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DIAGNOZA PROBLEMOW SUBREGIONU SIEDLECKIEGO NA POTRZEBY RIT

I WI.4ZKA
Subregion siedlecki polozony we wschodniej czgsci wojew6dztwa mazowieckiego twotzy
miasto Siedlce, otaczajqcyje powiat siedlecki, powiat wggrowski, sokolowski i losicki. Liczba
ludnoSci og6lem wynosi 312,9 tys., z kt6rej ok. 60 % stanowi4 mieszkaricy wsi, co wiTe sig
z nisk4 ggstoSci4 zaludnienia - 66 os6b/km2 (w wojew6dztwie mazowieckim 150 os6b/km2).
Subregion charakteryzuje sig takZe niskim wskaZnikiem urbanizacji, kt6ry wynosi 40,1%o (dla
woj ew6dzwa mazowieckiego - 64,2yo).

Na terenie subregionu jest 7 miast, w tym 6 z liczb1 poniZej 20 tys. mieszkaric6w. O6rodki
o znaczeniu powiatowym to tr-osice, Wggr6w i Sokol6w Podlaski zliczbq ludnoSci wahaj4c4
sig od 7 tys. do 19 tys. Najwigkszym miastem i jednoczesnie centrum subregionu s4 Siedlce
(ponad 76 tys. mieszkanc6w) - czwarte pod wzglgdem liczby ludnoSci miasto
w wojew6dztvie mazowieckim. Na przestrzeni wielu lat zaobserwowano niekorzystn4
tendencjg zmniejszania sig liczby mieszkaric6w i pogarszania sig ich struktury wiekowej
z powodu migracji.

Struktura zatrudnienia mieszkaric6w subregionu siedleckiego jest r6wnie2 niekorzystna
wpor6wnaniu do Sredniej dla wojew6d^wa mazowieckiego. W subregionie w sektorze
rolnictwa zatrudnionych jest 44%o, a w wojew6dztwie tylko l7%. SpoSr6d powiat6w
subregionu tylko powiat sokolowski odznacza sig stosunkowo wysokim udzialem pracuj4cych
w przemySle i budownictwie. W tym powiecie znajdujE sig dwa dtr2;e zakJady pracy tj.
zakJady migsne Sokol6w S.A. (2.000 pracownik6w) i chlodnia owoc6w i warzyw w
Morszkowie (800 pracownik6w). Tylko w Siedlcach, centrum subregionu,udzial pracuj4cych
w sektorze rolniczym jest niewielki, natomiast przewuZaj4caliczba mieszkaric6w pracuje w
sektorze uslug. Pozostali pracuj4 w przemySle i budownictwie.
Stopa bezrobocia w powiatach subregionu waha sig od 12,40 (powiat wggrowski) do 9,5Yo
(powiat siedlecki), a dla Siedlec wynosi tylko 8,3%. Srednia dla wojew6d^wa wynosi 8,7oA.
Bezrobotni wSr6d rrilodziely do 24 roku Zycia stanowi4 ok. 20% og6lu bezrobotnych w
subregionie (w wojew6dztwie tylko l4%). Bezrobotni na wsi stanowi4 uZ 57,5%o og6lu
bezrobotnych (w wojew6dztwie ok. 44%).
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Siedlce s4 centrum edukacyjnym (47 szkoN ponadpodstawowych) znaczqcym oSrodkiem
akademickim - 3 miejsce w wojew6drtwie pod wzglgdem liczby student6w (po Warszawie i
Radomiu). Miasto odznacza sig doS6 wysokim udzialem os6b z wy?szym wyksztalceniem w
wieku produkcyjnym - 26 %o. Wskuhnik ten dla subregionu jest niski i wynosi tylko 19% (dla
wojew6dawa mazowieckiego - 33%).
Subregion siedlecki charakteryzuje niska aktywnosd gospodarcza mieszkaric6w, kt6ra wynosi
tylko 79 podmiot6w na 1000 ludnoSci (Srednia dla wojew6ddwa- 139). Tylko miasto Siedlce

osi?ga wskaznik 109 na 1000 mieszkafucsw, taki sam jak pozostale miasta regionalne i
subregionalne na Mazowszu. W strukturze podmiot6w gospodarczych przewazaj4 osoby
frzy czne pr ow adzqce dzi alalno 56 go spo darcz4.

