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I. Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana  
do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka) 
(zadanie dodane do projektu „Przebudowa drogi (była DK 19) na odcinku od granicy miasta 
Rzeszowa do DW 869 (droga lotniskowa)” 
 

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym 
rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka) 
(zadanie zostało dodane do projektu „Przebudowa drogi (była DK 19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa 
do DW 869 (droga lotniskowa)”  
 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
 Jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Rzeszów,  35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1  
 (odcinek od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim  

i ul. Gen. Maczka) 
 Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4  
 (odcinek od ul. Lubelskiej do DW 869 (etap I-droga jednojezdniowa) 
 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Przedsięwzięcie realizuje cel wymieniony w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit a  Kontraktu Terytorialnego  
dla Województwa Podkarpackiego: 
„2) Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym 

uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu: 

 rozwój drogowej sieci transportowej wzmacniającej zewnętrzną dostępność komunikacyjną Rzeszowa oraz 
ośrodków subregionalnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym; (…) 
e) przebudowa odcinków dróg stanowiących wąskie gardła w dostępności regionów.” 

Projekt przyczyniać się będzie do wzrostu funkcjonalności regionalnego systemu transportowego oraz będzie 
miał pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu.  
Projekt wpisuje się  w cel  Tematyczny  CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, Priorytet Inwestycyjny 7.b 
Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych  
z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. 
 
Przedsięwzięcie składa się z następujących części: 
1. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I 
2. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap II 
3. Rozbudowa ul. Ciepłowniczej 
4. Rozbudowa mostu Załęskiego na rzece Wisłok w ciągu ul. Ciepłowniczej 
5. Rozbudowa ul. Gen. Maczka od ul. Siemieńskiego do ul. Lubelskiej 
 
Zakres rzeczowy:  
 Budowa odcinka drogi powiatowej klasy G od ul. Rejtana do ul. Ciepłowniczej, 
 Rozbudowa drogi klasy Z – ul. Ciepłownicza ( odcinek od skrzyżowania z drogą klasy G  
        do ul.  Siemieńskiego), rozbudowa mostu na rzece Wisłok do czterech pasów ruchu.  
 Rozbudowa drogi klasy Z - ul. Gen. Maczka,  
 Budowa skrzyżowania ul. Rejtana i ul. Lwowskiej z projektowaną trasą, 
 Rozbudowa skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul. Gen. Maczka, 
 Budowa obiektów inżynierskich, 
 Przełożenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
 Urządzenia ochrony środowiska.    
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Projektowana trasa ma za zadanie odciążenie ulic: Lwowskiej (od mostu w kierunku skrzyżowania 
z ul. Targową), Piłsudskiego, Marszałkowskiej, Stefana Batorego, Stanisława Żółkiewskiego, Siemieńskiego  
od ruchu pojazdów w kierunku Warszawy  oraz Lublina. Planowana trasa będzie powodowała również 
usprawnienie komunikacji pomiędzy południową, a północną i zachodnią częścią miasta Rzeszowa.  
 
 Reasumując planowane połączenie drogowe jest kluczowe dla normalizacji ruchu w centrum Rzeszowa, 
poprzez przejęcie części ruchu tranzytowego z Al. Piłsudskiego. Projekt przyczyni się do zdecydowanej 
poprawy warunków funkcjonowania transportu publicznego w centrum Rzeszowa, zmniejszenia zatłoczenia 
komunikacyjnego i hałasu. Zapewni także lepsze skomunikowanie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych 
w rejonie ul. Ciepłowniczej. 
W związku z faktem, iż przedmiotowe przedsięwzięcie polega na połączeniu ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą  
i Lubelską możliwe będzie powiązanie komunikacyjne ul. Rejtana (docelowo DW 878) z obwodnicą północną 
Rzeszowa realizowaną w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od  
ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK94)” a następnie z drogą ekspresową S19 i węzłem autostradowym 
Rzeszów-Wschód na kierunku północno-wschodnim oraz drogą krajową nr 94 i węzłem Rzeszów-Świlcza  
na kierunku zachodnim.  
Należy także zaznaczyć, że realizowany odcinek drogi usprawni połączenie do terenów Podstrefy Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec o powierzchni 10 ha przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie.   
Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami Osi priorytetowej II Nowoczesna infrastruktura 
transportowa PO PW 2014-2020, PI 7b zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN‐T, w tym z węzłami multimodalnymi (cel szczegółowy - 
zwiększona dostępność miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury 
drogowej) poprzez: 
- Poprawę dostępności Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego  z siecią TEN-T tj. węzłem drogi ekspresowej 
S19 i autostrady A-4 na węźle Rzeszów-Wschód, co z kolei umożliwi sprawniejsze połączenie z innymi 
ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi makroregionu oraz całego kraju. Dzięki temu zapewniony 
zostanie dostęp do ośrodków pełniących funkcje istotnych rynków pracy. 
- Wzmocnienie dostępności transportowej zarówno do samego Rzeszowa jak i wewnątrz obszarów jego 
obszaru funkcjonalnego co przyczyni się również do zwiększenia oddziaływania stolicy województwa  
w zakresie codziennych dojazdów do pracy i umożliwi większą integrację funkcjonalnych rynków pracy. 
- Rozszerzenie dostępności transportowej ROF, co wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencyjności  
i przyczyni się do ożywienia przedsiębiorczości w makroregionie, m. in. dzięki zwiększeniu dostępności 
komunikacyjnej do stref podwyższonej aktywności gospodarczej znajdujących się na obszarze ROF. 
- Przyczynienie się do zmniejszenia zatłoczenia i ograniczeń przepustowości infrastruktury drogowej  
na terenie Rzeszowa w wyniku wyprowadzenia ruchu z centrum miasta. 
 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Infrastruktura drogowa 
 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Rzeszowa od Al. Rejtana do ul. Lubelskiej w Rzeszowie 
oraz od ul Lubelskiej do DW 869 w Jasionce .  

