim dalsze wspieranie działań 
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z zakresu teleopieki oraz wsparcie innych projektów z zakresu szeroko rozumianej 

telemedycyny wraz z edukacją społeczeństwa w tym zakresie. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Uczestnicy badania zgodnie stwierdzili, że region Małopolski spełnia wymagania w kierunku 

wdrażania i rozwoju nowych usług zdrowotnych w wymiarze ogólnopolskim, np. leczenia 

chorób rzadkich. Szczególne znaczenie odgrywa Kraków, który jest głównym centrum 

badawczym i medycznym w regionie. Potencjał szpitali klinicznych i głównych 

koordynatorów w tym zakresie jest ogromny i wsparcie powinno zostać skierowane właśnie 

w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury i usług w tym zakresie. 

Tak -realizowane projekty przyczyniły się do rozwoju usług medycznych i poprawy 

infrastruktury jednostek o zasięgu ogólnopolskim, w tym chorób rzadkich. Decyzja 

o powołaniu ośrodka chorób rzadkich musi być koordynowana na szczeblu ogólnopolskim. 

Brak jest podstaw finansowych, aby każde województwo posiadało ośrodek chorób 

rzadkich. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Zdaniem panelistów, zastosowane narzędzia koordynacji wsparcia w obszarze infrastruktury 

zdrowia, przyczyniło się do zwiększenia efektywności interwencji. Wynika to przede 

wszystkim z zaangażowania wielu podmiotów (m.in. wydziałów właściwych ds. zdrowia, 

podmiotów leczniczych). Z drugiej strony, koordynacja powinna być realizowana na różnych 

szczeblach, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych. 

Zastosowane narzędzia koordynacji oceniam pozytywnie. Tylko takie podejście 

z zastosowanie ujęcia procesowego, pozwala podnieść efektywność działań w ochronie 

zdrowia. Sugeruję większe wykorzystanie analiz dotyczących wykorzystania sprzętu w ujęciu 

% udziału efektywnego czasu pracy oraz identyfikacji barier obniżających efektywne 

wykorzystanie infrastruktury zdrowia. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Warto także podkreślić, że uczestnicy paneli potwierdzili, że zastosowane dotychczas 

narzędzia koordynacji wsparcia w obszarze infrastruktury zdrowia przyczyniły się do poprawy 

koordynacji nakładów inwestycyjnych. Umożliwiło to m.in. rozłożenia wsparcia 

w odpowiedni, tj. równomierny, sposób w całym województwie małopolskim i ograniczyło 

ryzyko realizowania powtarzających się świadczeń. Co więcej, wykorzystany został potencjał 

infrastruktury a wsparcie kierowane było w odpowiednie miejsca, gdzie realizacja projektu 

nie byłaby możliwa bez uzyskania dodatkowego dofinansowania.  
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W pewnym zakresie działania te pozwoliły, na przykład poprzez wdrożenie 

Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), na częściową 

koordynację działań w tym zakresie. Działania w tym kierunku powinny być kontynuowane 

ze względu na konieczność optymalizacji działań inwestycyjnych oraz konsolidację 

kluczowych specjalności ze względu na ograniczenia kadrowe i konieczność wzrostu 

efektywności w tym zakresie. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 

Paneliści zostali także poproszeni o odniesienie się do zagadnienia związanego z potrzebą 

pozostawienia decyzji o zakresie wsparcia w ramach RPO w rękach władz regionalnych. 

Jednak uczestnikom panelu trudno było wskazać jednoznaczną odpowiedź w kontekście 

analizowanego zagadnienia. Większość uczestników wskazała na konieczność podejmowania 

decyzji w zakresie wsparcia w ramach RPO WM na szczeblu władz regionalnych. Ich zdaniem, 

problemy i potrzeby regionu z zakresu ochrony zdrowia są możliwe do zidentyfikowania 

tylko przez władze regionalne. To władze regionalne pozostają w bezpośrednim kontakcie 

z podmiotami zgłaszającymi potrzeby w zakresie ochrony zdrowia, znają deficyty 

poszczególnych jednostek ochrony zdrowia i znają zagrożenia wynikające z uwarunkowań 

środowiskowych. Przeniesienie decyzyjności na inny poziom mogłoby wpłynąć na 

nieefektywny podział środków finansowych w województwie. Natomiast jeden 

z uczestników wskazał na konieczność przeniesienia odpowiedzialności na Komitet Sterujący, 

w którym udział przedstawicieli samorządów powinien być proporcjonalny.  

Decyzję dotyczącą pozostawienia decyzji w zakresie wsparcia w rękach władz regionalnych 

oceniam pozytywnie. Takie rozwiązanie gwarantuje odpowiednie rozpoznanie problemów 

i potrzeb regionu w systemie ochrony zdrowia. W tym zakresie proponuję oparcie się 

w przyszłości o dane, które będą bardziej porównywalne na poziomie poszczególnych 

jednostek ochrony zdrowia, po wprowadzeniu od 1 stycznia 2021 roku jednolitego 

standardu rachunku kosztów. Dodatkowo należy opierać się na zaktualizowanych mapach 

potrzeb zdrowotnych. 

Źródło: Uczestnik panelu ekspertów. 
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3. ZESTAWIENIE SYNTETYCZNYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

BADAWCZE 

Tabela 25. Zestawienie syntetycznych odpowiedzi na pytania badawcze 

Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze wraz z 

uzasadnieniem 

Obszar 1. Analiza i ocena interwencji w zakresie ochrony zdrowia w ramach 12 osi 

priorytetowej RPO WM w kontekście: 

• zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych wynikających z 

map potrzeb zdrowotnych,  

• dostosowanie systemu ochrony zdrowia do prognozowanych zmian 

demograficznych oraz poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej, 

• poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli (profilaktyki i ochrony zdrowia). 

1) Czy i w jakim stopniu przyjęte na 

poziomie Działania 12.1 RPO WM 

logiki interwencji są trafne i 

przyniosły zamierzone efekty 

w odniesieniu do realizacji PI 9a? 

