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Załącznik 3 – przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia 

 
 
 

 Przedsięwzięcia podstawowe: 
 

 

I. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK  
w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia 
szpitalnego oddziału ratunkowego. 
(W KT Utworzenie i wyposażenie szpitalnego Oddziału Ratunkowego  
z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element 
podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego) 
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 Przedsięwzięcia warunkowe: 

 
 

II. Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ 
na poprawę dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych 
jakimi są usługi zdrowotne w Województwie Podkarpackim.  
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III. Unowocześnienie i poprawa dostępu do Onkologii w województwie 
podkarpackim. 
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I. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz  
z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału 
ratunkowego. 
(nazwa przedsięwzięcia w KT: Utworzenie i wyposażenie szpitalnego Oddziału Ratunkowego  
z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego 
systemu ratownictwa medycznego) 
 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK  
w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału 
ratunkowego 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku , 37-400 Nisko ul. Kościuszki 1  
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów 
Celem głównym jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa 
efektywności systemu opieki zdrowotnej. 
Rezultatem będzie poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycje w infrastrukturę 
podmiotów ochrony zdrowia o charakterze strategicznym w obszarach deficytowych z punktu 
widzenia potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz uwzględniających istniejące braki w infrastrukturze 
w wymiarze terytorialnym. 
Planowany SOR wraz z lądowiskiem będzie zapewniał udzielanie świadczeń ratowniczych 91 232 
mieszkańców. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Nisku będzie zlokalizowany przy drodze ekspresowej 
S19, która ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej 
części kraju. Przebiegać będzie ona od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze 
Słowacją w Barwinku. Kolejnym traktem komunikacyjnym jest droga tranzytowa prowadząca z 
przejścia granicznego w Budomierzu I Korczowej przez Leżajsk, Nisko, Sandomierz w kierunku 
Warszawy. Na wymienionych trasach już obecnie przemieszcza się duża ilość osób i w związku z 
realizacją budowy autostrady A4 oraz postępującym rozwojem gospodarczym będzie to tendencja 
rosnąca. Ponadto w tym rejonie znajduje się szybko rozwijający ośrodek turystyczny Tanew. 
Znajdujący się węzeł komunikacyjny oraz most na Sanie w bezpośredniej bliskości planowanego SOR 
w Nisku umożliwi szybkie udzielanie świadczeń zdrowotnych ratujących życie I zdrowie w rejonie 
operacyjnym dyspozytorni w Rzeszowie. Natomiast dojazd z terenów położonych we wschodniej 
części powiatu niżańskiego do najbliższego SOR w Leżajsku wymaga przejazdu po drogach 
drugorzędnych (utrudnienia w okresie zimowym) oraz przez tereny zalesione co wydłuża czas 
dojazdu. Powiatowy w Nisku posiada w swoich strukturach Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem 
Ortopedycznym oddział chorób wewnętrznych, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 
pracownię diagnostyki obrazowej. 
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia 
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
 realizacja obejmuje obszar powiatu niżańskiego -oś priorytetowa IX  
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku , 37-400 Nisko, ul. Kościuszki1 , gm. Nisko, powiat niżański  
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7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Obecnie została opracowana koncepcja budowy SOR wraz z lądowiskiem na podstawie której w m-cu 
czerwcu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
16 300 000 zł 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 
 

Ogółem 
 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018r 

Źródło  
finansowania  

A 

Źródło  
finansowania  

B 

Źródło  
finansowania  

C 
A B C A B C A B C A B C 

Kontrakt 
Terytorialny 

Województwa 
Podkarpackieg

o 

Powiat 
Niżański 

 - 300 000 zł - 
2 465 000 

zł 
435 000 

zł 
 

5 525 000 
zł 

975 000 
zł 

 
5 865 000 

zł 
1 035 000 zł  
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
 

Elementy/Etapy/Zadania 
Data rozpoczęcia  

(A) 
mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Wykonanie dokumentacji technicznej Czerwiec 2015 r Październik 2015r. 

Budowa budynku SOR Kwiecień 2016r. Wrzesień 2018r. 

Budowa lądowiska Czerwiec 2017r. Czerwiec 2018r. 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 
 

Wskaźnik produktu/rezultatu Wartość bazowa 
Oczekiwana wartość 

docelowa 

Liczba uruchomionych SOR 0 1 

Średnia liczba osób przypadająca na 
szpitalny oddział ratunkowy (liczba osób w 

powiecie ) 
0 91 232* 

 

  * Liczba ludności poowiatu niżańskiego , gminy Kamień , gminy Sokołów Małopolski 
 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
 
W poprzednie perspektywie budżetowej SPZZOZ w Nisku korzystał  
z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013 na projekt pn.”Poprawa dostępności deficytowych usług medycznych na obszarach 
wiejskich poprzez  dostosowanie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku do obowiązujących 
wymogów prawnych - IV etap.” 
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I. Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę 
dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych jakimi są usługi zdrowotne  
w Województwie Podkarpackim.  

 

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę dostępności do 
jednej z podstawowych grup usług publicznych jakimi są usługi zdrowotne w Województwie Podkarpackim. 
 
