
Uchwała Nr 945/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 lipca 2011 r. 
 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pt. „Zakup 
wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej 
Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r.  Nr 84, poz. 712 
ze zm.), art. 60 lit. e) Rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzanie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.06.210.25), 
Uchwały Nr 469/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
IX części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala , co następuje. 

 
§ 1 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projektowi Nr WND-
RPWP.05.03.00-30-001/11 pod nazwą „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego 

Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” złożonemu 
przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Dofinansowanie projektu wynosi 15 748 856,59 złotych 
(piętnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych  
i pięćdziesiąt dziewięć groszy). 
 

§ 2 
Uchwała o wyborze wniosku do dofinansowania, o którym mowa w § 1 zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  
(www.wrpo.wielkopolskie.pl). 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 



Uzasadnienie  
do uchwały Nr  945/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 lipca 2011 r. 

 

 
w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pt. „Zakup 
wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej 
Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ramach 
programu operacyjnego mogą być dofinansowane, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez 
Komitet Monitorujący, projekty indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, 
wskazane przez Instytucję Zarządzającą. 

W dniu 23 maja 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 140  
poz. 2251 została ogłoszona IX część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 
Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  
Jednym z projektów, które znalazły się na tej liście jest przedmiotowy projekt. 

Projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej  
i skierowany został na etap oceny merytorycznej.  W dniu 26 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie 
zespołu oceniającego Komisji Oceny Projektów dla projektu znajdującego się w Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Działania 5.3 „Poprawa 
warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”. 
 Na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów pozytywnie oceniono projekt Nr WND-
RPWP.05.03.00-30-001/11 pod nazwą „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego 
Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”. Projekt 
uzyskał 50,5 z 58 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 87,07 % maksymalnej liczby 
punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi 15 748 856,59 złotych, wnioskodawca – Szpital 
Wojewódzki w Poznaniu.  

Realizacja projektu jest szczególnie istotna ze względu na znaczenie szpitala jako jednego  
z kluczowych w systemie opieki zdrowotnej w Wielkopolsce.  

Przedsięwzięcie pozwoli na stworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego pozwalającego  
w sposób sprawny realizować planowane zabiegi, jak również elastycznie reagować na pacjentów  
z urazami i innymi nagłymi przypadkami, którzy muszą być operowani w trybie pilnym bez kolizji  
z operacjami w trybie planowanym. Ponadto w ramach projektu zostanie wyposażony blok operacyjny 
w nowoczesny sprzęt, umożliwiający rozszerzenie zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych, w 
tym o niestosowane dotąd techniki laparoskopowe i endoskopowe, których czas realizacji jest 
zdecydowanie krótszy od metod tradycyjnych. Rozszerzenie zakresu realizowanych świadczeń 
zdrowotnych dotyczy w szczególności chirurgii oraz ortopedii  

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 
uzasadnione. 

 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