Logiki interwencji przyjęte na poziomie Działania 

12.1 RPO WM są w wysokim stopniu pozwoliły 

na uzyskanie zamierzonych efektów 

w odniesieniu do realizacji PI 9a. W ocenie 

eksperckiej wdrożone inwestycje można ocenić 

na 4 w pięciostopniowej skali, z uwagi na fakt, iż 

przeprowadzona analiza wykazała, że 

zrealizowane projekty stanowiły trafną 

odpowiedź na wyzwania w zakresie ochrony 

zdrowia zdiagnozowane w regionie, wśród 

których znalazły się: starzenie się społeczeństwa, 

niedostosowanie profilu świadczeń do potrzeb 

osób w podeszłym wieku, wzrost zachorowań na 

nowotwory, rosnąca liczba osób cierpiących na 

zaburzenia psychiczne, a także wybuch pandemii 

COVID-19. 

2) Czy i w jakim stopniu interwencja 

w ramach Działania 12.1 RPO WM 

odpowiada zidentyfikowanym 

problemom w obszarze 

dostępności ochrony zdrowia w 

regionie (w kontekście 

specjalizacyjność usług, dostępu 

do sprzętu)? Czy ta interwencja 

Interwencja podjęta w ramach Działania 12.1 

RPO WM w wysokim stopniu odpowiada 

zidentyfikowanym problemom w obszarze 

dostępności ochrony zdrowia w regionie w 

kontekście specjalizacyjność usług, dostępu do 

sprzętu. Zgodnie z przeprowadzoną analizą 

należy stwierdzić, że projekty zrealizowane w 

ramach wskazanego Działania stanowiły 
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Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze wraz z 

uzasadnieniem 

zaspokaja potrzeby wynikające z 

mapy potrzeb zdrowotnych dla 

województwa Małopolskiego?  

odpowiedź na zdiagnozowane problemy na 4 w 

pięciostopniowej skali. 

Podobną ocenę można przyznać w ramach 

kolejnego aspektu poddanego ewaluacji, tj. 

poziomu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w 

regionie. Zgodnie z wynikami badania 

interwencja w wysokim stopniu zaspokaja 

potrzeby wynikające z mapy potrzeb 

zdrowotnych, jaką opracowano dla 

województwa Małopolskiego.  

3) Czy i w jakim stopniu interwencja 

w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniła się do zniwelowania 

istniejących deficytów w ochronie 

zdrowia na poziomie regionu 

(dotyczących w szczególności 

personelu medycznego i nakładów 

finansowych)? 

Interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniła się do umiarkowanego zniwelowania 

istniejących deficytów w ochronie zdrowia na 

poziomie regionu, zarówno w zakresie personelu 

medycznego, jak i nakładów finansowych (ocena 

3 na pięciostopniowej skali). Pozwoliła ona 

głównie na wdrożenie najpilniejszych działań 

związanych z brakami infrastrukturalnymi, 

jednak zapotrzebowanie na realizację 

wskazanych działań jest wciąż duże, m.in. z 

uwagi na postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa, czy ilość środków, jakie 

pochłonęła walka z COVID-19. W związku z 

powyższym na poziomie regionu wciąż 

identyfikowane są w tym zakresie znaczące 

potrzeby obejmujące przede wszystkim braki w 

zakresie dostępu do wykwalifikowanej kadry 

medycznej, ale też w zakresie dostępu do usług 

specjalistycznych (np. onkologicznych, 

psychiatrycznych). 

4) Czy i w jakim stopniu wsparcie 

udzielone w ramach Działania 12.1 

RPO WM przyczyniło się do 

likwidacji lub niwelacji 

zdiagnozowanych problemów w 

zakresie ochrony zdrowia w 

Wsparcie udzielone w ramach Działania 12.1 

RPO WM znacząco przyczyniło się do 

zniwelowania zdiagnozowanych problemów w 

zakresie ochrony zdrowia w kontekście realnych 
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Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze wraz z 

uzasadnieniem 

kontekście realnych potrzeb 

mieszkańców Małopolski? 

potrzeb mieszkańców Małopolski (ocena 3 na 

pięciostopniowej skali). 

Analiza ekspercka wykazała, że interwencja 

nakierowana na podnoszenie dostępu do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych jest istotna z 

punktu widzenia realnych potrzeb mieszkańców, 

ponieważ wynikała wprost z opracowanej 

diagnozy potrzeb dla województwa i pozwoliła 

na zmniejszenie nierówności w układzie 

podmiotowym (większa dostępność dla osób 

wykluczonych) oraz geograficznym (wsparcie dla 

podmiotów zlokalizowanych poza największymi 

ośrodkami miejskimi).  

5) Czy i w jakim stopniu dzięki 

interwencji w ramach Działania 

12.1 RPO WM jest realnie 

odczuwana przez mieszkańców 

Małopolski dostępność do wyższej 

jakości usług zdrowotnych? Czy i 

jaki wpływ ma interwencja w 

zakresie Działania 12.1 RPO WM 

na rozszerzenie się profilaktyki 

dotyczącej ochrony zdrowia 

Małopolan? 

Dzięki interwencji w ramach Działania 12.1 RPO 

WM część mieszkańców Małopolski odczuwa 

wzrost dostępności do wyższej jakości usług 

zdrowotnych  

Relatywnie niski poziom zadowolenia ze strony 

mieszkańców może być spowodowany wpływem 

takich czynników, jak: przeciążenie całego 

systemu ochrony zdrowia, specyfika placówek, 

które zostały objęte wsparciem finansowym w 

ramach OP12 (np. podmioty 

wysokospecjalistyczne, z usług których korzysta 

się stosunkowo rzadko, w porównaniu do usług 

POZ), społeczne postrzeganie sektora ochrony 

zdrowia (dla wielu mieszkańców tematyka 

zdrowia wiąże się z silnie negatywnymi 

emocjami), ale też pandemia COVID-19, która 

realnie przyczyniła się do obciążenia całego 

sektora. 