OSI: 

 Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 – OSI dla kierunku działania 3.1.1 Rozwój drogowej 
sieci transportowej wzmacniającej zewnętrzną dostępność komunikacyjną Rzeszowa oraz ośrodków 
subregionalnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym - gminy i miejskie obszary funkcjonalne 
położone bezpośrednio w sąsiedztwie głównych drogowych szlaków komunikacyjnych (autostrada, drogi 
ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie łączące się z autostradą, drogą ekspresową). 
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 Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 – OSI dla kierunku działania 3.3.3 Rozwój powiązań 
komunikacyjnych i zintegrowanego systemu transportu publicznego łączących Rzeszów z jego obszarem 
funkcjonalnym - obszar funkcjonalny Rzeszowa. 
 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Miasto Rzeszów, Gmina Trzebownisko 
 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Na odcinku od ul. Rejtana do ul. Ciepłowniczej opracowany STEŚ (studium techniczno-ekonomiczne 
środowiskowe) dla ulicy dwujezdniowej, z czego w 2013 r. w oparciu o wydaną decyzję o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.05.2011 r. rozpoczęto w ramach I etapu budowę odcinka drogi 
dojazdowej do targowiska o długości 0,63 km z terminem zakończenia w 2015 r.  
Na etapie przygotowawczym są prace projektowe dla odcinka drogi od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej  
(1,2 km drogi).  
 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
116 010 044,00 zł 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 
116 010 044,00 zł 

w tym: 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania 
Data rozpoczęcia 

(A) 
mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Dokumentacja projektowa wraz z 
pozwoleniem dla zadania: 
1. Połączenie Al. Rejtana z ul. 
Ciepłowniczą etap I 

Dokumentacja 
projektowa opracowana 

Dokumentacja 
projektowa opracowana 

Roboty budowlane dla zadania: 
1. Połączenie Al. Rejtana z ul. 
Ciepłowniczą etap I 

01.2014 08.2015 

Dokumentacja projektowa wraz z 
pozwoleniem dla zadania: 
2.Połączenie Al. Rejtana z ul. 
Ciepłowniczą etap II 
3.Rozbudowa ul. Ciepłowniczej 
4.Rozbudowa mostu Załęskiego na 
rzece Wisłok w ciągu ul. 
Ciepłowniczej 
5.Rozbudowa ul. Gen. Maczka od ul. 
Siemieńskiego do ul. Lubelskiej 

01.2016 11.2017 

Roboty budowlane dla zadania: 
2.Połączenie Al. Rejtana z ul. 
Ciepłowniczą etap II 
3.Rozbudowa ul. Ciepłowniczej 
4.Rozbudowa mostu Załęskiego  na 
rzece Wisłok w ciągu ul. 
Ciepłowniczej 
5.Rozbudowa ul. Gen. Maczka od ul. 
Siemieńskiego do ul. Lubelskiej 
 

01.2018 11.2020 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 

bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich (km) 

0 1,4  

Długość przebudowanych dróg 
powiatowych (km) 

0 1,2  

Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów (km) 

0 2,6  

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

Przedsięwzięcie jest komplementarne z zadaniem pn. „Budowa obwodnicy północnej miasta 
Rzeszowa  
od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej” - etap I, II i III, łącząc przywołaną powyżej obwodnicę,  a pośrednio 
DK 97 oraz drogę ekspresową S19 i węzeł autostradowy Rzeszów-Wschód na kierunku północno-
wschodnim  
z ruchem śródmiejskim.   
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II. Bezpieczne Podkarpacie – poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki 

strategicznych projektów 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez 
budowę lądowiska dla śmigłowców medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziałów 
szpitalnych i szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Dębicy. 

 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

 „Bezpieczne Podkarpacie – poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki strategicznych 
projektów” 
Nazwa projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego 
poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziałów 
szpitalnych i szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Dębicy. 
Przedsięwzięcie skupia się na dostosowaniu szpitali zaangażowanych w projekt, do wymogów określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 
2012 r., poz. 739) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1420). 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:  
Podmiot odpowiedzialny na poziomie projektu: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy,  
39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów:  
Przedsięwzięcie będzie realizować cel wskazany w Kontrakcie Terytorialnym, w artykule 5 punkt 9 a), 
określony jako „poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez zwiększenie skuteczności działania jednostek 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współdziałających”.  
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację wiązki strategicznych projektów, w tym projektu polegającego 
na budowie lądowiska dla śmigłowców medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziałów 
szpitalnych i szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Dębicy. 
Zakres rzeczowy: 