Powiqzania komunikacyjne subregionu siedleckiego zWarszawq i wojew6dztwem lubelskim
s4 dobre, natomiast z pozostalymi oSrodkami subregionalnymi i regionalnymi Mazowsza oraz
z wojew6dztwem podlaskim slabe. Bariery stanowi4 m.in. rzeki: Bug i wisla.
Sie6 dr6g krajowych i wojew6dzkich na terenie subregionu jest niska i wynosi ok. 10
km2 ldla por6wnania srednia w wojew6drtwiemazowieckim to 18 km/100

km/l00

t-t).

Uklad najwa2niejszych pow4zari komunikacyjnych subregionu tworz1 drogi krajowe m 2, lg,
50,62 i 63, zapev,niaj4ce jednoczeSnie pol4czenia zewnEtrzne. Droga nr 2 jest elementem sieci
bazowej TEN-T, a droga nr 19 - sieci kompleksowej.

Przez teren subregionu siedleckiego przebiegaj4 r6wniez linie kolejowe o znaczeriu
paristwowym. Dwie gl6wne, E 20 Warszawa - Terespol iE75 Warszawa - Bialystok, to linie
magistralne, wchodz4ce w sklad sieci bazowej TEN-T. BezpoSrednio przez miasto Siedlce
przebiega migdzynarodowa linia kolejowaE 20 oraz droga krajowa nr 2, bgd4ca polsk4 czEfici4
europejskiego korytarza transportowego Morze P6lnocne - Bahyk. PoloZenie subregionu na
trasie przebiegu dw6ch europejskich korytarzy transportowych KII i KI stanowi jego atut.
Pozostale miasta powiatowe - Wggr6w, Sokol6w Podlaski i tr osice - nie maj4 bezpoSredniego

dostgpu do Zadnej z pasazerskich linii kolejowych przebiegaj4cych przez subregion.
W zwipku z tym dla mieszkaric6w powiat6w wggrowskiego, sokolowskiego i losickiego
(154.757 os6b) najwazniejszy jest transport samochodowy, w tym autobusowy. Niestety
jakoS6 wigkszoSci system6w drogowych subregionu siedleckiego jest niska.
W ,,Strategii rozwoju wojew6dztwa mazowieckiego do 2030 roku" subregion siedlecki zostal
wskazany jako obszar strategicznej interwencji, a w ,,Planie zagospodarowania
przestrzennego wojew6dztwa mazowieckiego" jako obszar problemowy, ze wzglgdu na
bardzo niski poziom PKB ma mieszkarica, niedoinwestowanie pod wzglgdem
infrastrukturalnym, slab4 dostgpnoSd do uslug publicznych, niewielki potencjal rozwojowy i
znaczne bezrobocie, szczegillnie wSr6d mlodzie2y. Subregion charakteryzuje sig r6wnie2
niewystarczaj1cym zakresem uslug skoncentrowanych w obrgbie istniejEcej sieci miast,
niskim poziomem dochod6w wlasnych i inwestycji w pozarolnicze dzialy gospodarki.
Siedlce s4 nie tylko duzym i waznym wgzlem komunikacyjnym w subregionie, ale talcZe jego
centrum gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i administracyjnym.