6) Czy i w jakim stopniu projekty 

zrealizowane w ramach Działania 

12.1 RPO WM wpłynęły na walkę z 

ubóstwem (rozumianym jako 

Projekty zrealizowane w ramach Działania 12.1 

RPO WM w sposób pośredni wpłynęły na walkę z 

ubóstwem, wynikającym z brakiem możliwości 

wykonywania pracy zawodowej w związku ze 
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Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze wraz z 

uzasadnieniem 

utrata/niemożność wykonywania 

pracy w związku z utratą zdrowia; 

możliwością podjęcia pracy w 

związku ze stanem zdrowia) 

spowodowanym problemami 

zdrowotnymi wśród mieszkańców 

Małopolski? Czy i w jakim stopniu 

interwencja w ramach Działania 

12.1 RPO WM wpłynęła na 

podniesienia jakości życia i pracy 

dla mieszkańców Małopolski?  

złym stanem zdrowia wśród mieszkańców 

Małopolski (ocena 3 z 5). Dzięki budowie nowych 

oraz modernizacji starych placówek, oddziałów 

czy laboratoriów, a także dzięki ich wyposażeniu 

w nowoczesny sprzęt medyczny, możliwe było 

udostępnienie mieszkańcom usług medycznych 

pozwalających na skrócenie czasu ich 

hospitalizacji, a także zapewnienie dostępu do 

rehabilitacji. Działania te pozwalają im w 

szybkim czasie dojść do zdrowia i podjąć pracę 

zarobkową, co bezpośrednio wpływa na 

poprawę ich sytuacji materialnej, a tym samym  

przyczynia się do podniesienia jakości życia i 

pracy dla mieszkańców Małopolski. 

7) Czy i w jakim stopniu interwencja 

w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniła się do zmniejszenia 

nierówności w zakresie 

dostępności usług zdrowotnych i 

infrastruktury ochrony zdrowia dla 

mieszkańców Małopolski, w 

kontekście osób 

niepełnosprawnych, 

telemedycyny, itp.? 

Interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM w 

wysokim stopniu przyczyniła się do zmniejszenia 

nierówności w zakresie dostępności usług 

zdrowotnych i infrastruktury ochrony zdrowia 

dla mieszkańców Małopolski, zarówno pod 

kątem nierówności w ujęciu geograficznym, jak i 

w kontekście osób niepełnosprawnych. Analiza 

wykazała, że działaniami projektowymi objęte 

były nie tylko placówki zlokalizowane w dużych 

ośrodkach miejskich, ale też podmioty 

mieszczące się w mniejszych miejscowościach 

czy w obszarach peryferyjnych województwa. 

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem, we 

wszystkich podmiotach wprowadzone zostały 

udogodnienia dla osób starszych i 

niepełnosprawnych (obejmujące m.in. likwidację 

barier architektonicznych, montaż podjazdów, 

wind, ułatwienia dostępu do osób 

niedowidzących, toalety dostosowane dla osób 

korzystających z wózków inwalidzkich, itp.). 
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Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze wraz z 

uzasadnieniem 

8) Czy i w jakim stopniu interwencja 

w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniła się do reorganizacji i 

restrukturyzacji wewnątrz 

podmiotów leczniczych? Czy miało 

to bezpośredni wpływ na 

maksymalizację wykorzystania 

wpartej infrastruktury rozumianej 

jako podniesienie i poszerzenie 

oferty usług przy obniżeniu 

dotychczasowych kosztów usług 

zdrowotnych? 

Interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniła się znacząco do reorganizacji i 

restrukturyzacji wewnątrz wybranych 

podmiotów leczniczych.  

Działania te miały bezpośredni wpływ na 

maksymalizację wykorzystania wpartej 

infrastruktury, rozumianej jako podniesienie i 

poszerzenie oferty usług przy obniżeniu 

dotychczasowych kosztów usług zdrowotnych. 

Nowe oddziały szpitalne wyposażone w 

nowoczesny sprzęt medyczny skróciły czas 

oczekiwania na usługę, ale też skróciły czas 

całego procesu diagnostycznego danego 

pacjenta, a krótszy czas oczekiwania na wyniki 

badania czy realizacja części zadań w formule 

zdalnej, pozwalają na oszczędności finansowe.  

9) Czy w podmiotach wspartych w 

ramach Działania 12.1 RPO WM 

podejmowana była interwencja 

komplementarna z tym 

wsparciem, która sprawiła, że 

efekty multiplikują się – tzn.: czy 

np. za rozbudową bazy 

infrastrukturalnej / sprzętowej szły 

również działania z zakresu zmian 

organizacyjno-zarządczych, czy 

doszkalano personel, etc. 

W przypadku wielu podmiotów wspartych w 

ramach Działania 12.1 RPO WM podejmowane 

były interwencje komplementarne z tym 

wsparciem, które umożliwiły multiplikowanie się 

efektów. 

W większości identyfikowanych inwestycji 

infrastrukturalnych projekty komplementarne 

realizowane były w ramach RPO WM i 

obejmowały najczęściej wdrożenie 

Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej, 

ale również zakup wyposażenia (w tym np. 

sprzętu do wykonywania zabiegów 

rehabilitacyjnych), utworzenie dziennych 

domów opieki medycznej czy realizację 

programów zdrowotnych. Wybrane projekty 

były także komplementarne z PO WER, w 

zakresie szkolenia pracowników służb 

medycznych. 
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Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze wraz z 

uzasadnieniem 

10) W jaki sposób interwencja w 

ramach Działania 12.1 RPO WM, 

przyczyniła się do rozwoju 

skoordynowanej opieki między 

placówkami stacjonarnymi a 

opieką zdeinstytucjonalizowaną? 

Interwencja w ramach Działania 12.1 RPO WM 

przyczyniła się do rozwoju skoordynowanej 

opieki między placówkami stacjonarnymi a 

opieką zdeinstytucjonalizowaną z uwagi na 

realizację wspólnych projektów partnerskich. W 

ramach interwencji podejmowano współpracę 

na poziomie szpitali, POZ oraz AOS, ale również 

dziennych domów pomocy medycznej czy 

domów pomocy społecznej. Współpraca 

obejmowała m.in. wymianę informacji nt. 

pacjentów, przekierowywania pacjentów 

pomiędzy placówkami czy szkolenia dla osób 

sprawujących opiekę nad osobami 

niesamodzielnymi w warunkach domowych. 

11) Jakie są najważniejsze bariery we 

wdrażaniu Działania 12.1 RPO 

WM? 