 budowa konstrukcji lądowiska dla helikopterów; 

 wykonanie technologii lądowiska; 

 budowa ciągów komunikacyjnych (klatki schodowe, windy); 

 dostosowanie istniejących pomieszczeń szpitalnych i SOR ; 

 zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prawidłowej działalności SOR , w tym: 

 aparat do znieczuleń – stacjonarny – 1 szt., 

 stół operacyjny - 1 szt., 

 respirator transportowy - 1 szt., 

 defibrylator transportowy- 1 szt., 

 przyłóżkowy zestaw RTG - 1 szt., 

 analizator parametrów krytycznych- 1 szt., 

 aparat do znieczuleń – stacjonarny- 1 szt., 

 tomograf- 1 szt., 

 aparat RTG- 1 szt., 

 USG - 1 szt., 
Przewidywane rezultaty: 

 Dzięki realizacji przedsięwzięcia, szpital w Dębicy zostanie dostosowany do wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
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powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 
2012 r., poz. 739) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1420).  Realizacja przyczyni się bezpośrednio do poprawy 
skuteczności ratownictwa medycznego oraz opieki zdrowotnej w ZOZ Dębica  
 

 Rezultatem przedsięwzięcia będzie wzmocnienie i uszczelnienie systemu ratownictwa medycznego na 
terenie województwa podkarpackiego (zwłaszcza od strony zachodniej), w pobliżu głównych węzłów 
komunikacyjnych (lokalnych, regionalnych i krajowych), na kierunkach: południowy „Dębica-Jasło”, północny 
„Dębica-Mielec”, wschodni „Dębica-Ropczyce”, zachodni „Dębca Pilzno”, a zwłaszcza w rejonie autostrady 
A4, gdzie można się spodziewać zdarzeń wymagających interwencji oddziałów ratunkowych wśród 
poszkodowanych z terenu całej Polski oraz z zagranicy.  
 
4. Obszar realizacji przedsięwzięcia:  
Ochrona zdrowia; Infrastruktura Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego 
 
 (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miast i powiatów województwa podkarpackiego. Obejmuje 
podjęcie zintegrowanych działań odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów 
deficytowych województwa podkarpackiego w zakresie ochrony zdrowia. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma 
charakter ponadlokalny o znaczeniu regionalnym, obejmującym  całe województwo podkarpackie. 
Wskazanie właściwego OSI: 
OSI dla kierunku działania 2.5.1. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii Rozwoju 
Województwa – Podkarpackie 2020 – teren całego województwa 
 
5. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Projekt będzie realizowany na terenie Szpitala Powiatowego w Dębicy (w mieście Dębica). Swoim 
oddziaływaniem obejmie  przede wszystkim  obszar powiatu dębickiego, sędziszowsko- ropczyckiego, 
częściowo jasielskiego i mieleckiego. Będzie też oddziaływał na cały region, głównie ze względu na bliskość 
głównych węzłów komunikacyjnych – w tym autostrady A4 – gdzie można się spodziewać zdarzeń 
wymagających interwencji oddziałów ratunkowych wśród poszkodowanych z terenu całej Polski oraz z 
zagranicy.  
 
6. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Projekt posiada: 

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Projekt budowlany „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łózek, bloku operacyjnego i 
wyniesionego lądowiska dla helikopterów” 

 Pozwolenie na budowę (decyzja nr 516/2013 z dn. 11.07.2013r.) 
Realizacja projektu nie została jeszcze rozpoczęta – rozpoczęcie jest uzależnione od przyznania 
dofinansowania. 
 
7. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:   
11.400.000  zł (koszt realizacji projektu) / /słownie jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych/ 
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8. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 
(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 

Źródło 
finansowania  

 
POIiŚ 

Źródło 
finansowania  

 
Środki własne 

POIiŚ Środki własne POIiŚ Środki własne POIiŚ Środki własne 

9 690 000 1 710 000 0 0 3 876 000 684 000 5814000 1026000 

11 400 000 0 4560000 6840000 



Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych proponowanych 
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do ujęcia 

w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego 

 

 

10 

 
9. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 
(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Przetarg na roboty budowlane  01.2016 03.2016 

Przetarg na  dostawę aparatury 
medycznej 

01.2017 03.2017 

Roboty budowlane 06.2016 06.2017 

Dostawa aparatury medycznej 06.2017 10.2017 

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

Wskaźnik produktu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej – (tys. zł) 

0 3 500  

Liczba wybudowanych /przebudowanych  
dla śmigłowców 

0 1 

 
 

Wskaźnik rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń ratownictwa 
medycznego 

0 1 

Średnia liczba osób przypadająca na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 

17 650 18 180 

Oczekiwana liczba osób korzystających 
z ulepszonych usług opieki zdrowotnej 

0 9 000 

 
11. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Pozostałe zadania inwestycyjne zgłoszone w ramach Przedsięwzięcia „Bezpieczne Podkarpacie – 
poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki strategicznych projektów„ tj.: 
1) Budowa lądowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz dostosowaniem i 
doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
2) Poprawa bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców 
północnej części Podkarpacia poprzez dostosowanie szpitala w Stalowej Woli do aktualnych 
wymogów państwowego ratownictwa medycznego.  
3) Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Wojewódzkim 
Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.  
4) Doposażenie SOR wraz z modernizacją płyty lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. 
Ojca Pio w Przemyślu. 
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II. Bezpieczne Podkarpacie – poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki 
strategicznych projektów 

2. Budowa lądowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z doposażeniem Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego.  