Mieszkancy subregionu korzystajq, z powiatowej i miejskiej infrastruktury komunikacyjnej
Swiadczqc pracA lub zaspokajajqc swoje potrzeby. Chorzy korzystaj4 ze specjalistycznych
uslug medycznych w Siedlcach m.in. zleczenia w Mazowieckim Szpitalu Wojew6dzkim i
Szpitalu Miejskim, a mieszkaricy, z infrastruktury kulturalnej (teatr, sala widowiskowa, kino,
amfiteatr, Muzeum Regionalne i Muzeum Diecezjalne) oraz sportowej (stadion pilkarski i
lekkoatletyczny, aquapark, hala sportowa), kt6rej nie ma na obszarach wiejskich. Wiele os6b
z teren6w wiejskich zalatwia bie24ce sprawy w licznych instSrtucjach obslugi ludnoSci
zlokalizowanych w miastach orczpo prostu korzysta z plac6wek handlowych i uslugowych.

Lokalizacja Siedlec na gl6wnej trasie komunikacyjnej (linia kolejowa E20 i droga krajowa nr
2) umozliwia osobom w wieku produkcyjnym korzystanie zwarszawskiego rynku pracy, a
rrilodzie|y z warszawskiego systemu edukacji, szczeg6lnie na poziomie wylszym. Ruch
pasazerski w subregionie odbywa sig dwukierunkowo i dwuetapowo. Dwukierunkowo, gdy2
mieszkaricy subregionu dojezdzaj1 do pracy w wigkszych oSrodkach tj. Siedlcach i
Warszawie i z powrotem. Do pracy w Warszawie, wg danych z Narodowego Spisu
Powszechnego w 20ll r., codziennie dojeadza\o ponad 1,3 tys. os6b. Obecnie liczba ta
z pewnoSci4 jest wigksza.

Ruch mieszkatrc6w subregionu odbywa sig takZe dwuetapowo, gdy? ludnoSd z powiat6w
dojeadaa do pracy i szk6l w Siedlcach, czESC przesiada sig i jedzie dalej do Warszawy.
Codziennie do pracy w Siedlcach, wg Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 t.,
doje2daalo ponad 3,5 tys. os6b Srodkami komunikacji publicznej (autobusami i busami) oraz
prywatnej (samochodami). W szkolach ponadgimna/alnych uczy sig okolo 6. tys. uczniSw z
teren6w wiejskich. Na dw6ch uczelniach studiuje lEcznie okolo 9 tys. student6w
i doktorant6w, w tym ponad 300 student6w niepelnosprawnych. Liczba student6w i
doktorant6w spoza Siedlec wynosi ok. 7 tys. na obu uczelniach.

W 2015 r. PKS S.A. przewiozlo 265.089 pasazer6w, dla kt6rych przystankiem docelowym
byly Siedlce, a MPK Sp. z o.o. w Siedlcachprzywiozlo do miasta 1.115.054 pasazer6w, w
tym 504.688 dzieci w wieku szkolnym i77.018 student6w.
Ruch odbywa sig takZe w przeciwnym kierunku. Mieszkaricy miasta jad4 do pracy w
zakladach zlokalizowanych na terenie powiat6w, jednak natghenie ruchy wyjazdowego z
Siedlec jest niZsze niz ruchu wjazdowego.
Tranzytowe polozenie Siedlec w systemie transportowym wojew6dztwa mazowieckiego
powoduje wzrost natEaenia ruchu na gl6wnych ci4gach ulicznych, kt6re jednocze6nie s4
drogami wylotowymi z miasta, maj4cymi ciqg dalszy na terenie powiat6w subregionu i
tworz1cymi sp6jn4 sie6 transportow4. Zly stan niekt6rych odcink6w dr6g powiatowych
powoduje powstawanie ,,w4skich gardel" i jest powuinq, przeszkodq w codziennych
dojazdach do szk6l i do pracy mieszkaric6w subregionu.
Przez miasto przebiegajq nastgpuj 4ce drogi :
krajowe nr 2 i 63, kt6re s4 jednoczeSnie drogami wjazdowymi na z kierunk6w:
- wsch6d zach6di p6lnoc - poludnie,
wojew6dzkanr 698 - droga wjazdowa ze wschodu,
- wojew6dzkaw 803 - droga wjazdowa z poludniowego - zachodu.
z takim ukladem drogowym na ruch miejski naklada sig ruch tranrytowy.
W zrvi4zku
Brak kompletnych Sr6dmiejskich tras obwodowych obsluguj4cych ruch wewngtrzny
izewngtrzny w Siedlcach powoduje, ie obsluga ruchu tranrytowegon regionalnego i
migdrynarodowego, w kierunkach p6lnoc - poludnie, p6lnoc - wsch6d i p6lnoc - zach6d,
odbywa sig ulicami miejskimi. Ruch samochodowy koncentruje sig na gl6wnych ci4gach
ulicznych o niskiej przepustowoSci, a jego natgzenie jest wysokie i ma tendencjg rosn4c4.
Zuwagi na niedostatek terenu nie ma moZliwoSci poszerzenia istniej4cych ulic miejskich.
Wybudowanie w latach 2010 - 2012 dw6ch etap6w pierScieniowej wewngtrznej obwodnicy