Przedsięwzięcie składa się z 4 wiązek projektów: 
 
I. Modernizacja bloków operacyjnych w szpitalach wielospecjalistycznych województwa. 
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie - Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z Centralną 
Sterylizacją w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 
2. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie - Przebudowa i doposażenie Bolków operacyjnych WSS 
im. F. Chopina, 
3. Szpital Specjalistyczny w Jaśle - Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Blok Operacyjny  
i Centralna Sterylizatorinia) 
4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Sanoku - Modernizacja bloku 
operacyjnego i centralnej sterylizacji w Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ w Sanoku 
5. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług 
medycznych dla mieszkańców północnej części Podkarpacia poprzez dostosowanie Szpitala  
w Stalowej Woli do aktualnych wymagań fachowych, sanitarnych i epidemiologicznych,  
6. Szpital Powiatowy w Mielcu - Modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym 
im. E. Biernackiego w Mielcu. 
 
II. Podkarpacka sieć opieki psychiatrycznej i geriatrycznej jako odpowiedź na wyzwania demograficzne i 
cywilizacyjne. 
1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie - Regionalne Centrum Senioralnej Opieki oraz Regionalne 
Centrum Psychiatrii - kompleksowa opieka dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
2. Wojewódzki Szpital w Przemyślu - Utworzenie Oddziału Opieki Długoterminowej wraz z zakupem 
aparatury i sprzętu medycznego,  
3. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie - Modernizacja i Rozbudowa Klinicznego Oddziału 
Psychiatrycznego oraz Dziennego Oddziału Psychiatrycznego wraz z Poradnią Leczenia i Rehabilitacji 
Zaburzeń Psychicznych- Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego, 
4. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu – Modernizacja budynku nr  
1 na potrzeby wojewódzkiej przychodni zdrowia psychicznego i ośrodka terapii uzależnień, 
5. ,,Centrum Medyczne w Łańcucie Sp.z.o.o." - Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w celu 
utworzenia Podkarpackiego Ośrodka Geriatrii i Opieki Długoterminowej. 
 
III. Poprawa jakości kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób 
układu oddechowego. 
1. Podkarpackie Centrum Chorób Płuc - Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu 

oddechowego, 
2. SP ZZOZ „SANATORIUM” im. Jana Pawła w Górnie - Kompleksowa rozbudowa, przebudowa  

i nadbudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z zapleczem diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej  
w Górnie. 

 
IV. Poprawa świadczeń z zakresu opieki nad matką i dzieckiem. 
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie - Utworzenie Klinicznego Oddziału Endokrynologii i  

Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 
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2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Województwo Podkarpackie – koordynator. 

I. Modernizacja bloków operacyjnych w szpitalach wielospecjalistycznych województwa. 
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – Województwo Podkarpackie, 
2. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie – Województwo Podkarpackie, 
3. Szpital Specjalistyczny w Jaśle – Powiat Jasielski, 
4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Sanoku – Powiat Sanocki, 
5. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – Powiat Stalowowolski, 
6. Szpital Powiatowy w Mielcu – Powiat Mielecki. 
 
II. Podkarpacka sieć opieki psychiatrycznej i geriatrycznej jako odpowiedź na wyzwania demograficzne i 

cywilizacyjne. 
1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie - Województwo Podkarpackie, 
2. Wojewódzki Szpital w Przemyślu - Województwo Podkarpackie,  
3. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie - Województwo Podkarpackie, 
4. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu – Województwo Podkarpackie, 
5. ,,Centrum Medyczne w Łańcucie Sp.z.o.o." – Powiat Łańcucki.  
 
III. Poprawa jakości kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób układu 

oddechowego. 
1. Podkarpackie Centrum Chorób Płuc - Województwo Podkarpackie, 
2. SP ZZOZ  „SANATORIUM” im. Jana Pawła w Górnie – Powiat Rzeszowski. 
 
IV. Poprawa świadczeń z zakresu opieki nad matką i dzieckiem. 
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie - Województwo Podkarpackie. 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów. 
realizacja celu wskazanego w Kontrakcie Terytorialnym 
Przedsięwzięcie realizuje cel wymieniony w art. 5 pkt 9 a, b i c Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Podkarpackiego: 
1. poprawa dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności: 
a) poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej – likwidacja na terenie województwa tzw. 
„białych plam” pod kątem zabezpieczenia w brakujące oddziały; wzrost dostępności do kompleksowej opieki 
medycznej osób w wieku starczym; poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez zwiększenie skuteczności 
działania jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współdziałających, 
b) zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju poprzez profilaktykę chorób 
nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób i zaburzeń psychicznych,  
c) zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej i naukowej; 
 
zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 
I. Modernizacja bloków operacyjnych w szpitalach wielospecjalistycznych województwa. 
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, 
 Przebudowa z wykonaniem niezbędnych nowych instalacji dotychczasowych 8 sal operacyjnych, Sali 

toksykologii, centralnej sterylizator ni i zaplecza technicznego. 
 Nadbudowę kondygnacji na budynku E dla potrzeb wentylatorni dla salo przed i pooperacyjnych.  
 Zakup i montaż wyposażenia. 
2. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie – Województwo Podkarpackie, 
 Kompleksowa modernizacja i przebudowa obecnych Bolków operacyjnych. Modernizacja  

i przebudowa Bolków na II i III piętrze po ok. 440m2 oraz budowa bloku na piętrze pierwszym 440m2. 
Utworzenie na każdym z pięter 3 sal operacyjnych  

 Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego. 
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3. Szpital Specjalistyczny w Jaśle – Powiat Jasielski, 
 Rozbudowa szpitala o budynek Centralnej Sterylizatorni, blok operacyjny wraz z salą nadzoru 

poznieczuleniowego i OIOM ok. 4000m2. 
 Wyposażenie. 
4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Sanoku – Powiat Sanocki, 
 Adaptacja istniejącego budynku w stanie surowym na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej 

sterylizatorni 
5. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – Powiat Stalowowolski, 
 Adaptacja istniejącego budynku w stanie surowym na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej 

sterylizatorni 
6. Szpital Powiatowy w Mielcu – Powiat Mielecki. 
 Modernizacja istniejącego budynku ok. 1100 m2 (powiększenie sali pooperacyjnej do 11 stanowisk 

oraz utworzenie dodatkowo jednej Sali Operacyjnej. 
 Dobudowę pawilonu ok. 500 m2 z 3 salami operacyjnymi, 
 Modernizację centralnej sterylizatornii i sprężarki gazów oraz zakup sprzętu i wyposażenia. 
 
II. Podkarpacka sieć opieki psychiatrycznej i geriatrycznej jako odpowiedź na wyzwania demograficzne i 

cywilizacyjne. 
1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie - Województwo Podkarpackie, 
 Przebudowa istniejących Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Paliatywnego, utworzenie 

Oddziału Geriatrycznego oraz zakup wyposażenia w/w oddziałów. 
 Rozbudowa budynku Oddz. Terapii Uzależnień pod potrzeby utworzenia Oddziałów Psychiatrycznego 

Dzieci i Młodzieży, Dorosłych, Oddz. Psychogeriatrycznego, 73 łóżka zmodernizowane i łącznie nowych 
40 łóżek. 

2. Wojewódzki Szpital w Przemyślu - Województwo Podkarpackie,  
 Adaptacja istniejącego budynku (po byłej pralni) o pow. 2 315 m2 na potrzeby Oddziału Opieki 

Długoterminowej oraz zakup wyposażenia. 
3. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie - Województwo Podkarpackie, 
 Modernizacja istniejącego Oddz. Psychiatrycznego i adaptacja nieużytkowego poddasza budynku E i F i 

powiększenie liczby łóżek z 32 do 60 i powierzchni użytkowej z 572 m2 do 1000 m2 oraz windy w obu 
budynkach. 

4. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu – Województwo Podkarpackie, 
 Kompleksowa modernizacja trzykondygnacyjnego budynku nr 1.  
5. ,,Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z.o.o." – Powiat Łańcucki.  
 Przebudowa i rozbudowa istniejącego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego o nowe dwukondygnacyjne 

skrzydło. 
 Kompleks docelowo ma posiadać 63 łóżka, powierzchnia zabudowy 1771 m2 , z czego 347 to istniejący 

budynek ZPO. 
III. Poprawa jakości kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób 

układu oddechowego. 
1. Podkarpackie Centrum Chorób Płuc - Województwo Podkarpackie, 
 Rozbudowa o nowe skrzydło o powierzchni zabudowy 750 m2 
 Modernizacja w niezbędnym zakresie budynku głównego. 
2. SP ZZOZ  „SANATORIUM” im. Jana Pawła w Górnie – Powiat Rzeszowski. 
 Modernizacja pwilonu nr 3 Oddziału gruźlicy i chorób płuc ok. 1000m2. 
 Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 4, powierzchnia wyjściowa 560 m2, powierzchnia docelowa 

3777m2 
 Zakup wyposażenia.  
 
IV. Poprawa świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci. 
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie - Województwo Podkarpackie. 
 Modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby nowego oddziału na docelowej powierzchni 739 m2. 
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 21 łóżkowa część stacjonarna i 6 łóżkowy oddział pobytu dziennego. 
 
przewidywane rezultaty 
 poprawa poziomu jakości specjalistycznej opieki medycznej to konieczność zmodernizowania bazy 

operacyjnej w wielospecjalistycznych podmiotach leczniczych, w ramach których podejmowane są na 
rzecz mieszkańców regionu interwencje medyczne w zakresie głównych grup zachorowań, jak choroby 
układu krążenia, nowotwory, choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz układu 
oddechowego; 

 poprawa (zmniejszającej się w minionych latach) dostępności do kompleksowej opieki medycznej dla 
osób starszych; 

 poprawa wykrywalności i jakości świadczeń medycznych oraz zapewnienia kompleksowości opieki  
w zakresie chorób układu oddechowego; 

 likwidacja na terenie województwa kolejnych  tzw. „białych plam” pod kątem zabezpieczenia w 
brakujące oddziały; 

 dostosowanie infrastruktury medycznej podkarpackich szpitali do wymagań epidemiologicznych  
i demograficznych. 

