
Uchwała Nr 1043/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu 

kluczowego „E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji 

medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu” w ramach Działania 2.7 

„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

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 2013 r. poz. 596 ze zm.), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.)  

oraz na podstawie Uchwały Nr 244/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2015 r.  

sprawie przyjęcia XXXIX 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.02.07.00-30-004/15 pn. „E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie 

elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu”  

złożonemu przez Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. Dofinansowanie projektu wynosi 1 809 496,92 zł (jeden milion osiemset 

dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze). 

 

§ 2 

 

Uchwała o wyborze wniosku o dofinansowanie, 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. 

 

 
        

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 1043/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu 

kluczowego „E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji 

medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu” w ramach Działania 2.7 

„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

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. 

19 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 244/2015  

w sprawie przyjęcia XXXIX części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych  

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jednym z projektów, 

który znalazł się na tej liście jest przedsięwzięcie pn. „E-szpital rozwój systemu informatycznego, 

wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera 

w Poznaniu”.  

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowany został na etap oceny 

merytorycznej. 22 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny Projektów, 

na których pozytywnie oceniono projekt Nr WND-RPWP.02.07.00-30-004/15 pn. „E-szpital rozwój 

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

Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu”. 

Projekt uzyskał 80 ze 100 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 80% maksymalnej 

liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi 1 809 496,92 zł.  

Realizacja projektu umożliwi zmodernizowanie infrastruktury sieci IT szpitala oraz wdrożenie 

jednolitego systemu elektronicznej wymiany danych (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna). W celu 

stworzenia warunków do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania ww. systemu niezbędny jest 

zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla personelu szpitala. Z wdrożeniem Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej ściśle powiązane jest uruchomienie e-usługi umożliwiającej pacjentom dostęp 

do wyników badań w trybie on-line. Wszystko to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

przetwarzanych informacji oraz poprawę jakości usług i dostępności dokumentacji medycznej, a tym 

samym zwiększenie jakości świadczeń medycznych w województwie. Umożliwi to również 

dostosowanie szpitala do wymagań ustawowych w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.  

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

uzasadnione. 

 

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