miasta Siedlce, spowodowalo odcipenie centrum od ruchu wewngtrznego itranz.ytowego na
kierunku p6lnoc - wsch6d i p6lnoc - p6lnocny zach6d. Natomiast od poludniowo -

zachodniej strony miasta brakuje podobnej drogi obwodowej, kt6ra w polqczeniu z
istniej4cymi dwoma etapami utworzy zn czn1 czgS6 obwodnicy Sr6dmiejskiej,
powi4zanej ze wszystkimi ulicami wylotorvymi z miasta.
Dwutorowa, zelektryfikowana, magistralna linia kolejowa E 20 zapewnia dobre polqczenie
zWarczaw4, Miriskiem Mazowieckim i tr ukowem. Stacja kolejowa Siedlce jest stacj4
tranzylowq dla poci4g6w dalekobieZnych oraz stacj4 pocz4tkow4/kofcow4 dla poci4g6w
regionalnych. W zwi1zku z tym to gl6wna stacja PKP (wgzel) w subregionie siedleckim
zapewniaj 4ca dostgp mieszkaricom do transportu kolej owego.

Poloienie Siedlec bezpoSrednio prry migdzynarodowej tinii kolejowej E 20 jest atutem,
jednakZe jej przebieg przez Srodek miasta, powoduje podzielenie go na dwie czgsci, co

stanowi r6wnie2 barierg komunikacyjne dla mieszkar[ctiw miasta i subregionu.
Przejazdy pod torami kolejorvymi, kt6re s4 jednoczeSnie drogami wjazdowymi do
miasta tworz1 rrw4skie gardla" i powoduj4 zatory w ruchu kolowym.
Budynek dworca PKP majduje sig po p6lnocnej stronie tor6w, wigc dostgp mieszkaric6w tej
czEici subregionu do linii kolejowej jest dogodny, natomiast pasaZerowie od strony
poludniowej musz4 dostad sig na dworzec pod wiaduktem,,Garwoliriskim" lub ,,tr-ukowskim",
gdzie funkcjonuje tylko jeden pas ruchu w kald1 strong. Przejazdy te stanowi4 ,,w4skie
gardNd' i powoduj4 zatory w ruchu kolowym na drogach, kt6re jednoczeSnie s4 drogami
wjazdowymi od strony poludniowej - droga wojew6dzka nr 803 i powiatowa nr 3686W.
Czasem ruch na tych drogach jest zablokowany ze wzglgdu na okreSlon4 wysokoS6 obu
wiadukt6w.