 
Funkcjonująca dotychczas infrastruktura w zakresie bloków operacyjnych jest niezwykle wyeksploatowana. 
Są to zazwyczaj nigdy lub od dawna nieremontowane obiekty, zaś w 2  przypadkach wybudowano jedynie 
budynki w stanie surowym pod potrzeby bloków. Modernizacja bloków operacyjnych w dwóch głównych 
szpitalach wojewódzkich (Klinicznych Szpitalach Wojewódzkich nr 1 i 2 w Rzeszowie) oraz czterech 
najważniejszych powiatowych szpitali specjalistycznych jest niezbędna dla zapewnienia podstawowego 
bezpieczeństwa i dostępu do specjalistycznych usług/zabiegów medycznych. Brak realizacji powyższych 
zamierzeń może, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia, doprowadzić w skrajnym przypadku do 
zamknięcia szpitali lub poważnego ograniczenia ich funkcjonowania. Przedsięwzięcie składa się  
z 6 elementów/projektów realizowanych w  szpitalach wojewódzkich (Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie) oraz w 4 szpitalach powiatowych w Jaśle, Sanoku, Stalowej 
Woli i Mielcu. 
 
4) Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia 
Ochrona Zdrowia 
 
5) Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020, gdzie w priorytecie 2.5 
„Zdrowie publiczne”, dla kierunku działania 2.5.1 „Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej”, 
dla którego jako OSI wyznaczono całe województwo.  
Przedsięwzięcie odpowiada również na potrzeby zdiagnozowane na terenie województwa podkarpackiego  
w przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dokumencie „Ocena potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców województwa podkarpackiego”. 
 
6) Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Województwo Podkarpackie oraz miasta powiatowe: 

I. Modernizacja bloków operacyjnych w szpitalach wielospecjalistycznych województwa. 
1. Rzeszów, 
2. Rzeszów, 
3. Jasło / Powiat Jasielski, 
4. Sanok / Powiat Sanocki, 
5. Stalowa Wola / Powiat Stalowowolski, 
6. Mielec / Powiat Mielecki. 

II. Podkarpacka sieć opieki psychiatrycznej i geriatrycznej jako odpowiedź na wyzwania demograficzne i 
cywilizacyjne. 
1. Krosno 
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2. Przemyśl, 
3. Rzeszów, 
4. Jarosław, 
5. Łańcut / Powiat Łańcucki, 

III. Poprawa jakości kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób układu 
oddechowego. 
1. Rzeszów, 
2. Górno / Powiat Rzeszowski. 

IV. Poprawa do świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci. 
1. Rzeszów. 

 
7) Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
I. Modernizacja bloków operacyjnych w szpitalach wielospecjalistycznych województwa. 
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie 
Dla planowanej inwestycji przeprowadzono wstępną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  
Opracowanie dokumentacji przetargowej  - grudzień 2015 – czerwiec 2016 
Procedura przetargowa – czerwiec – lipiec 2016  
2. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie 
Powołano zespół specjalistów do opracowania Programu –funkcjonalno –użytkowego. 
Ocena oddziaływania na środowisko – nie wymagana 
Rozpoczęcie realizacji  III kw. 2016 – Zakończenie IV kw. 2018r 
3. Szpital Specjalistyczny w Jaśle – Modernizacja Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii. 
Dokumentacja na zaawansowanym etapie przygotowań, stanowi element większej całości. Władze powiatu 
podjęły decyzję o realizacji projektu podzielonego na etapy. 
4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 
SPZOZ posiada projekt budowlany, kosztorys i ważne pozwolenie na budowę. Z uwagi na to, że 
dokumentacja projektowa pochodzi z lat 1999-2003. wymaga ona aktualizacji.  
Modernizacja Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji nie będzie miała wpływu na środowisko naturalne. 
Dokumentacja przetargowa będzie musiała być zaktualizowana i uzupełniona – czas 3 miesiące. 
Przewidywany okres realizacji: IV kwartał 2015-II kwartał 2018. 
5. Powiatowy Szpital  Specjalistyczny w Stalowej Woli 
 Zaawansowany stan przygotowania przedsięwzięcia w zakresie  właściwych dokumentów.  
Szpital posiada kompletną dokumentację projektową i kosztorysową i decyzje pozwolenia na budowę na 
blok operacyjny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, centralną sterylizatornię, pracownię diagnostyki 
obrazowej. Dalsze projekty techniczne, budowlane, kosztorysy, decyzje pozwolenia będą wykonywane na 
bieżąco w miarę postępu robót i działań przewidzianych do realizacji na samym początku, czyli realizowanych 
w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym.  
Dla planowanych działań inwestycyjnych nie jest wymagane przeprowadzanie oceny oddziaływania na 
środowisko. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia: rozpoczęcie IV kwartał 2015 r. – zakończenie IV 
kwartał 2018 r. 
6. Szpital Powiatowy w Mielcu 
Koncepcja funkcjonalno-użytkowa. Na ukończeniu przygotowywanie projektu budowlanego.  
 
