
Uchwała Nr 1451/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zgłoszonego  

w ramach projektu kluczowego „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego  

i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim 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 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 1285/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 r.  

w sprawie przyjęcia XLV 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.05.03.02-30-007/15 pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego 

i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” złożonemu przez Szpital Wojewódzki  

w Poznaniu. Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 5 192 706,07 zł (pięć milionów sto 

dziewięćdziesiąt dwa  tysiące siedemset sześć złotych i siedem groszy). 

 

§ 2 

 

Kwota wymieniona w § 1. może ulec zmianie w zależności od fluktuacji kursu walut do kwoty  

nieprzekraczającej maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania projektów z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, określonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

§ 3 

 

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). 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

     

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


 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 1451/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zgłoszonego  

w ramach projektu kluczowego „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego  

i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim 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 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. 

13 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 1285/2015  

w sprawie przyjęcia XLV części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych  

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

pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu 

Wojewódzkim w Poznaniu” został umieszczony w rzeczonym Wykazie.  

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

merytorycznej. 21 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny 

Projektów, na którym pozytywnie oceniono projekt Nr WND-RPWP.05.03.02-30-007/15  

pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu 

Wojewódzkim w Poznaniu”. 

Projekt uzyskał 38,5 z 40 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 96,25% maksymalnej 

liczby punktów.  

Z uwagi na ograniczoną ilość środków, Szpital Wojewódzki w Poznaniu ma możliwość 

uzyskania dotacji w niepełnej wysokości wnioskowanej kwoty. Wnioskodawca na takie rozwiązanie 

wyraził zgodę, w związku z czym wielkość dofinansowania projektu wynosić będzie maksymalnie 

5 192 706,07 zł. Ostateczny poziom dofinansowania uzależniony będzie od fluktuacji kursów walut,  

w związku z czym kwota dofinansowania może różnić się od wskazanej powyżej.  

W przypadku pojawienia się wolnych środków Zarząd Województwa Wielkopolskiego będzie mieć 

możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania dla przedmiotowego projektu.   

Celem projektu było utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej  

Sterylizatorni spełniających wymogi określone przepisami prawa oraz standardami międzynarodowymi. 

Było to możliwe dzięki rozbudowie istniejącego budynku oraz przebudowie części pomieszczeń i ich 

adaptacji na nowe potrzeby. Potrzeba realizacji projektu została wymuszona bardzo złym stanem 

technicznym Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni, a także koniecznością zwiększenia 

liczby wykonywanych zabiegów, co było następstwem likwidacji jednej z jednostek organizacyjnych 

Szpitala. Dzięki projektowi możliwa będzie sprawna realizacja zarówno zabiegów planowanych,  

jak i wykonywanych w trybie pilnym. Projekt znacząco wpłynie na podniesienie standardu usług 

medycznych, skrócenie czasu oczekiwania na operację oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.  

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

uzasadnione. 

 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 

 


