
 Uchwała Nr 244 /2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lutego 2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia XXXIX części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 

Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 

pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. 

U. z 2014 r, poz. 1649), Zarząd Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

1. Przyjmuje się XXXIX część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013. 

2. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowi dodatkowy 

krajowy dokument informujący o najważniejszych inwestycjach planowanych do 

realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013. 

§ 2 

XXXIX część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, o której mowa  

w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

       

       



Uzasadnienie do Uchwały Nr 244/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia19 lutego 2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia XXXIX części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 

Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1649) Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 została uprawniona do sporządzenia 

Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK). Wykaz ten jest 

dodatkowym dokumentem do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 (WRPO) i zawiera najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w ramach 

WRPO. Zamieszczenie projektów w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów.  

W celu zapewnienia dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez rozwój 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego zdecydował o wpisaniu na IWIPK (Działanie 2.7 

„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”) projektów pn. „Rozbudowa infrastruktury 

informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do e – usług 

medycznych w GPSK w Poznaniu”, „E-szpital – rozwój infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia”, oraz „E-szpital rozwój systemu 

informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu 

Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu”. 

W dniach od 27 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne 

powyższych projektów, w trakcie których nie wpłynęła żadna uwaga oraz opinia na temat 

przedmiotowych projektów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje Uchwałę 

w sprawie przyjęcia trzydziestej dziewiątej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 

Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



 

 

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 244/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 19 lutego 2015 roku 
 
 

Trzydziesta dziewiąta część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2007-2013 

Lp. Nazwa projektu 

Orientacyjny 
koszt 

całkowity 
projektu  

 (mln euro) 

Maksymalny 
przewidywany 
poziom/kwota 

dofinansowania1 

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu (od 
roku- do roku) 

Miejsce 
realizacji 
projektu 

Instytucja 
odpowiedzialna za 
realizację projektu 

Uzasadnienie realizacji projektu 

1. 

E-szpital – rozwój 

infrastruktury 

społeczeństwa 

informacyjnego w 

obszarze ochrony 

zdrowia 

0,4932 

 

99% 

 

2015 (II kwartał -  

III kwartał) 

Miasto 

Poznań 

Szpital Kliniczny 

Przemienienia 

Pańskiego 

Uniwersytetu 

Medycznego im. 

Karola 

Marcinkowskiego w 

Poznaniu 

W efekcie realizacji projektu nastąpi 
znaczne skrócenie czasu dostępu do 
badań i diagnoz, zwłaszcza w obszarze 
diagnostyki obrazowej oraz szybsze 
rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. 
Zmniejszeniu ulegną koszty 
diagnozowania, w tym koszty usług – 
konsultacji badań radiologicznych – 
świadczonych na rzecz innych jednostek 
służby zdrowia, nie posiadających 
specjalistów radiologów o wymaganych 
kwalifikacjach. Poza podwyższeniem 
standardów leczenia, usprawnieniem 
funkcjonowania szpitala, zwiększeniem 
dostępu do danych medycznych projekt 
umożliwi w przyszłości rozwój usług 

                                                           
1
 Poziom dofinansowania liczony od wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

2
 Tj. 2 084 600,00 PLN wg kursu euro = 4,2324. Na dzień 19 luty 2015r. wolne środki pozostające w Działaniu 2.7 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej 

wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie tj. 2 063 754,00 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania projektu uzależniona jest od dostępności środków w Działaniu 2.7 i możliwe 
jest jej zwiększenie na kolejnych etapach procedowania. Projekt dofinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w zależności od dostępności środków. 



 

 

drogą elektroniczną (e – usługi) na rzecz 
pacjentów (obywateli), przedsiębiorców 
oraz administracji 

2. 

E-szpital rozwój systemu 

informatycznego, 

wdrażanie elektronicznej 

dokumentacji medycznej 

i e-usług w Szpitalu 

Klinicznym im. K. 

Jonschera w Poznaniu” 

0,4733 99% 
2015 (II kwartał -  

III kwartał) 

Miasto 

Poznań 

Szpital Kliniczny im. 

Karola Jonschera 

Uniwersytetu 

Medycznego im. 

Karola 

Marcinkowskiego w 

Poznaniu 

Poprzez stworzenie odpowiedniej 
infrastruktury teleinformatycznej 
będącej podstawą do wdrożenia 
elektronicznego obiegu dokumentów w 
ramach istniejącego w Szpitalu 
oprogramowania medycznego, Szpital 
planuje wdrożenie elektronicznego 
modułu do kontaktu z pacjentem, tj. e – 
rejestracji i e – wyników, które znacznie 
ułatwią i usprawnią pacjentom dostęp 
do świadczeń medycznych. 
Elektroniczny obieg dokumentów 
usprawni przepływ wszystkich 
informacji medycznych, związanych z 
przebiegiem leczenia każdego pacjenta, 
od momentu jego pojawienia się w 
szpitalu aż do zakończenia leczenia i 
rozliczenia wykonanych świadczeń z 
NFZ. Taki przepływ informacji pozwoli 
nie tylko sprawnie gromadzić dane 
medyczne, ale również umożliwi 
zewnętrzny dostęp pacjentów do ich 
wyników. . 

3. Rozbudowa 0,6114 99% 2015 (II kwartał -  Miasto Ginekologiczno – W efekcie realizacji projektu nastąpi 

                                                           
3
 Tj. 2 000 000,00 PLN wg kursu euro = 4,2324. Na dzień 19 luty 2015r. wolne środki pozostające w Działaniu 2.7 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej 

wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie tj. 1 980 000,00 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania projektu uzależniona jest od dostępności środków w Działaniu 2.7 i możliwe 
jest jej zwiększenie na kolejnych etapach procedowania. Projekt dofinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w zależności od dostępności środków. 



 

 

infrastruktury 

informatycznej w celu 

poprawy jakości obsługi 

pacjentów i dostępności 

do e – usług medycznych 

w GPSK w Poznaniu 

III kwartał) Poznań Położniczy Szpital 

Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego im. 

Karola 

Marcinkowskiego w 

Poznaniu 

poprawa jakości obsługi pacjentów, 
rozwój technologiczny placówki poprzez 
wzrost wykorzystania nowoczesnych 
instrumentów informatycznych, 
znaczne skrócenie czasu tworzenia 
dokumentacji medycznej. Realizacja 
projektu umożliwi uruchomienie 
następujących e – usług: e – rejestracja, 
e – wyniki i archiwum dokumentów 
cyfrowych wraz z podpisem oraz e – 
informacja a także e – konsultacje. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4
 Tj. 2 586 000,00 PLN wg kursu euro = 4,2324. Na dzień 19 luty 2015r. wolne środki pozostające w Działaniu 2.7 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej 

wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie tj. 2 560 000,00 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania projektu uzależniona jest od dostępności środków w Działaniu 2.7 i możliwe 
jest jej zwiększenie na kolejnych etapach procedowania. Projekt dofinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w zależności od dostępności środków 