II. Podkarpacka sieć opieki psychiatrycznej i geriatrycznej jako odpowiedź na wyzwania demograficzne i 
cywilizacyjne. 
1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 
 Przygotowana koncepcja i opracowywana jest dokumentacja techniczna. 
2. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
Przedsięwzięcie na zaawansowanym poziomie przygotowań. W zmodyfikowanej wersji zostało złożone na 
nabór projektów w ramach MF EOG i NMF. 
3. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Chopina w Rzeszowie 
Powołano zespół specjalistów do opracowania Programu –funkcjonalno-użytkowego. 
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Ocena oddziaływania na środowisko – nie wymagana 
Rozpoczęcie realizacji  III kw. 2016 – Zakończenie IV kw. 2018r 
4. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu 
Przewidziane do realizacji zadania posiadają opracowaną, wymagającą aktualizacji dokumentację projektową 
oraz ważne pozwolenia na budowę. Nie wymagają oprac. Oceny oddziaływania na środowisko.  Czas 
realizacji 2016-2017. 
5. Szpital Św. Michała Archanioła w Łańcucie 
Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Centrum Medycznego w Łańcucie”  nr XV/84/2012 z 
dnia 19.12.2012 r. ws. zatwierdzenia „Opisu potrzeb i wymagań dla przedsięwzięcia „Przebudowa i 
rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie” oraz Uchwała XV/85/2012 ws. zatwierdzenia 
„Założeń do restrukturyzacji  oraz Programu Medycznego „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o. o. na 
lata 2013 – 2014”  
Ogłoszono przetarg na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  
 
III. Poprawa jakości kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób układu 
oddechowego. 
1. Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie 
Została opracowana koncepcja rozbudowy nawy zachodniej budynku głównego a także w niektórych 
elementach przedsięwzięcia szpital jest w posiadaniu dokumentacji technicznej oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 
2. SP ZZOZ  „SANATORIUM” w Górnie 
Zaawansowany etap przygotowań. Szpital posiada  dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. 
 
IV. Poprawa do świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci. 
Dla planowanej inwestycji przeprowadzono wstępną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na 
podstawie informacji o przedsięwzięciu, przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Szpital 
posiada pełną dokumentację projektową i pozwolenia na budowę, trwa procedura przetargowa wyłonienia 
wykonawcy pierwszej części prac budowlanych. 
 
8) Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
 
I. Modernizacja bloków operacyjnych w szpitalach wielospecjalistycznych województwa. 
 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – 45 mln zł, 
 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie – 8 mln, 
 Szpital Specjalistyczny w Jaśle – 16 mln, 
 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny w Sanoku – 17 mln, 
 Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – 16 mln,  
 Szpital Powiatowy w Mielcu – 10 mln. 
 
II. Podkarpacka sieć opieki psychiatrycznej i geriatrycznej jako odpowiedź na wyzwania demograficzne i 
cywilizacyjne. 
 Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie – 22 mln, 
 Wojewódzki Szpital w Przemyślu – 12 mln,  
 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie – 8 mln, 
 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu – 13 mln, 
 ,,Centrum Medyczne w Łańcucie Sp.z.o.o." – 12 mln, 
 
III. Poprawa jakości kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób układu 
oddechowego. 
 Podkarpackie Centrum Chorób Płuc – 30 mln zł., 
 SP ZZOZ  „SANATORIUM” im. Jana Pawła w Górnie – 22 mln zł., 
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IV. Poprawa do świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci. 
 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – 10 mln zł. 
   
Łącznie:  241 mln zł. 
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9) Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 
(w mln zł) w tym: 

Źródło 
finansowani

a A 

Źródło 
finansowa

nia B 

Źródło 
finansowa

nia C 
2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

I. Modernizacja bloków operacyjnych w szpitalach wielospecjalistycznych województwa. 

   0 0 0 12,75 2,25 0 34 6 0 48,45 8,55 0 

II. Podkarpacka sieć opieki psychiatrycznej i geriatrycznej jako odpowiedź na wyzwania demograficzne i cywilizacyjne. 

   0 0 0 4 0,6 0 22 3,3 0 31,5 5,6 0 

III. Poprawa jakości kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób układu oddechowego. 

   0 0 0 4 0,6 0 20 3 0 20,7 3,7 0 
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Ogółem 
(w mln zł) w tym: 

Źródło 
finansowani

a A 

Źródło 
finansowa

nia B 

Źródło 
finansowa

nia C 
2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

IV. Poprawa do świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci. 

   0 0 0 0,85 0,15 0 7,65 1,35 0 0 0 0 

 
Źródło finansowania A - RPO WP 2014-2020 
Źródło finansowania B - Budżet Województwa 
 

 



Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust. 1 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 

 

str.15 

10) Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania 
Data rozpoczęcia 

(A) 
mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

I. Modernizacja bloków operacyjnych w szpitalach wielospecjalistycznych 
województwa. 

1. Studium wykonalności 01.2016 12.2016 

2. Analiza kosztów i korzyści 
(włącznie z analizą finansową) 

01.2016 12.2016 

3. Raport dot. oceny oddziaływania 
na środowisko naturalne 

- - 

4. Postępowanie o uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

- - 

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej  

01.2017 06.2017 

6. Procedura przetargowa 01.2015 12.2017 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/realizacji 
przedsięwzięcia 

01.2018 12.2019 

9. Etap operacyjny 12.2019 01.2020 

II. Podkarpacka sieć opieki psychiatrycznej i geriatrycznej jako odpowiedź na 
wyzwania demograficzne i cywilizacyjne. 

1. Studium wykonalności 01.2016 12.2016 

2. Analiza kosztów i korzyści 
(włącznie z analizą finansową) 

01.2016 12.2016 

3. Raport dot. oceny 
oddziaływania na środowisko 
naturalne 

- - 

4. Postępowanie o uzyskanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

- - 

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej  

01.2017 06.2017 

6. Procedura przetargowa 01.2015 12.2017 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/realizacji 
przedsięwzięcia 

01.2018 12.2019 

9. Etap operacyjny 12.2019 01.2020 

III. Poprawa jakości kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie diagnozowania i 
leczenia chorób układu oddechowego. 