 
 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Budowa lądowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego.  
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia  
Szpital Specjalistyczny w Jaśle 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
38-200 Jasło, ul. Lwowska 22 
Tel. 13-443-75-00 
e-mail szpital@szpital.jaslo.pl 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9a Kontraktu Terytorialnego celem przedsięwzięcia jest poprawa 
dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w szczególności 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.  
Cel ten jest tożsamy z celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Oś 
Priorytetowa IX: Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia „Zapewnienie dostępu 
ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej”, 
przewiduje on w szczególności poprawę infrastruktury transportu medycznego w obszarze lądowisk 
przyszpitalnych włącznie z całym niezbędnym, pomocniczym wyposażeniem i urządzeniami, 
koniecznymi dla zapewnienia usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny na dobę/7 dni w 
tygodniu – przy SOR.  
Cel ten jest zgodny z celem szczegółowym nr 4 STRATEGII I ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO 2020, 
który brzmi: „Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej”. 
Jest on też zgodny z celem Priorytetu Tematycznego nr 2.5 Zdrowie publiczne STRATEGII ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020, który brzmi: „Zwiększenie bezpieczeństwa 
zdrowotnego społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i jakości funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia” 
Cel ten w przypadku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będzie realizowany głównie poprzez 
dostosowanie obiektów szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r poz 739) i Rozporządzenia Ministra 
zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.  
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 
- Budowa lądowiska dla helikopterów – poprzez utwardzenie gruntu zainstalowanie właściwego 
oświetlania, ogrodzenie terenu oraz dostosowanie drogi dojazdowej 
- Dostosowanie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez doposażenie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w: RTG transportowe (1 szt.), respiratory i respirator transportowy (6 
szt.), kardiomonitory (8 szt.), aparat do znieczuleń (3 szt.), stoły operacyjne (2 szt.), lampy operacyjne 
(2 szt.), aparaty USG (2 szt.), EKG (4 szt.), defibrylator (2 szt.), pompy infuzyjne (8 szt.), pulsoksymetry 
(8 szt.), ssaki (6 szt.), lancetron (2 szt.), ogrzewacz pacjenta (2 szt.) 

mailto:szpital@szpital.jaslo.pl
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Przewidywane rezultaty: 
- Wybudowane lądowiska  dla helikopterów – 1 szt. 
- Liczba instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi w zakresie usług deficytowych w 
województwie – 1 szt. 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy dostosowany do obowiązujących wymagań prawnych i sanitarnych  
– 1 szt.  
- Poprawa jakości i dostępu do usług z zakresu Ratownictwa Medycznego – 1 szt.  
-Wzrost bezpieczeństwa i szybkości usług świadczonych w obrębie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego – 1 szt.  
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Ochrona zdrowia; Infrastruktura Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
OSI dla kierunku działania 2.5.1. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii 
Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 – teren całego województwa. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia  
Projekt będzie realizowany w Szpitalu Specjalistycznym na terenie miasta Jasło. Swoim 
oddziaływaniem obejmuje obszar całego powiatu jasielskiego, który liczy około 115 tys. 
mieszkańców. Ze względu na specjalizację w leczeniu mikrochirurgicznym ręki, Szpital Specjalistyczny 
w Jaśle udziela świadczeń zdrowotnych nie tylko dla pacjentów z całego obszaru województwa ale 
dla pacjentów z całej Polski 
 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji  
W ramach projektu „Budowa lądowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z dostosowaniem i 
doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” została opracowana analiza operacyjna 
dotycząca lokalizacji lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Jaśle. Trwają prace nad 
uregulowaniem sytuacji prawnej terenu przeznaczonego na lądowisko. 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
 Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 6 mln zł w tym: 0,5 mln zł - lądowisko, 5,5 mln 
zł - doposażenie i usprzętowienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 
1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 
Oś priorytetowa IX: „Wzmacnianie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” 
Priorytet inwestycyjny 9 A „Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się 
do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, 
promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i 
rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.” 
2) Środki własne beneficjenta 

 

Ogółem 
(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 

Źródło  
finansowania A 

Źródło  
finansowania B 

A B A B A B 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 

Środowisko 2014-
2020 

Szpital 
Specjalistyczny        

w Jaśle 
0,00 0,00 

2,55 
mln 

450 tys. 2,55 mln 
450 s

. 

 
10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 
(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Lądowisko 01.07.2016 r. 31.03.2017 r. 

Doposażenie i usprzętowienie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 

01.07.2016 r. 31.03.2017  

 
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 
udzielających świadczeń ratownictwa 
medycznego – wskaźnik rezultatu  

0 1 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej - wskaźnik produktu 

0,00 zł 5 mln zł 

Liczba wybudowanych / przebudowanych 
lądowisk dla śmigłowców – wskaźnik 
produktu 

0 1 

Średnia liczba osób przypadająca na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy – wskaźnik 
rezultatu 

17 tys. 17,5 tys. 