Przy budynku dworca PKP w Siedlcach Kolej Mazowiecka wybudowala platny parking w
systemie ,,Parkuj i jed2" na 48 stanowisk. Ponadto przed dworcem jest kilkanaScie
bezp\atnych miejsc parkingowych, kt6re od wczesnych godzin rannych do p62nych godzin
wieczornych s4 zajgte. Nawet osoby tylko podwo21ce pasazer6w nie maj4 miejsca na
zatrzpanie sig. Od strony poludniowej tor6w kolejowych nie ma Zadnego parkingu.
Dworzec autobusowy w Siedlcach znajduje sig w odlegloSci ok. 500 m na p6lnoc od dworca
PKP i jest oddzielony ulicami o duZym natg2eniu ruchu. Ze wzglgdu na poloZenie w centrum
miasta i ograniczenie przestrzer'ffre, istniej4cy dworzec autobusowy nie obsluguje wszystkich
przewoZnik6w funkcjonuj4cych na rynku. Pojazdy przewo2nik6w prywatnych Swiadcz4cych
ustugi transportu publicznego parkuj4 na ulicach sqsiaduj4cych z dworcem i blokuj4 ruch.
DostgpnoS6 obiekt6w publicznych dla mieszkaric6w subregionu jest i bgdzie coraz bardziej
ograniczona, gdy? rozbudowa infrastruktury drogowej i parkingowej nie nadq;za za szybkim
wzrostem liczby pojazd6w. Komfort korzystania z samochodu osobowego zachgca do
dojazd6w bezpoSrednio do celu podr62y, co powoduje zwigkszanie sig natg2enia ruchu, a w
konsekwencji korki. Zbyt wolny ruch samochod6w przyczynia sig do wzrostu negatywnego
oddzialywania na Srodowisko naturalne czynnik6w szkodliwych tj. halasu, zaniecryszczeft
powietrza, drgari, itp.

Rozrvi4zaniem problem6w komunikacyjnych w centrum Siedlec, dotyczqcych
mieszkaric6w miasta i subregionu, jest rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w
s4siedztwie istniej4cego dworca PKP w ci4gu ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w
zakresie budorvy III etapu wewngtrznej obwodnicy miasta na odcinku od ul. Prerydenta
Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Skladowej oraz budowa tunelu na odcinku od ul.
Kilirf,skiego do ul. Skladowej. Porvy2sza inwestycja umoiliwi pol4czenie p6lnocnej i
poludniowej strony miasta (tunel) dojazd do pokolejowych teren6w inwestycyjnych,
istniej4cego dworca PKP, poloZonego na kolejowej sieci TEN-T oraz planowanego

centrum przesiadkowego, kt6re bgdzie obslugiwalo komunikacjg miejsk4 i dalekobiein4.
Centrum przesiadkowe komunikacji autobusowej miejskiej i dalekobie2nej w Siedlcach
obejmuje budowg stanowisk autobusorvych, dr6g dojazdowych i serwisowych oraz
parkingu P&R. Lokalizacja centrum po poludniowej stronie stacji kolejowej spowoduje
odci4Zenie centrum miasta od nasilajAcego si9 ruchu samochodowego. DostgpnoSd
nowych miejsc parkingorvych skloni pasa2er6w do N4czenia r62nych sposob6w
transportu - prywatnego z publicznym oraz kolejowego z autobusowym, co wplynie na
zmniejszenie emisyjno5ci system6w transportowych.
Powy2sze elementy w pol4czeniu z istniej4cym dworcem PKP utworzq Zintegrowany
Wielofunkcyjny Wgzel Wymiany Pasa2erskiej w Siedlcach.