Główne bariery wdrażania Działania 12. RPO 

WM to: 

• pandemia COVID-19; 

• ograniczenia organizacyjne, formalne i 

prawne – kategoria ta obejmowała m.in. 

trudności spowodowane koniecznością 

przeprowadzania licznych ofert 

przetargowych, reorganizację w sposobie 

działania placówek w związku z 

wykonywanymi pracami remontowymi, 

długi proces aplikacyjny, do Programu, 

procesu koordynacji projektu, zmiany w 

przepisach); 

• ograniczenia finansowe (spowodowane 

np. przez wzrost cen towarów i usług, 

wycofywaniem ze sprzedaży produktów, 

które planowano zakupić w ramach 

projektu. 
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Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze wraz z 

uzasadnieniem 

Obszar 2. Analiza i ocena interwencji w zakresie ochrony zdrowia w szczególności w 

ramach 12 osi priorytetowej RPO WM w kontekście: 

• skuteczności, 

• efektywności,  

• trwałości,  

• wpływu na procesy rozwoju regionu w tym rozwoju opieki koordynowanej, 

• komplementarności usług zdrowotnych wspieranych z innych programów i 

działań RPO WM. 

1) Czy szerokorozumiane nakłady (tj.: 

zasoby finansowe i ludzkie wraz z 

poświęconym czasem) poniesione 

na realizację projektów 

dotyczących ochrony zdrowia w 

szczególności w 12 OP RPO WM są 

adekwatne do uzyskanych 

wyników i rezultatów? 

W świetle przeprowadzonego badania należy 

ocenić, że nakłady finansowe, czasowe i ludzkie 

poniesione na realizację projektów dotyczących 

ochrony zdrowia, w szczególności w 12 OP RPO 

WM, są adekwatne do uzyskanych wyników i 

rezultatów interwencji. W analizowanych 

warunkach zewnętrznych przy wykorzystaniu 

wyżej wskazanych nakładów uzyskane rezultaty 

projektów były optymalne, co potwierdziły to 

zarówno rozmowy z przedstawicielami 

wszystkich badanych grup respondentów, jak i 

opinie ekspertów.  

2) Czy efekty zrealizowanej 

interwencji w ramach ochrony 

zdrowia w szczególności w ramach 

12 osi priorytetowej RPO WM są 

trwałe? 

Efekty zrealizowanej interwencji w ramach 

ochrony zdrowia, w szczególności w ramach 12 

osi priorytetowej RPO WM charakteryzują się 

wysokim poziomem trwałości.  

Zgodnie z założeniami programów 

finansowanych ze środków UE kryterium 

trwałości dotyczy projektów o charakterze 

inwestycyjnym oraz infrastrukturalnym, a okres 

trwałości wymagany w tego rodzaju projektach 

wynosi zazwyczaj 5 lat. Każdorazowe 

przekroczenie wskazanego minimalnego okresu 

trwałości projektu świadczy zatem o jego 

wysokiej trwałości. Przeprowadzona analiza 

wykazała, że w ramach projektów realizowanych 

w OP12 zakładana trwałość wytworzonych 
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produktów, tj. nowej infrastruktury, 

zdecydowanie przekroczy zakładany okres 

trwałości. W przypadku nowych lub 

zmodernizowanych budynków zakłada się 

średnią trwałość na poziomie co najmniej 20 lat, 

w przypadku zakupionego sprzętu medycznego 

będzie to na ogół od 10 do 15 lat. W obu 

przypadkach oznacza to kilkukrotne 

przekroczenie okresu, który jest formalnie 

wymagany w Programie. Podobna sytuacja 

dotyczy wdrażanego systemu MSIM (OP2) oraz 

projektów w ramach OP9 w zakresie ochrony 

zdrowia, w których dokonywano zakupu sprzętu 

medycznego. 

Ocena trwałości miękkich rezultatów projektów, 

takich jak szkolenie pracowników służb 

medycznych czy zmiany w zakresie 

organizacyjnym lub zarządzania poszczególnymi 

placówkami opierają się w dużej mierze na 

ocenach deklaratywnych i są uzależnione od 

czynników zewnętrznych (np. zmiany w zakresie 

sposobów leczenia, nowa wiedza medyczna, 

nowe schematy postępowania), w związku z 

czym nie obejmuje ich kryterium trwałości w 

opisanej wyżej formule. W oparciu o 

przeprowadzoną analizę ekspercką można 

jednak przyjąć, że średnia trwałość dla efektów 

uzyskanych w przypadku projektów miękkich 

wyniesie 5 lat. 

3) Czy możliwe będzie i jeśli tak, w 

jak długim okresie utrzymanie się 

wpływu interwencji w ramach 

ochrony zdrowia wspartej w 12 osi 

priorytetowej RPO WM na procesy 

rozwoju regionu? 

Interwencja w ramach ochrony zdrowia wspartej 

w 12 osi priorytetowej RPO WM wpływa na 

procesy rozwoju regionu. Inwestycje 

zrealizowane w ramach Działania 12.1 pozwoliły 

nie tylko na podniesienie dostępu do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych i wzrostu 

konkurencyjności placówek, które objęto 
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wsparciem, ale przyczyniły się m.in. do 

stworzenia bazy technologicznej, która 

umożliwia realizację prac badawczo-

rozwojowych w sektorze ochrony zdrowia, 

podnosi jakość kształcenia przyszłych kadr 

medycznych oraz umożliwia doszkalanie 

pracowników już zatrudnionych w sektorze. 

Ważnym aspektem z punktu widzenia rozwoju 

regionu jest także podejmowanie działań 

związanych z rozbudową systemu opieki 

skoordynowanej, stanowiącej istotny kierunek 

dla rozwoju sektora w kraju i Europie. 

W zależności od rodzaju wdrażanych inwestycji 

zakładany wpływ poszczególnych projektów na 

procesy rozwoju w województwie może się 

utrzymywać średnio od 5 do 10 lat. 

4) Czy i w jakiej skali występuje efekt 

netto interwencji wdrożonej w 

zakresie ochrony zdrowia w 

szczególności w ramach 12 osi 

priorytetowej RPO WM? Czy 

zmiany, które zaistniały dzięki 

interwencji z RPO WM dla tego 

obszaru, były by możliwe i w jakim 

czasie wystąpiłyby bez zaistnienia 

finansowania z RPO WM? Czy 

funkcje lecznicze realizowane we 

wspartych w ramach Działania 

12.1 RPO WM - jednostkach 

ochrony zdrowia uzupełniają się 

wzajemnie z funkcjami leczniczymi 

w pozostałych jednostkach opieki 

zdrowotnej w Małopolsce oraz czy 

uzupełniają lukę dotychczas 

niedostępnych świadczeń 

zdrowotnych w regionie? 

