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Tarnobrzeska Rada Kobiet

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

Szanowni Państwo,

w związku z pismem z dnia 1 sierpnia 2022 r., dotyczącym możliwości zakupu 

mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 

w Tarnobrzegu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) została przyjęta uchwałą nr 10 Rady Ministrów 

z dnia 4 lutego 2020 r na lata 2020 – 2030 a jednym z jej działań jest modernizacja 

infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych. Realizatorzy poszczególnych 

działań inwestycyjnych NSO wyłaniani są w drodze procedur konkursowych 

przeprowadzanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, według zasad 

dotyczących konkursów ofert i zawierania umów dla programów polityki zdrowotnej 

ogłaszanych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. W świetle powyższego, 

podmioty lecznicze mogą ubiegać się o środki finansowe na zakup sprzętu medycznego, 

zgodnie z procedurami obowiązującymi dla realizacji NSO, a wyżej opisana procedura 

przedstawia jedyny możliwy sposób pozyskania środków finansowych poprzez 

przystąpienie do konkursu w określonych ramach czasowych. Podkreślić należy, że fakt 

ogłoszenia postępowania konkursowego i złożenie oferty konkursowej 

na dofinansowanie zakupu sprzętu ze środków NSO nie stwarza żadnego zobowiązania 

dla Ministra Zdrowia, a tym bardziej nie daje gwarancji, że takie środki zostaną danemu 

podmiotowi przyznane.

Harmonogram zakupu sprzętu na rok 2022 zaplanowany został na podstawie opinii 

członków Krajowej Rady ds. Onkologii, w tym Konsultantów Krajowych z różnych 

dziedzin medycyny. Ogłoszenia konkursowe na wybrane zadania w ramach 

ww. programu dostępne są w zakładce: https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-

strategia-onkologiczna-ogloszenia.

W latach 2019 - 2021 zostały przeprowadzone konkursy pn. „Zakup aparatury 

diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”, których celem 
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była wymiana wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych 

na nowe aparaty cyfrowe. Konkurs w roku 2021 obejmował również dofinansowanie 

na rok 2022. W związku z powyższym w roku 2022 nie przewiduje się przeprowadzenia 

kolejnego konkursu na dofinansowanie zakupu nowych mammografów cyfrowych czy 

też wymiany przestarzałego sprzętu.

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w 

Tarnobrzegu nie składał oferty w postepowaniach konkursowych na zakup 

mammografów w ramach NSO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co do zasady Minister Zdrowia nie posiada 

podstawy prawnej do finansowania ze środków krajowych, tj. dotacji celowej, zadań 

realizowanych przez jednostki, dla których nie jest organem tworzącym. Zgodnie bowiem 

z art.115 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Minister 

Zdrowia może przyznać dotacje na inwestycje samodzielnemu publicznemu zakładowi 

opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Minister Zdrowia albo uczelnia 

medyczna.

Ponadto informuję, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na zakup 

mammografów ze środków funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych. Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie ww. instrumentu 

finansowego jest Urząd Marszałkowski, który prowadzi nabory konkursowe 

i pozakonkursowe na inwestycje w swoim regionie (m.in. w obszarze zdrowia), w tym 

określa harmonogramy ww. naborów i kryteria wyboru projektów.

Z poważaniem 

Agnieszka Beniuk-Patoła 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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