1. Studium wykonalności 01.2016 12.2016 

2. Analiza kosztów i korzyści 
(włącznie z analizą finansową) 

01.2016 12.2016 

3. Raport dot. oceny 
oddziaływania na środowisko 
naturalne 

- - 

4. Postępowanie o uzyskanie 
decyzji o środowiskowych 

- - 
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Elementy/Etapy/Zadania 
Data rozpoczęcia 

(A) 
mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

uwarunkowaniach 

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej  

01.2017 06.2017 

6. Procedura przetargowa 01.2015 12.2017 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/realizacji 
przedsięwzięcia 

01.2018 12.2019 

9. Etap operacyjny 12.2019 01.2020 

IV. Poprawa do świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci. 

1. Studium wykonalności 01.2016 12.2016 

2. Analiza kosztów i korzyści 
(włącznie z analizą finansową) 

01.2016 12.2016 

3. Raport dot. oceny 
oddziaływania na środowisko 
naturalne 

- - 

4. Postępowanie o uzyskanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

- - 

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej  

01.2017 06.2017 

6. Procedura przetargowa 01.2015 12.2017 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/realizacji 
przedsięwzięcia 

01.2018 12.2019 

9. Etap operacyjny 12.2019 01.2020 

 

11) Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu Wartość 
bazowa 

Oczekiwana 
wartość docelowa 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] 
 

0 12 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [zł] 
 

0 33 000 000 

Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych 
usług opieki zdrowotnej (zgodnie z WLWK dla okresu 
programowania 2014 – 2020) 

  

12) Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

Nie dotyczy 
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III. Unowocześnienie i poprawa dostępu do Onkologii w województwie podkarpackim. 

 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Unowocześnienie i poprawa dostępu do Onkologii w województwie podkarpackim. 
Przedsięwzięcie składa się z dwóch wiązek projektów: 
I. Modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie: 
- Rozbudowa Klinicznego Oddziału Hematologii, 
- Modernizacja pierwszego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia 
- Rozbudowa i modernizacja nowego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem 
wyposażenia, 
- Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój 
Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu poprzez 
rozbudowę Bloku Operacyjnego, doposażenie, rozwój radiologii i uruchomienie oddziału urologii. (lub 
Utworzenie ośrodka Zakładu Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu, jako uzupełnienie do 
istniejącej chemioterapii. W formie filii KSW nr 1 w Rzeszowie). 
II. Poprawa standardów lecznictwa onkologicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza. 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
I. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie i Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu  
II. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny  
Lider: Kliniczny Wojewódzki Szpital nr 1 w Rzeszowie 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów   

 Przedsięwzięcie realizuje cel wymieniony w art. 5 pkt 9 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Podkarpackiego: „poprawa dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności: 
a) poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej – likwidacja na terenie województwa tzw. 
„białych plam” pod kątem zabezpieczenia w brakujące oddziały; wzrost dostępności do kompleksowej opieki 
medycznej osób w wieku starczym; poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez zwiększenie skuteczności 
działania jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współdziałających, 
b) zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju poprzez profilaktykę chorób 
nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób i zaburzeń psychicznych,  
c) zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej i naukowej.” 
 

W związku ze zdiagnozowaną koniecznością zwiększenia dostępności i poprawą jakości usług 
zdrowotnych w regionie, konieczne są  działania zmierzające do dostosowania infrastruktury ochrony 
zdrowia do zachodzących zmian. Stąd, przewiduje się koncentrację działań na po pierwsze: poprawie 
infrastruktury w obszarze zdiagnozowanych 5 głównych grup zachorowań, w tym zwłaszcza chorób 
nowotworowych.  
Mimo, iż w minionych latach inwestycje w zakresie onkologii na terenie województwa umożliwiły 
usprawnienie funkcjonowania placówek świadczących usługi w tym zakresie, to jednak ze względu na wysoki 
odsetek zachorowalności i zgonów powodowanych tymi schorzeniami, niezbędne jest w dalszym ciągu 
wspieranie tego obszaru, zwłaszcza w obszarze nowoczesnych technik diagnostyki i leczenia 
wysokospecjalistycznego.  

W związku z powyższym, przewiduje się realizację na terenie województwa podkarpackiego 
przedsięwzięcie z zakresu chorób onkologicznych obejmujące poniższe dwa główne segmenty, w tym 
pierwszy składający się z trzech elementów. 

 zakres rzeczowy przedsięwzięcia:  
I. Modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie: 
- Rozbudowa Klinicznego Oddziału Hematologii: 



Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust. 1 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 