Oczekiwana liczba osób korzystających z 
ulepszonych usług opieki zdrowotnej -  
wskaźnik rezultatu. 

17 tys. 19 tys. 



Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych proponowanych 
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do ujęcia 

w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego 

 

 

14 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Pozostałe zadania inwestycyjne zgłoszone w ramach Przedsięwzięcia „Bezpieczne Podkarpacie – 
poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki strategicznych projektów „ tj.: 
1. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez 
budowę lądowiska dla śmigłowców medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziałów 
szpitalnych i szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Dębicy.  
2. Poprawa bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców północnej 
części Podkarpacia poprzez dostosowanie szpitala w Stalowej Woli do aktualnych wymogów 
państwowego ratownictwa medycznego. 
3. Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Wojewódzkim Szpitalu 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
4. Doposażenie SOR wraz z modernizacją płyty lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu 
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II. 
Bezpieczne Podkarpacie – poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki 
strategicznych projektów 

3. Doposażenie SOR wraz z modernizacją płyty lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu. 
 
 

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego: 
„Bezpieczne podkarpacie – Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizacje wiązki 
strategicznych projektów” – przedsięwzięcie zintegrowane obejmuje budowę i przebudowę lądowisk 
oraz modernizację i doposażenie SOR – ów pięciu podkarpackich szpitali: 

1) Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.  
2) Szpital Specjalistyczny w Jaśle. 
3) Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.  
4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
5) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

Doposażenie SOR wraz z modernizacją płyty lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu. 
 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: 
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 
 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów: 
Przedsięwzięcie realizuje cel rozwojowy zapisany w Kontrakcie Terytorialnym  
dla Województwa Podkarpackiego zgodnie z art. 5, pkt 1, ppkt 9): 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. 
W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowany jest zakup sprzętu  
i aparatury medycznej dla SOR, zgodnie z poniższą specyfikacją: 
- aparat EKG - 5 szt. 
- zestaw do trudnej intubacji – 1 szt. 
- respirator stacjonarny – 3 szt. 
- respirator transportowy – 3 szt. 
- kardiomonitor stacjonarny – 8 szt. 
- ssak elektryczny – 4 szt. 
- defibrylator – 2 szt. 
- aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt. 
- pompy infuzyjne – 5 szt. 
- łóżka pacjenta – 8 szt. 
- lampa operacyjna – 1 szt. 
- USG mobilne – 1 szt.  
- monitor poziomu radioaktywności – 1 szt.  
- aparat do elektrokoagulacji – 1 szt. 
- wózek do transportu chorych – 2 szt. 
- wózek inwalidzki (fotel) – 1 szt. 
- prowadnica światłowodowa – 1 szt.  
- analizator gazometr parametrów krytycznych – 1 szt. 
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Powyżej wyszczególniony sprzęt i aparatura medyczna niezbędna jest do prawidłowego 
funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu. 
Ponadto, w ramach modernizacji płyty lądowiska  zostanie wymieniona nawierzchnia lądowiska. 
Rezultatem przedsięwzięcia będzie dostosowanie Szpitala do wymogów określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 739) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011 r.  
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2011 r., nr 237, poz. 1420). 
Podniesie się także jakość wykonywanych świadczeń, bezpieczeństwo pacjentów  
i komfort pracy personelu.  
 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia: 
Ochrona Zdrowia; Infrastruktura Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego 
 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwie OSI, jeśli przedsięwzięcie je  obejmuje): 
OSI 2.5.1. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii Rozwoju Województwa – 
Podkarpackie 2020.  
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie całego województwa podkarpackiego. 
 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest Miasto Przemyśl. 
 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu posiada specyfikację wraz z wstępnym kosztorysem 
zakupu sprzętu i aparatury medycznej na SOR. Na remont płyty lądowiska Szpital posiada określony 
zakres rzeczowy i kosztorys. Remont płyty lądowiska nie wymaga żadnych zezwoleń. 
  

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 
Całkowity orientacyjny koszt przedsięwzięcia wynosi: 1.200,000,00 zł. 
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9. Źródło finansowania przedsięwzięcia – Planowane przedsięwzięcie będzie finansowane  

w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  
oraz ze środków Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jako wkład własny w 
wysokości 15% kosztów całkowitych. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII: „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony 
zdrowia”, Priorytet inwestycyjny 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  
i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia 
nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do 
usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia  
z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych”. 
 

 
Ogółem (w zł) 

 
2016 r. 

Źródło  
finansowania 

A 

Źródło  
finansowania 

B 

Źródło  
finansowania 

C 

Źródło  
finansowania 

A 

Źródło  
finansowania 

B 

Źródło  
finansowania 

C 

 
1.020.000,00 

 
180.000,00 

 
0,00 

 
1.020.000,00 

 
180.000,00 

 
0,00 

A. – Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 
B. - Wkład własny – środki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

 
10.  Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 

 
Elementy / Etapy / Zadania 

 
Data rozpoczęcia (A) 

mm/rrrr 
 

 
Data ukończenia (B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej na zakup sprzętu  
i aparatury medycznej 
 

 
III/2016 

 
III/2016 

Ogłoszenie przetargu i 
wyłonienie wykonawcy 
 

 
IV/2016 

 
V/2016 

Dostawa sprzętu i aparatury 
medycznej oraz rozliczenie 
zadania 
 

 
VI/2016 

 
VIII/2016 

Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej na remont  
lądowiska 
 

 
III/2016 

 
III/2016 

Ogłoszenie przetargu i 
wyłonienie wykonawcy 
 

 
IV/2016 

 
V/2016 

Remont płyty lądowiska i 
rozliczenie zadania 
 

 
VI/2016 

 
IX/2016 
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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 udzielających świadczeń 
ratownictwa medycznego  

 
0 

 
1 szt. 