Autobusy MPK, PKS oraz prywatni przewoimicy

w pelni zaspokajajq

potrzeby

komunikacyjne mieszkanc6w subregionu. Natomiast wystgpowanie ,,w4skich gardel" w
systemie drogowym subregionu (drogi powiatowe) powoduje, 2e jest on nieefektywny,
ma niskE jakoS6 i przepustowoS6. Niedostosowanie do istniej4cych i stale rosn4cych potrzeb
w tym zakresie oraz brak miejsc parkingowych, stanowi istotn4 barierg utrudniaj4c4
mobilnoSd mieszkaric6w subregionu. Problemem jest takZe brak Scie2ek rowerowych.
Powiaty subregionu siedleckiego majq charakter typowo rolniczy. Zauwrtalny w ostatnich
latach proces marginalizacji rolnictwa wymusil poszukiwanie przez mieszkaric6w wsi
alternatyvrnych 2r6del dochodu i zatrudnienia. W zwipku z tym ludnoSd z wiejskich
obszar6w subregionu doje2d2a do pracy w miastach takich jak W9gr6w, Sokol6w Podlaski i
tr-osice, do pracy Siedlcach, azaichpoSrednictwemtak2e w Warszawie. CzgSd mieszkaric6w
zachodniej czgsci subregionu siedleckiego dojehdza do pracy w Warszawie korzystaj4c
bezpoSrednio z dostgpu do linii kolejowej nazach6d od miasta oraz drogi krajowej nr 2.

PKS S.A. w Sokolowie Podlaskim obsluguje pasazer6w powiatu sokolowskiego i
wggrowskiego, kt6re nie posiadaj4 innego Srodka zbiorowego transportu publicznego opr6cz
bus6w. Budowa centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim (stanowiska autobusowe, 3
parkingi Park & Ride z infrastrukturq towarzysz4c4) usprawni zbiorowy transport publiczny,
gdy? pozwoli na pol4czenie transportu prywatnego z publiczn\ryn, a powi4zanie go ze
Zintegrowanym Wielofunkcyjnym Wgzlem Wymiany Pasazerskiej w Siedlcach umozliwi
pol1czenie komunikacji autobusowej z transportem kolejowym. Uzupetnieniem infrastruktury
transportowej w powiecie sokolowskim bgdzie przebudowa nawierzchni dr6g powiatowych i
gminnych oraz budowa ScieZek rowerowychwraz z parkingami Bike & Ride.

Modernizacja i budowa najbardziej potrzebnych dr6g gminnych i powiatowych na terenie
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powiat6w subregionu siedleckiego, utworzenie Zintegrowanego
Wielofunkcyjnego Wgzla Wymiany Pasaierskiej w Siedlcach or^z centrum
przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim jest niezbgdne dla usprawnienia komunikacji w
subregionie orilz umoZliwienia i ulatwienia mobilnoSci jego mieszkaric6w. Powyisze

miasta Siedlce

bgdzie przeciwdzialad rvyludnianiu sig subregionu oratz starzeniu sig jego mieszkaricr6w.
Mo2liwoSd sprawnych dojazd6w do pracy i do szkoly spowoduje zatrzymanie odptywu
mlodych i wyksztalconych mieszkarfic6w subregionu do wigkszych oSrodk6w miejskich.

Realizacja projektu spowoduje wzrost plynnoSci ruchu samochodowego i skloni
pasa2er6w do l4czenia r62nych sposob6w transportu: prywatnego z publicznym, oraz
autobusowego i samochodowego z kolejowym. Przyczyni sig r6wnie2 do wzrostu
mobilnoSci mieszkarflc6w subregionu, co spowoduje spadek bezrobocia, szczeg6lnie
wysokiego wSr6d mlodzieLy, oraz bgdzie przeciwdzialad marginalizacji wschodniej czgSci
wojew6dztwa mazowieckiego.
Przebudowa oraz podniesienie standardu powiatowej infrastruktury drogowej, kt6ra stanowi
zasadmczy szkielet powiqzan drogowych w subregionie, usprawni komunikacjg nie tylko z
miastem, ale r6wnie2, za po5rednictwem Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Wgzla Wymiany
Pasazerskiej w Siedlcach, z dulym rynkiem pracy w Warszawie. Stworzy tak2e mo2liwoS6
uruchomienia prawidlowej orgarizacji i sterowania ruchem, zapewni odcipenie gl6wnych
ci4g6w drogowych w subregionie, jak r6wnie2, w przypadku koniecznoSci zapewnienia
objazd6w, stanie sig podstawow4 sieciq zapewniajqc4 powi4zania wewn4trzregionalne.