Wdrożenie interwencji w zakresie ochrony 

zdrowia w szczególności w ramach 12 osi 

priorytetowej RPO WM pozwala uzyskać efekt 

netto, tj. efekty, które nie wystąpiłyby bez 

możliwości wykorzystania środków finansowych 

w ramach wskazanej OP. 

Zmiany, które zaistniały dzięki interwencji z RPO 

WM dla opisywanego obszaru (przede wszystkim 

rozwój infrastruktury zdrowotnej, wdrożenie 

systemu MSIM, zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego) nie byłyby możliwe do uzyskania 

bez zaistnienia finansowania z RPO WM. 

Funkcje lecznicze realizowane we wspartych w 

ramach Działania 12.1 RPO WM w jednostkach 

ochrony zdrowia uzupełniają się wzajemnie z 

funkcjami leczniczymi w pozostałych 

jednostkach opieki zdrowotnej w Małopolsce 

oraz uzupełniają lukę dotychczas niedostępnych 

lub bardzo utrudnionych świadczeń 
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zdrowotnych w regionie (w tym np. 

specjalistycznych zabiegów ortopedycznych, 

wieloaspektowego wsparcia dla osób 

niesamodzielnych, ograniczonej liczby oddziałów 

geriatrycznych). 

5) Czy zaistniała komplementarność 

projektów realizowanych w 

ramach Działania 12.1 RPO WM z 

programem PO WER? Czy 

beneficjenci interwencji Działania 

12.1 skorzystali z działań 

związanych z doskonaleniem 

kompetencji lekarzy? Czy 

beneficjenci identyfikowali takie 

potrzeby? 

Projekty realizowane w ramach Działania 12.1 

RPO WM są komplementarne z 

przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 

obszaru ochrony zdrowia PO WER. 

Część beneficjentów interwencji Działania 12.1 

skorzystała z działań związanych z 

doskonaleniem kompetencji lekarzy.  

6) Czy funkcje badawcze dotyczące 

ochrony zdrowia realizowane 

dzięki wsparciu w ramach 

Działania 12.1 RPO WM są 

komplementarne wobec badań 

prowadzonych w tym obszarze 

przez inne jednostki w 

Małopolsce? 

Funkcje badawcze dotyczące ochrony zdrowia 

realizowane dzięki wsparciu w ramach Działania 

12.1 RPO WM są komplementarne wobec badań 

prowadzonych w tym obszarze przez inne 

jednostki w Małopolsce. Działalność naukowa i 

badawczo-rozwojowa jest prowadzona w 

Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przez 

Centrum Innowacyjnych Terapii szkoleniem 

Ośrodek Koordynacji Badań Klinicznych 

(zajmujące się m.in. pobieraniem i wstępnym 

opracowywaniem próbek materiałów 

biologicznych) i Zespół ds. Badań Klinicznych ( 

7) Czy i jakie formy współpracy 

podmiotów leczniczych zaistniały 

dzięki projektom wspartym w 

ramach ochrony zdrowia w 

szczególności w ramach12 OP RPO 

WM? 

Dzięki projektom wspartym w ramach ochrony 

zdrowia w szczególności w ramach 12 OP RPO 

WM zawiązane zostały partnerstwa projektowe 

pomiędzy podmiotami leczniczymi. Współpraca 

ta dotyczyła przede wszystkim szpitali, POZ oraz 

AOS. Poza wskazanymi jednostkami pojawiały 

się również inne podmioty, takie jak ośrodki 

pomocy społecznej, uczelnie, domy pomocy 
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społecznej czy dzienne domy pomocy 

medycznej. 

8) Czy, a jeśli tak, to jakie luki 

występują w interwencji w 

zakresie wsparcia usług 

zdrowotnych z RPO WM, w 

kontekście poprawy zdolności do 

uczestnictwa w życiu społecznym i 

gospodarczym Małopolan? 

Biorąc pod uwagę konieczność poprawy 

zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i 

gospodarczym Małopolan należy zwrócić uwagę 

na: doposażenie szpitali w wysokospecjalistyczną 

aparaturę i sprzęt medyczny/diagnostyczny, 

dalsze inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy 

i modernizacji bazy lokalowej, dofinansowanie 

działań mających na celu pomoc pacjentom w 

miejscach ich zamieszkania, uruchomienie 

nowych, kompleksowych i uniwersalnych 

rozwiązań teleinformatycznych (teleporady, 

teleopieka, itp.), edukacja i promocja zachowań 

prozdrowotnych w celu zwiększenia 

świadomości mieszkańców regionu, zwiększenie 

dostępu do badań prenatalnych, dokształcanie 

kadr medycznych, rozwój 

zdeinstytucjonalizowanych placówek oraz opieki 

długoterminowej, całodobowej i 

wytchnieniowej, jak też usług profilaktycznych i 

diagnostycznych, szczególnie z zakresu onkologii, 

a także usług psychologicznych oraz 

psychiatrycznych (m.in. skierowanych do 

najmłodszych pacjentów). Ostatni ze 

wskazanych obszarów już wcześniej 

zidentyfikowany został jako jeden z 

podstawowych problemów zdrowotnych w 

regionie, a dodatkowo problem ten uległ 

pogłębieniu wskutek wystąpienia stanu epidemii 

COVID-19. 

9) Czy w trakcie realizacji projektów 

pojawiały się nowe potrzeby 

dotyczące podniesienia 

dostępności do wyższej jakości 

ochrony zdrowia wśród 

W świetle zrealizowanego badania realizacja 

projektów nie przyniosła informacji nt. nowych 

potrzeb placówek, które nie były dotychczas 

uwzględnione na mapie potrzeb zdrowotnych 

Małopolski. Beneficjenci deklarowali głównie 
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mieszkańców Małopolski 

(występujące poza dotychczas 

zdiagnozowanymi w mapie 

potrzeb)? 

potrzebę dalszego podnoszenia jakości 

infrastruktury oraz zakupu nowoczesnego 

wyposażenia, przede wszystkim umożliwiającego 

realizację usług specjalistycznych. Wśród 

wskazywanych obszarów wymieniano: opiekę 

długoterminową i całodobową opiekę 

wytchnieniową dla opiekunów osób 

niesamodzielnych, podnoszenie kwalifikacji i 

kompetencji personelu medycznego, rozwijanie 

e-usług medycznych, wsparcie psychologiczne i 

psychiatryczne, profilaktykę, diagnostykę, 

wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych 

(w tym rehabilitację). 