Oczekiwana liczba osób 
korzystających z ulepszonych usług 
opieki zdrowotnej 

 
0 

 
25 tys. 

Nakłady inwestycyjne na zakup 
aparatury medycznej 

 
0 

 
1.150.000,00 zł 

Liczba wybudowanych / 
przebudowanych lądowisk dla 
śmigłowców 

 
0 

 
1 szt. 

Średnia liczba osób przypadająca na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy  

25 tyś. pacjentów 26 tyś. pacjentów 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne:  
1. Budowa lądowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z dostosowaniem  

i doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
2. Poprawa bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców północnej 

części Podkarpacia poprzez dostosowanie szpitala w Stalowej Woli  
do aktualnych wymogów państwowego ratownictwa medycznego. 

3. Rozwój systemu ratownictwa poprzez budowę lądowiska w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z 
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

4. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez 
budowę lądowiska dla śmigłowców medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziałów 
szpitalnych i szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Dębicy. 
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II. 
Bezpieczne Podkarpacie – poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki strategicznych 
projektów 

4. 
Poprawa bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców północnej części 
Podkarpacia poprzez dostosowanie Szpitala w Stalowej Woli do aktualnych wymogów Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. 

 

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
„Bezpieczne Podkarpacie – poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki strategicznych 
projektów”.  
Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców północnej 
części Podkarpacia poprzez dostosowanie Szpitala w Stalowej Woli do aktualnych wymogów Państwowego 
Ratownictwa Medycznego”. 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej 
Woli, 
ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola. 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności, bezpieczeństwa i jakości usług medycznych dla 
mieszkańców północnej części Podkarpacia.  
Cel ten jest zgodny z celem rozwojowym i kierunkiem działania na terenie Województwa wymienionym w 
Art. 5, ust. 1, pkt 9, ppkt a KT, który brzmi: 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. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:  
1) dostosowanie pomieszczeń SOR w pierwszym pawilonie Szpitala do wymogów sanitarnych i prawnych 
oraz jego doposażenie w wymagany sprzęt medyczny; Doposażenie SOR-u w aparaturę i sprzęt medyczny 
zawiera: analizator parametrów krytycznych – szt. 1; przyłóżkowy, cyfrowy aparat rtg – szt. 1; mobilny aparat 
usg – szt. 1; system kompresji klatki piersiowej – kpl 2; stół zabiegowy – 3 szt; lampa operacyjna - 1 szt.; 
lampa zabiegowa – 1 szt.; aparat do znieczuleń – 3 szt.; monitor funkcji życiowych – 3 szt.; defibrylator – 3 
szt.; ssak – 3 szt.; respirator transportowy – 1 szt.; respirator stacjonarny – szt. 2; łóżko intensywnej terapii z 
materacem – kpl. 2; pompy infuzyjne – szt. 12, stacje dokujące do pomp infuzyjnych – szt.2; kardiomonitor – 
6 szt.; centrala monitorująca – 1 szt. (razem 48 szt.) 
2) poprawa możliwości diagnostycznych dla potrzeb SOR, poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki 
Obrazowej    w aparaturę medyczną, w postaci rezonansu magnetycznego, dwóch aparatów rtg i dwóch 
aparatów usg;  
3) wybudowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych nad dachem pawilonu diagnostyczno-zabiegowego 
wraz    z ciągami komunikacyjnymi, łączącymi lądowisko z SOR i innymi oddziałami systemu ratownictwa 
(transport pacjenta bez użycia pośrednich środków samochodowych). 
Przewidywane rezultaty: 
Nastąpi poprawa dostępności usług zdrowotnych w Województwie Podkarpackim. 
Efektami realizacji przedsięwzięcia będą: 
- szpitalny oddział ratunkowy, dostosowany do obowiązujących wymagań sanitarnych i prawnych – szt.1; 
- nowa aparatura medyczna – szt. 53 
- lądowisko dla śmigłowców ratunkowych – szt. 1 
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4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Ochrona zdrowia; Infrastruktura Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. 
 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
OSI dla kierunku działania 2.5.1. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii Rozwoju 
Województwa – Podkarpackie 2020 – teren całego województwa. 
 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Miasto Stalowa Wola. 
 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Przedsięwzięcie 1) dostosowanie pomieszczeń SOR w pierwszym pawilonie Szpitala do wymogów 
sanitarnych i prawnych oraz jego doposażenie w wymagany sprzęt medyczny – jest w trakcie projektowania, 
planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – sierpień 2015 r. 
Przedsięwzięcie 2) poprawa możliwości diagnostycznych dla potrzeb SOR, poprzez doposażenie Pracowni 
Diagnostyki Obrazowej w aparaturę medyczną, w postaci rezonansu magnetycznego, dwóch aparatów rtg i 
dwóch aparatów usg. Pomieszczenia do montażu zaplanowanej aparatury zostały specjalnie przygotowane w 
2014 roku. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie SOR i są przygotowane do instalacji aparatury. 
Zakup i montaż aparatury nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia decyzji o finansowaniu. 
 
