
Uchwała Nr 1316/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego  zgłoszonego 

w ramach projektu kluczowego „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej” w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” znajdującego 

się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), 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 1170/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 

października 2015 r. w sprawie przyjęcia XLIII 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.02.09.01-30-002/15 pn. „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej” złożonemu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Dofinansowanie projektu wynosi 4 469 685,73 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć 

tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt trzy 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 1316/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego  zgłoszonego 

w ramach projektu kluczowego  „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej” w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” 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. 

15 października 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 1170/2015  

w sprawie przyjęcia XLIII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych  

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt pn. 

„Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie                 

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” został 

umieszczony w rzeczonym Wykazie.  

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

merytorycznej. 18 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny 

Projektów, na którym pozytywnie oceniono projekt WND-RPWP.02.09.01-30-002/15 pn. 

„Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie                  

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Projekt 

uzyskał 34 z  42 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 80,95% maksymalnej liczby punktów. 

Wartość dofinansowania projektu wynosi 4 469 685,73 zł. 

Realizacja projektu odpowiada na niezwykle istotną i podstawową potrzebę w zakresie budowy 

społeczeństwa informacyjnego. Wprowadzenie systemu EDM poprawia jakość świadczonych usług 

medycznych, zwiększa bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz pacjentów korzystających z usług 

jednostki objętej projektem. Efekt taki możliwy jest dzięki zgromadzeniu informacji medycznych                         

w elektronicznych bazach danych, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego na ich udostępnienie, co 

jest niezwykle istotne w przypadkach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.  

Rozwój infrastruktury informatycznej w Szpitalu umożliwi personelowi intuicyjne korzystanie 

z rozwiązań mobilnych, co dodatkowo ułatwi pracę i poprawi jakość obsługi pacjenta. Instalacja licencji 

oprogramowania medycznego oraz wdrożenie nowych modułów usprawni pracę działów administracji, 

laboratorium, rejestracji oraz poszczególnych gabinetów, poradni, bloków oraz oddziałów. Dzięki ww. 

wdrożeniom elektroniczna dokumentacja medyczna obejmie również swoim zakresem i usprawni pracę 

np. magazynów leków, a także wspomoże działania statystyczne oraz rozliczenia z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Niezbędnym elementem wprowadzenia EDM w tak dużej jednostce jest również 

rozwój  i odnowienie bazy serwerowej. Przy obsłudze tak dużej ilości danych, niezawodność                   

i szybkość działania serwerów oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych ma szczególne 

znaczenie.  

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

uzasadnione. 

 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 

 