10) Czy i w jakim stopniu interwencja 

dotycząca ochrony zdrowia 

realizowana w ramach RPO WM, w 

tym w szczególności w zakresie 

Działania 12.1 RPO WM, mają, 

bądź będą miały wpływ na rozwój 

opieki koordynowanej z 

uwzględnieniem zintegrowanych 

form opieki środowiskowej? 

Interwencja dotycząca ochrony zdrowia 

realizowana w ramach RPO WM, w tym w 

szczególności w zakresie Działania 12.1 RPO WM 

w ramach perspektywy finansowej na lata 2016-

2020, będzie miała umiarkowany wpływ na 

rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem 

zintegrowanych form opieki środowiskowej. 

Dotychczas zrealizowane projekty pozwoliły na 

nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi 

podmiotami, która przyniosła widoczne 

pozytywne rezultaty. W oparciu o zgromadzony 

materiał badawczy można stwierdzić, że część 

placówek z dużym optymizmem podchodzi do 

tego rodzaju kooperacji, jednak część 

podmiotów leczniczych, w tym np. szpitali, wciąż 

chakrateryzuje postawa, zgodnie z którą 

konkurują one ze sobą o pacjentów. 

11) Które z dostępnych działań 

dotyczących ochrony zdrowia 

powinny, a które nie powinny być 

kontynuowane w przyszłej 

perspektywie finansowej (i w 

jakim zakresie), biorąc pod uwagę 

Należy kontynuować przygotowywanie map 

potrzeb zdrowotnych (w tym ich częstą 

aktualizację) i wdrażanie działań odpowiednio do 

zdiagnozowanych potrzeb. Konieczne jest 

podejmowanie dalszych inwestycji w zakresie 

infrastrukturalnym pod kątem zwiększania 
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faktyczne i planowane efekty 

wsparcia oraz potrzeby 

Małopolan? Jakie inne/dodatkowe 

kierunki wsparcia w tym obszarze, 

wobec obecnie istniejących, 

powinny być dostępne w 

przyszłym okresie 

programowania? 

dostępności usług z zakresu profilaktyki, 

diagnostyki, telemedycyny, poradnictwa 

specjalistycznego (przede wszystkim z zakresu 

zdrowia psychicznego), walki z COVID-19. Ważne 

jest rozszerzanie usług pozwalających na 

aktywność społeczno-zawodową mieszkańców, 

w tym osób starszych, m.in. w formie pomocy 

długoterminowej oferowanej przez dzienne 

domy opieki medycznej. 

12) Czy Małopolska spełnia 

wymagania w kierunku wdrażania 

i rozwoju nowych usług 

zdrowotnych w wymiarze 

ogólnopolskim np. leczenia chorób 

rzadkich? Czy i dlaczego powinno 

się skierować wsparcie na dalszy 

rozwój infrastruktury i usług w 

ww. zakresie?  

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, 

w tym opinii ekspertów, którzy dokonywali 

analizy zgromadzonego materiału badawczego, 

Małopolska spełnia wymagania w kierunku 

wdrażania i rozwoju nowych usług zdrowotnych 

w wymiarze ogólnopolskim np. leczenia chorób 

rzadkich.  

Powinno się skierować wsparcie na dalszy 

rozwój infrastruktury i usług w wyżej 

wymienionym zakresie z uwagi na specyfikę 

sektora ochrony zdrowia, niedostateczne 

finansowanie sektora ze środków krajowych, a 

także czynniki zewnętrzne, w tym m.in. zmiany 

społeczne i demograficzne, rozwój 

technologiczny, czy aktualną sytuację 

epidemiologiczną. 

13) Czy zastosowane narzędzia 

koordynacji wsparcia w obszarze 

infrastruktury zdrowia przyczyniły 

się do zwiększenia efektywności 

interwencji oraz jak ten 

mechanizm jest postrzegany przez 

głównych interesariuszy, tj. 

zarządzających szpitalami? 

Zastosowane narzędzia koordynacji wsparcia w 

obszarze infrastruktury zdrowia przyczyniły się 

do zwiększenia efektywności interwencji. W 

ocenie eksperckiej zarówno działania 

realizowane przez Komitet Monitorujący, jak też 

mapa potrzeb zdrowotnych oraz system IOWISZ 

pozwoliły na skuteczną realizację projektów w 

ramach OP12 RPO WM. Mechanizm koordynacji 

był dobrze postrzegany przez zdecydowaną 

większość głównych interesariuszy opisywanej 
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interwencji, tj. zarządzających szpitalami. Należy 

przy tym podkreślić, że osoby te najwyżej oceniły 

narzędzie IOWISZ, które było dla nich najbardziej 

przydatne, ponieważ w sposób wygodny i 

bezpośredni pozwalało im na ocenę planowanej 

inwestycji.  

14) Czy dzięki wyżej wymienionym 

narzędziom poprawie uległa 

koordynacja nakładów 

inwestycyjnych w sektorze 

ochrony zdrowia? 

Zastosowane narzędzia koordynacji wsparcia w 

obszarze infrastruktury zdrowia przyczyniły się 

do poprawienia procesu koordynacji nakładów 

inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia. 

Działalność Komitetu Monitorującego pozwoliła 

na bieżącą kontrolę procesu wydatkowania 

środków finansowych, mapa potrzeb 

zdrowotnych stanowiła podstawowe wsparcie 

dla procesów decyzyjnych w zakresie ochrony 

zdrowia, z kolei system IOWISZ umożliwiał na 

uzyskanie opinii nt. celowości wdrożenia 

wybranych inwestycji. 

15) Czy decyzje o zakresie wsparcia 

powinny zostać pozostawione w 

przypadku RPO władzom 

regionalnym i ich rozpoznaniu 

problemów i potrzeb regionu w 

systemie ochrony zdrowia 

(kontekst regionalny)? 