 

str.18 

 rozbudowę istniejącego budynku „D” (budynek ze względu na stan techniczny wyłączony w 
większości z użytkowania) w tym: podpiwniczenie, modernizacja i nadbudowa do 5 kondygnacji wraz z 
windami towarowo-osobowymi. Powierzchnia zabudowy 1532m2 powierzchniawew. Netto 7267m2, 
kubatura brutto 34 931m3.  
 Na parterze zlokalizowana zostanie Przychodnia Hematologiczna, Kliniczny Oddział Hematologii wraz 
z Oddziałem Intensywnego Nadzoru na pozostałych piętrach wraz z niezbędną infrastrukturą – instalacjami 
sanitarnymi, gazów Medycznych, elektrycznych podstawowych i niskoprądowych oraz komputerowych BMS. 
 W tym kilkanaście sal na łączną liczbę 37 wysokospecjalistycznych łóżek hematologicznych, a także 
Bank Komórek Krwiotwórczych. 
 Zakup wyposażenia 
- Modernizacja pierwszego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia, w 
tym: 
 Przedmiotem tej części projektu jest modernizacja trzykondygnacyjnego budynku PCO o powierzchni 
2915m2, w którym mieszczą się Oddz. Radioterapii (50łóżek), Ginekologii Onkologicznej (35 łóżek) Onkologii 
Klinicznej (25 łóżek).  
 Przewiduje m.in. elewację wraz z dociepleniem, roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Utworzenie 
na I piętrze pracowni PET o pow. 200 m2 wraz zakupem PET. 
- Rozbudowa i modernizacja nowego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem 
wyposażenia i przebudowę Oddziałów: Chemioterapii, Radioterapii, Ginekologii obejmuje nadbudowę 
nowego budynku PCO, którego pierwszy etap został zrealizowany w ramach RPO WP 2007-2013: 
 Zrealizowanie ETAP-u II rozbudowy PCO - nadbudowa obiektu o kolejne cztery kondygnacje. 
 Utworzenie nowych gabinetów badań i, kabiny  do naświetlań  nr 3 ,dodatkowych pomieszczeń 
szpitalnych. Wyposażenie medyczne i niemedyczne. 
- Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój 
Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu poprzez 
rozbudowę Bloku Operacyjnego, doposażenie, rozwój radiologii i uruchomienie oddziału urologii. (lub 
Utworzenie ośrodka Zakładu Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu, jako uzupełnienie do 
istniejącej chemioterapii. W formie filii KSW nr 1 w Rzeszowie) – 
 projekt polegał będzie minimum na dobudowie jednokondygnacyjnego budynku na terenie szpitala 
w Tarnobrzegu  wraz z bunkrem do naświetlań i wyposażeniem o powierzchni ok. 600m2, oraz ewentualnie 
modernizacje części szpitala związane z utworzeniem wspomnianej filii, tj. modernizację bloku operacyjnego 
pod potrzeby centrum onkologii oraz Oddziału Urologii. 
 Zakup wyposażenia na potrzeby filii i ewentualnie bloku, w tym przede wszystkim akceleratora 
 
II. Poprawa standardów lecznictwa onkologicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza – zakres 
projektu obejmuje przebudowę wraz z rozbudową pawilonów A i B SSPOO w Brzozowie poprzez ich 
wzajemne skomunikowanie oraz rozbudowę budynku B o pawilony C i K oraz niezbędne wyposażenie.  
 Przebudowa pawilonów A i B. Obejmie ona wyłącznie kondygnacje I-go i II-go piętra obu budynków, 
na potrzeby oddziałów onkologicznych w związku z rosnącą liczbą pacjentów, w postaci dobudowy segmentu 
łączącego budynki A i B i skomunikowanie z pawilonami C i K. Zakres robót przy dobudowie segmentu: 
roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i wykończeniowe na łącznej powierzchni 7830 m2 i kubaturze 3374 
m3. 
 Zmiana układu funkcjonalnego oddziałów szpitalnych. 
 Zakup wyposażenia 
przewidywane rezultaty 
 poprawa poziomu jakości specjalistycznej, onkologicznej opieki medycznej; 
 zmodernizowana baza w 3 podmiotach leczniczych, w ramach których podejmowane są na rzecz 

mieszkańców regionu interwencje medyczne w zakresie zachorowań na choroby nowotworowe; 
 poprawa dostępności do kompleksowej opieki medycznej dla 6600 osób. 
 poprawa wykrywalności i jakości świadczeń medycznych oraz zapewnienia kompleksowości opieki  

w zakresie chorób nowotworowych; 
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 likwidacja na terenie województwa kolejnych  tzw. „białych plam” pod kątem zabezpieczenia w 
brakujące oddziały; 

 dostosowanie infrastruktury medycznej podkarpackich szpitali do wymagań epidemiologicznych  
i demograficznych. 
 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Ochrona Zdrowia  
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (OSI) 
OSI dla kierunku działania 2.5.1. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackie 2020 – obszar całego województwa  
Przedsięwzięcie odpowiada również na potrzeby zdiagnozowane na terenie województwa go  
w przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dokumencie „Ocena potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców województwa podkarpackiego”. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
I. Podkarpackie Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie, ul. Szopena 2.  
35-055 Rzeszów 
- Centrum Onkologiczne Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,  
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg 
II. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza.  
ul. Ks. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów 
 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
I. Modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie: 
- Rozbudowa Klinicznego Oddziału Hematologii - Najpilniejszy element warunkujący realizację pozostałych.  
Dokumentacja techniczna gotowa i uzgodniona, posiada pozwolenie na budowę (decyzja Prez. M. Rz-wa nr 
559/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.); 
- Modernizacja pierwszego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia – 
przygotowana kompletna dokumentacja projektowo-budowlana wraz z przedmiarami i kosztorysami. 
Wydane pozwolenie budowlane D. nr 258/2012 z dnia 03.04.2012 r. Prez.M.Rz-wa; 
- Rozbudowa i modernizacja nowego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem 
wyposażenia – projekt we wstępnej fazie, mimo, że jest przygotowana dokumentacja projektowa budowlana 
i budowlano-wykonawcza  ETAPU II rozbudowy oraz decyzja –pozwolenie na budowę, ewentualna realizacja 
projektu w latach 2019-2023. 
- Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój 
Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu poprzez 
rozbudowę Bloku Operacyjnego, doposażenie, rozwój radiologii i uruchomienie oddziału urologii. (lub 
Utworzenie ośrodka Zakładu Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu, jako uzupełnienie do 
istniejącej chemioterapii. W formie filii KSW nr 1 w Rzeszowie) – projekt w części warunkującej dalsze 
działania, tj. dot. rozbudowy Bloku Operacyjnego, posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysową. 
Aktualnie złożony został  wniosek o pozwolenie na budowę. Na pozostałą część inwestycji trwają prace 
przygotowawcze., których termin zakończenia przewiduje się na 06.2016. 
 