Przedsięwzięcie 3) wybudowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych nad dachem pawilonu 
diagnostyczno-zabiegowego wraz z ciągami komunikacyjnymi, łączącymi lądowisko z SOR i innymi oddziałami 
systemu ratownictwa medycznego (transport pacjenta bez użycia pośrednich środków samochodowych). 
Szpital jest w posiadaniu pełnej dokumentacji projektowej i ważnego pozwolenia na budowę. Oddanie 
lądowiska do eksploatacji jest możliwe w terminie 15 miesięcy od daty podjęcia decyzji o finansowaniu. 
 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia – 19,5 mln zł, w tym: 
Przedsięwzięcie 1) – ok. 8,0 mln zł, w tym na zakup aparatury medycznej dla SOR – 2,7 mln zł; 
Przedsięwzięcie 2) – ok. 4,8 mln zł, 
Przedsięwzięcie 3) – ok. 6,7 mln zł 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 
(w tys. zł) 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

Źródło 
finansowani

a A 

Źródło 
finansowa

nia B 

Źródło 
finansowa

nia C 
A B C A B C A B C 

Program 
Operacyjny 
Infrastruktu

ra i 
Środowisko 
2014- 2020 

Powiat 
Stalowowo

lski 

Powiatowy 
Szpital 

Specjalisty
czny w 

Stalowej 
Woli 

         

16.575 2.795 130 0 0 130 8.000 1.400 0 8.575 1.395 0 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 
(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

dostosowanie pomieszczeń SOR w 
pierwszym pawilonie szpitala do 
wymogów sanitarnych i prawnych oraz 
jego doposażenie w wymagany sprzęt 
medyczny 

05/2015 01/2017 

poprawa możliwości diagnostycznych 
dla potrzeb SOR, poprzez doposażenie 
Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 
aparaturę medyczną, w postaci 
rezonansu magnetycznego, dwóch 
aparatów rtg i dwóch aparatów usg 

10/2015 03/2016 

wybudowanie lądowiska dla 
śmigłowców ratunkowych nad 
dachem pawilonu diagnostyczno-
zabiegowego wraz z ciągami 
komunikacyjnymi, łączącymi 
lądowisko z SOR i innymi oddziałami 
systemu ratownictwa medycznego 
(transport pacjenta bez użycia 
pośrednich środków samochodowych) 

07/2016 09/2017 

 
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 udzielających świadczeń 
ratownictwa medycznego – wskaźnik 
rezultatu 

0 1 

Nakłady inwestycyjne na zakup 
aparatury medycznej – wskaźnik 
produktu 

0 7,5 mln zł 

Liczba wybudowanych lądowisk dla 
śmigłowców – wskaźnik produktu 

0 1 

Średnia liczba osób przypadająca na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 

122,2 122,2 

Oczekiwana liczba osób korzystających 
z ulepszonych usług opieki zdrowotnej 

10.171 osób/rok 10.273 osoby/rok 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
1) Budowa Lądowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z dostosowaniem i doposażeniem 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
2) Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Wojewódzkim Szpitalu 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
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3) Doposażenie SOR wraz z modernizacją płyty lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu. 
4) Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez 
budowę lądowiska dla śmigłowców medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziałów 
szpitalnych i szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Dębicy. 
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II. 
Bezpieczne Podkarpacie – poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki  
strategicznych projektów 

5. Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Wojewódzkim Szpitalu 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
 
 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
„Bezpieczne Podkarpacie – poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki 
strategicznych projektów” 
Na przedsięwzięcie składają się następujące projekty: 
Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Wojewódzkim Szpitalu 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Nazwa: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  Forma prawna: 
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Cele przedsięwzięcia. 
Art. 5 KT  
poprawa dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności: 
- 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. 
Budowa lądowiska i posiadanie SOR-u ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całej lecznicy, 
jest szczególnie istotne z punktu widzenia ratowania ludzkiego życia.  
Ponadto celem projektu jest obniżenie poziomu śmiertelności w wyniku wypadków, a także 
wzrost skuteczności działań szpitalnych oddziałów ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, poprawa bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenie jakości oferowanych usług i 
dostosowanie SOR w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu do 
standardów europejskich.  
Na realizację poszczególnych celów wpłynąć ma osiągniecie celu bezpośredniego projektu jakim 
jest zwiększenie efektywności udzielonych świadczeń przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w 
Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.  
Powyższe cele będą realizowane głównie poprzez dostosowanie obiektów szpitala do wymogów 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1420 ). 
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa lądowiska dla helikopterów w 
Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu. Lądowisko dla śmigłowców będzie pełniło funkcje 
lądowiska sanitarnego działającego w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego.  
W ramach inwestycji przewidziano  następujące zadania:  

 przygotowanie terenu (w tym przebudowa sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej), 