W oparciu o ekspercką analizę danych 

zgromadzonych w wyniku zrealizowanej 

ewaluacji należy stwierdzić, że decyzje o zakresie 

wsparcia powinny zostać pozostawione w 

przypadku RPO władzom regionalnym. Władze 

wojewódzkie posiadają dużą wiedzę w zakresie 

potrzeb oraz potencjału swojego regionu, są 

mocno zaangażowane w działalność zmierzającą 

do rozwiązywania istniejących problemów. 

Decentralizacja w zakresie ochrony zdrowia 

może także sprzyjać efektywniejszemu 

wydatkowaniu środków przeznaczanych na 

poszczególne inwestycje.  

Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 26. Tabela wniosków i rekomendacji 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Klasa 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
wdrożenia 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

1. Podjęta 
interwencja była 
odpowiednia do 
zidentyfikowanyc
h problemów 
związanych z 
dostępnością do 
podmiotów 
leczniczych i 
wpłynęła na 
wzrost poziomu 
zaspokojenia 
potrzeb 
zdrowotnych 
mieszkańców 
województwa 
Małopolskiego (s. 
29-42) 

Zaleca się dalsze 
kontynuowanie 
podjętych działań w 
zakresie wspierania 
rozwoju 
infrastruktury i 
wyposażania w 
nowoczesny sprzęt 
służący 
podnoszeniu 
jakości świadczenia 
usług medycznych 
przez podmioty 
lecznictwa 
szpitalnego oraz 
podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Strategiczna/ 
operacyjna 

1. Powiązanie 
identyfikowania 
potrzeb 
infrastrukturalnych z 
wyborem kierunków 
alokacji środków 
pomocowych. (MZ i 
IZ RPO) 

MZ, 

IZ RPO WM 

Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości. 

Perspektywa 
finansowa 
2021-2027 

2. Przygotowanie RPO 
uwzględniającego 
konieczność dalszego 
wspierania inwestycji 
infrastrukturalnych i 
sprzętowych. (MZ i IZ 
RPO) 

Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości. 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Klasa 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
wdrożenia 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

2. Wystąpienie 
pandemii 
COVID19 
wpłynęło na 
terminowość 
realizacji umów 
nawiązanych w 
ramach RPO, 
działanie 12.1 
oraz na 
możliwość 
pełnego 
funkcjonowania 
podmiotów 
leczniczych, które 
były 
beneficjentami 
środków 
finansowych. (s. 
45) 

Zaleca się dążenie 
do osiągania pełnej 
możliwości 
świadczenia usług 
zdrowotnych przez 
beneficjentów RPO 
poprzez mobilizację 
personelu oraz 
aktywne 
poszukiwanie w 
otoczeniu środków 
finansowych 
niezbędnych dla 
efektywnej 
realizacji zadań w 
szczególnosci w 
czasie pandemii. 

Strategiczna/ 
operacyjna 

1. Wdrożenie 
mechanizmów 
przeciwdziałających 
odpływowi 
profesjonalistów 
medycznych z rynku 
pracy (MZ) 

MZ, 

IZ RPO WM 

 Perspektywa 
finansowa 
2021-2027 

2. Profesjonalizacja 
instytucjonalnego 
wsparcia dla 
beneficjentów i 
prowadzenie 
aktywnej polityki 
informacyjnej 
mającej na celu 
dostarczanie wiedzy 
podmiotom 
leczniczym o 
możliwościach 
uzyskiwania 
dodatkowych 
zasobów 
niezbędnych dla ich 
funkcjonowania (MZ i 
IZ RPO) 

Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Klasa 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
wdrożenia 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

3. Mapy potrzeb 
zdrowotnych są 
ważnym 
narzędziem 
koordynacji 
interwencji 
publicznej w 
obszarze zdrowia 
stosowanych w 
ramach polityki 
spójności. 
(s. 147) 

  

  

Zaleca się aktywne 
uczestniczenie 
podmiotów 
decyzyjnych na 
poziomie 
regionalnym i 
monitoring 
procesów 
uaktualniania map 
potrzeb 
zdrowotnych oraz 
propagowanie 
wiedzy wśród 
interesariuszy o 
przydatności 
Regionalnej Mapy 
Potrzeb 
Zdrowotnych 
uwzględniającej 
specyfikę potrzeb 
zdrowotnych 
społeczności 
lokalnych w 
podejmowaniu 

Operacyjna 
1. Propagowanie 

wiedzy na temat map 
potrzeb zdrowotnych 
i ich znaczenia dla 
planowania 
regionalnych i 
lokalnych twardych i 
miękkich inwestycji w 
obszarze zdrowia. 

IZ RPO WM Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości. 

Perspektywa 
finansowa 
2021-2027 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Klasa 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
wdrożenia 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

decyzji 
inwestycyjnych. 

4. Badanie 
wykazało, że 
wdrażana 
interwencja 
pozwoliła na 
podjęcie 
współpracy, 
która przyczyniła 
się do rozwoju 
opieki 
skoordynowanej, 
jednak działania 
te wciąż 
realizowane są 
na zbyt małą 
skalę. (s. 90-95) 

Zgodnie z 
wytoczynymi przez 
Unię Europejską 
priorytetowymi 
kierunkami rozwoju 
systemów ochrony 
zaleca się 
podejmowanie 
aktywnych działań 
na rzecz rozwoju 
skoordynowanej 
opieki nad 
pacjentem  

Strategiczna/ 
operacyjna 

1. Prowadzenie polityki 
informacyjnej 
nakierowanej na 
uświadamianie 
wszystkim 
zainteresowanym 
graczom oraz 
interesariuszom 
ekonomicznego i 
zdrowotnego aspektu 
rozwoju 
skoordynowanych 
ścieżek opieki nad 
pacjentem (MZ i IZ 
RPO) 

MZ 

IZ RPO WM 

Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości. 

Perspektywa 
finansowa 
2021-2027 

2. Angażowanie 
ekspertów 
zewnętrznych 
kreujących politykę 
zdrowotną w 
regionie do 
przygotowania 
koncepcji 

Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości. 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Klasa 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
wdrożenia 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

usieciowienia 
podmiotów 
leczniczych i 
opiekuńczych (IZ 
RPO). 