II. Poprawa standardów lecznictwa onkologicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza. 
Szpital posiada opracowaną koncepcję przebudowy wraz z rozbudową oraz wyposażeniem. Aktualnie trwają 
prace projektowe oraz prace nad studium wykonalności. Planowane ich zakończenie 30.09.2015 r. 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
I. Modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie: 
- Rozbudowa Klinicznego Oddziału Hematologii – 42,5 mln, 
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- Modernizacja pierwszego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem  
wyposażenia – 15,8 mln zł., 
- Rozbudowa i modernizacja nowego budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem 
wyposażenia – 28 mln zł., 
- Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój 
Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu poprzez 
rozbudowę Bloku Operacyjnego, doposażenie, rozwój radiologii i uruchomienie oddziału urologii. (lub 
Utworzenie ośrodka Zakładu Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu, jako uzupełnienie do 
istniejącej chemioterapii. W formie filii KSW nr 1 w Rzeszowie) – 21,1 mln (w tym B.oper. za ok. 5 mln) 
II. Poprawa standardów lecznictwa onkologicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza – 32,9 mln zł. 
 
Łącznie 140,3 mln zł.  
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie łącznie: 

Ogółem 
(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

Źródło 
finansowani

a A 

Źródło 
finansowa

nia B 

Źródło 
finansowa

nia C 
            

RPO WP 
2014-2020 

Budżet 
Wojewódz

twa 

Budżet 
Państwa 

0 0 0 8,5 1,5 0 34 6 0 76,7 13,6  

               

 
W tym I wiązka: Modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie 

Ogółem 
(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

Źródło 
finansowani

a A 

Źródło 
finansowa

nia B 

Źródło 
finansowa

nia C 
            

RPO WP 
2014-2020 

Budżet 
Wojewódz

twa 

Budżet 
Państwa 

0 0 0          
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II wiązka Poprawa standardów lecznictwa onkologicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim 
Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza 

Ogółem 
(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

Źródło 
finansowani

a A 

Źródło 
finansowa

nia B 

Źródło 
finansowa

nia C 
            

RPO WP 
2014-2020 

Budżet 
Wojewódz

twa 

Budżet 
Państwa 

0 0 0 1 0,15 0 20 3 0 7,4 1,35 0 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  
Wojewódzki Szpital Kliniczny nr w Rzeszowie 

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 
(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

1. Studium wykonalności 01.2016 12.2016 

2. Analiza kosztów i korzyści 
(włącznie z analizą finansową) 

01.2016 12.2016 

3. Raport dot. oceny oddziaływania 
na środowisko naturalne 

- - 

4. Postępowanie o uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

- - 

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej  

01.2017 06.2017 

6. Procedura przetargowa 01.2015 12.2017 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/realizacji 
przedsięwzięcia 

01.2018 12.2019 

9. Etap operacyjny 12.2019 01.2020 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie 

 Data rozpoczęcia 
(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Elementy/Etapy/Zadania 01,10.2015 15.12.2015 

10. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z 
analizą finansową) 

01.01.2016 31.03.2016 

11. Raport dot. oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne 

- - 

12. Postępowanie o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

- - 

13. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej  

01.04.2016 30.06.2016 

14. Procedura przetargowa 01.07.2016 30.09.2016 

15. Nabycie gruntów - - 

16. Etap budowy/realizacji przedsięwzięcia 01.01.2017 30.06.2019 

17. Etap operacyjny 06.2019 08.2019 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej).  
 
I. Modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim  
nr 1 w Rzeszowie: 

Wskaźnik produktu/rezultatu (dla modułu I) 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych 
[szt.] 

  

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej [zł] 
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Oczekiwana liczba osób korzystających z 
ulepszonych usług opieki zdrowotnej 
(zgodnie z WLWK dla okresu programowania 
2014 – 2020) 

  

 
II. Poprawa standardów lecznictwa onkologicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza 
 

Wskaźnik produktu/rezultatu (dla modułu II) 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych 
[szt.] 

  

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej [zł] 

  

Oczekiwana liczba osób korzystających z 
ulepszonych usług opieki zdrowotnej 
(zgodnie z WLWK dla okresu programowania 
2014 – 2020) 

  

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne. 

Nie dotyczy 