 budowę lądowiska (lądowisko, drogi i ukształtowanie terenu, przyłącza sanitarne, konstrukcja 
żelbetowa, oświetlenie), 

 wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej, 
Wszystkie uwzględnione zadania są niezbędne w celu prawidłowej realizacji inwestycji.  
Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacja 
projektu, wynikające z Aktu Notarialnego z dnia 20 lipca 2000r. nr 4410, działka nr 2160/15. 
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Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie województwa podkarpackiego, powiecie 
tarnobrzeskim, w mieście Tarnobrzeg, który funkcjonuje na prawach powiatu. Miejsce lądowiska 
zlokalizowano w pobliżu SOR-u. Zostanie ono wykonane na płycie żelbetonowej na wysokości 5,0 m 
od terenu nad parkingiem dla samochodów osobowych.   
Planowane rezultaty przedsięwzięcia - dane liczbowe:  
- Budowa całodobowego nowoczesnego lądowiska dla helikopterów – 1 szt. 
- Lądowisko na płycie żelbetonowej na wysokości 5,0 m od terenu nad parkingiem dla samochodów 
osobowych 
- Powierzchnia zabudowy miejsca startu i lądowań helikoptera – 756  m2 
- Wymiary płyty żelbetonowej z oświetleniem obrzeżnym 28,0 mx27m 
- Miejsce lądowiska zlokalizowane w pobliżu SOR-u (najkrótsza droga dostarczenia pacjenta do 
pomieszczeń oddziałów), 
- Dostosowanie  szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w 
sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1420 ). 
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Ochrona zdrowia; Infrastruktura Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
„OSI dla kierunku działania 2.5.1. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii 
Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 – teren całego województwa”. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie województwa podkarpackiego, powiecie 
tarnobrzeskim, w mieście Tarnobrzeg, który funkcjonuje na prawach powiatu. Miejsce lądowiska 
zlokalizowano w pobliżu SOR-u. Zostanie ono wykonane na płycie żelbetonowej na wysokości 5,0 m 
od terenu nad parkingiem dla samochodów osobowych. 
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7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Nazwa dokumentu/decyzji 

Data 
przygotowania 

lub wydania 
mm/rrrr 

Autor 
dokumentu / 

organ 
wydający 
decyzję 

Uwagi 

Oświadczenie organu 
odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów 
Natura 2000 

03.2010 

Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska w 
Rzeszowie. 

Oświadczenie, że 
projekt nie 
wywrze istotnego 
oddziaływania na 
obszar NATURA 
2000. 

Projekt budowlany  i kosztorys 08.2010 

PARTNER Sp. z 
o.o. 
ul. 
Sobieskiego 
24 
15-014 
Białystok 

- 

Zaświadczenie, że inwestycja 
nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których 
wymagane jest uzyskanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 
06.2012 

Prezydent 
Miasta 
Tarnobrzeg 

- 

Pozwolenie na budowę 
(decyzja nr 237/2012 z dnia 
12.11.2012 r.) dla w/w 
projektu budowlanego 

11.2012 
Prezydent 
Miasta 
Tarnobrzeg 

- 

 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

Szacunkowa wartość projektu 2,57 mln zł. 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 
(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 

Źródło  
finansowania A 

Źródło  
finansowania B 

A B A B A B 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 

Środowisko 2014-
2020 

Wkład własny – 
Samorząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

1,50 
mln zł 

0,27 
mln zł 

0,68 
mln 

450 tys. 0.12 mln . 

2.18 mln zł 0,39 mln       

 
10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 
(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Studium wykonalności sierpień  2015 r. wrzesień 2015 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z 
analizą finansową) 

sierpień 2015 październik 2015 

Raport dot. oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne 

nie dotyczy nie dotyczy 

Postępowanie o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

nie dotyczy nie dotyczy 

Opracowanie dokumentacji przetargowej  sierpień 2015 sierpień 2015 

Procedura przetargowa wrzesień 2015 październik 2015 

Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

Etap budowy/realizacji przedsięwzięcia październik 2015 luty 2016 

Etap operacyjny luty 2016 luty 2016 
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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 udzielających świadczeń 
ratownictwa medycznego – wskaźnik 
rezultatu 

0 1 szt. 

Średnia liczba osób przypadająca na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy – 
wskaźnik rezultatu 

23 120  osoby 24 100 osób 

Oczekiwana liczba osób korzystających 
z ulepszonych usług opieki zdrowotnej -
 wskaźnik rezultatu 

30 000 osób 31 000 osób 

Liczba wybudowanych / 
przebudowanych lądowisk dla 
śmigłowców – wskaźnik produktu 

0  1 szt.  

 
12.  Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Pozostałe zadania inwestycyjne zgłoszone w ramach Przedsięwzięcia „Bezpieczne Podkarpacie – 
poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki strategicznych projektów „ tj.: 
1. Poprawa bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców północnej 
części Podkarpacia poprzez dostosowanie szpitala w Stalowej Woli do aktualnych wymogów 
państwowego ratownictwa medycznego. 
2. Budowa lądowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz dostosowaniem i doposażeniem 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
3. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego 
poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla 
oddziałów szpitalnych i szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Dębicy.  
4. Doposażenie SOR wraz z modernizacją płyty lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca 
Pio w Przemyślu. 