5. Projekty 
związane 
z budową, 
przebudową 
i modernizacją 
obiektów 
infrastruktury 
ochrony zdrowia, 
a także ich 
wyposażenie 
w sprzęt 
medyczny 
zdecydowanie 
przyczyniają się 
do zmniejszania 
nierówności 
w zakresie stanu 
zdrowia 
pacjentów. 
W dalszym ciągu 

Dążenie do 
zwiększenia 
dostępności do 
usług o wysokiej 
jakości a w 
konsekwencji 
niwelowanie różnic 
w stanie zdrowia 
mieszkańców 
województwa 
małopolskiego 
wymaga 
mapowania 
podmiotów zgodnie 
z ich terytorialnym 
rozmieszczeniem i 
pełnionymi 
funkcjami oraz 
dotychczasową 
aktywnością w 

Operacyjna 
1. Mapowanie POZ, 

AOS, szpitali w celu 
identyfikacji 
obszarów o niższym 
poziomie dostępu do 
wysokiej jakości 
usług zdrowotnych. 

IZ RPO WM Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości. 

Perspektywa 
finansowa 
2021-2027 

2. Przygotowanie 
informacji na temat 
aktywności 
podmiotów 
leczniczych w 
zakresie ubiegania się 
o środki pomocowe. 

3. Przygotowania 
instrumentów w 
zakresie polityki 



 

237 | S t r o n a  

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Klasa 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
wdrożenia 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

znajdują się 
jednak obszary, 
które wymagają 
zwiększenia 
dostępu do 
wysokiej jakości 
usług 
zdrowotnych. (s. 
95-100) 

ubieganiu się i 
uzyskaniu wsparcia 
dla działalności ze 
środków 
pomocowych. 

informacyjnej, 
wspierających 
nieaktywne lub słabo 
aktywne - w zakresie 
ubiegania się o środki 
pomocowe - 
podmioty lecznicze. 

6. Zasadnicze 
bariery 
utrudniające 
wyrównanie 
nierówności 
w zakresu 
dostępu do 
wysokiej jakości 
usług 
zdrowotnych 
w województwie 
to: ograniczenia 
finansowe oraz 
braki w zakresie 
wykwalifikowany

Dążenie do 
zwiększenia 
nakładów na 
ochronę zdrowia, 
polepszenia 
przepływu 
informacji i obsługi 
beneficjentów 
środków 
pomocowych oraz 
podejmowanie 
działań 
nakierowanych na 
wzrost liczby miejsc 
na uczelniach 

Strategiczna/o
peracyjna 

1. Lobbowanie na rzecz 
zwiększenia %PKB 
przeznaczanego na 
zaspokajanie potrzeb 
zdrowotnych w 
zakresie ochrony 
zdrowia. (MZ) 

MZ 

IZ RPO WM 

 Perspektywa 
finansowa 
2021-2027 

2. Lobbowanie na rzecz 
podejmowania 
działań na rzecz 
zwiększenia liczby 
miejsc dla osób 
kształcących się na 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Klasa 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
wdrożenia 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

ch pracowników 
medycznych 
i wysoki średni 
wiek 
pracowników 
służby zdrowia. 
(s. 95-100) 

kształcących w 
zawodach 
medycznych. 

kierunkach 
medycznych, w tym 
szczególnie 
zwiększenie liczby 
miejsc w uczelniach 
publicznych (MZ) 

3. Stałe szkolenie 
pracowników 
administracji 
samorządowej 
regionalnej w 
tematyce ochrony 
zdrowia, 
zatrudnionych w 
pionie obsługi 
pozyskiwania i 
rozliczania środków 
pomocowych (IZ 
RPO). 

Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości. 

7. Region 
Małopolski 
spełnia 
wymagania w 
kierunku 

Dążenie do 
tworzenia przewagi 
konkurencyjnej na 
rynku usług 
medycznych, 

Strategiczna/o
peracyjna 

1. Tworzenie warunków 
dla rozwoju szpitali 
wyskospecjalizacyjny
ch. (MZ) 

MZ 

IZ RPO WM 

 Perspektywa 
finansowa 
2021-2027 

2. Wspieranie rozwoju 
kreowania 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Klasa 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
wdrożenia 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

wdrażania i 
rozwoju nowych 
usług 
zdrowotnych w 
wymiarze 
ogólnopolskim 
zwłaszcza w 
obszarze 
badawczo-
rozwojowym. Jak 
wskazano, w 
regionie 
funkcjonują 
liczne instytucje 
nie tylko 
medyczne, ale 
również takie, 
które działają w 
obszarach 
okołomedycznyc
h, w tym 
zajmujące się 
tworzeniem 
nowych 
technologii 

podmiotów 
działających w 
województwie 
małopolskim, w 
tym szczególnie 
umacnianie roli i 
znaczenia Szpitala 
Uniwersyteckiego 
w Krakowie jako 
wiodącej jednostki 
badawczo-
rozwojowo-
edukacyjnej w kraju 

specjalizacji 
ponadregionalnych, 
w tym leczenia 
chorób rzadkich w 
podmiotach 
leczniczych 
działających na 
terenie województwa 
małopolskiego (MZ) 

3. Dalsze wspieranie 
rozwoju 
infrastruktury 
Szpitala 
Uniwersyteckiego (IZ 
RPO) 

Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości. 

4. Wspieranie działań 
umacniających 
skoordynowanie 
opieki nad pacjentem 
na linii poz-szpital-
szpitale 
wysokocjalistyczne 
(MZ) 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Klasa 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
wdrożenia 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

mających 
zastosowanie w 
medycynie 
(s.142-144) 

8. Wiedza na temat 
czynników 
oddziałujących 
na stan zdrowia 
człowieka oraz 
instytucjonalnych 
możliwości 
zaspokojenia 
indywidualnych 
potrzeb 
zdrowotnych jest 
niewystarczająca 
wśród 
mieszkańców 
województwa 
małopolskiego. 
(s. 124-126) 

Niezbędne jest 
podejmowanie 
działań mających 
na celu 
kształtowanie 
postaw 
prozdrowotnych 
wśród 
mieszkańców 
Małopolski oraz 
prowadzenie 
efektywnej polityki 
informacyjnej o 
zakresie 
działalności i 
rozmieszeniu 
terytorialnym 
podmiotów 
leczniczych. 

Operacyjna 
1. Prowadzenie akcji 

informacyjnych w 
lokalnych i 
regionalnych 
mediach. 

IZ RPO WM Rekomendacja 
zatwierdzona 
w całości. 

Perspektywa 
finansowa 
2021-2027 

Źródło: opracowanie własne. 