Niedostatecznie rozwinigta infrastruktura komunikacyjna w subregionie siedleckim jest
przyczyn4 slabej sp6jnoSci regionalnej sieci drogowej z sieci4 TEN-T oraz slabej dostgpnoSci
wewngtrznej i zev,ngtrznej wojew6dawa mazowieckiego. Powy2sze utrudnia rozw6j
przedsigbiorczoSci oraz dostgpnoSd do teren6w inwestycyjnych. Stanowi to barierg spolecznogospodarczego rozwoju subregionu siedleckiego, co w znacz4cy spos6b ogranicza jego
konkurencyjno$l. Zly stan techniczny dr6g, slaba dostgpnoSd teren6w inwestycyjnych oraz
slabe powipania transportowe z sieci4 TEN-T maj4 negatywny wphyw narozw6j
gospodarczy oraz na jakoSd 2ycia spolecznego, utrudniajqc rozw6j i aktywizacjg
przedsigbiorczoSci na terenie subregionu oraz hamuj4c wzrost mobilnoSci jego mieszkaric6w.
Te problemy zostaly sformulowane w ,,Strategii rozwoju wojew6ddwa mazowieckiego do
2030 roku", w kt6rej podkreSlono koniecznoS6 uzupelnienia istniej4cej infrastruktury
komunikacyjnej wostrolgcko-siedleckim obszarze strategicznej interwencji.

Przebudowa ,,w4skich gardel" na drogach powiatorvych przyczyni sig do poprawy
sp6jnoSci regionalnej sieci drogowej z sieci4 TEN-T oraz wptynie na zrvigkszenie
dostgpnoSci wewngtrznej i zewngtrznej wojew6dztwa mazowieckiego. Bezpo5rednio
poprawi sig dostgp mieszkaricriw subregionu do miast powiatorvych (Wggr6w, Sokol6w
Podlaski i Losice) i oSrodka subregionalnego w Siedlcach oraz, za poSrednictwem
Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Wgzla Wymiany Pasa2erskiej w Siedlcach,
do centrum gospodarczego Mazowsza Warszawy. Przebudowa odcink6w dr6g
powiatowych i gminnych umoZliwi r6wniei dostgp do istniej4cych teren6w
inwestycyjnych.

W celu poprawy funkcjonowania e-uslug w subregionie siedleckim planuje sig dalszy tozw6i
informatyzacji administracji publicznej w zakresie dr6g powiatowych z wykotzystaniem
dostgpnych wzqdzef komputerowych, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej
bezprzewodowej (droga radiowa, transmisja satelitarna oraz inne systemy l4czno6ci
bezprzewodowej nowych generacji). Na bazie funkcjonuj4cych system6w informatycznych
nast4pi rozbudowa oraz dodanie nowych funkcjonalnoSci w celu:

-

umozliwienia calkowitego zalatwiania na odlegloSi spraw zvmqzanychz administracj4
drogowq (decyzje na lokalizacj g zjazd6w, sieci, urz4dzeri, reklam; zgodg prowadzenia
rob6t w pasie drogowym),
wprowadzeniauslugi umawiania przez internet wizyty w txzgdzie w celu za\atwienia
sprawy.

rr wr.AzKA
Zasigg Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla subregionu siedleckiego w zakresie II
wi4zki obejmuje obszar miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, powiatu sokolowskiego,

powiatu wggrowskiego, powiatu losickiego i powiatu garwoliriskiego. Chorzy korzystaiq ze
specjalistycznych uslug medycznych w Siedlcach m.in. zleczenia w Mazowieckim Szpitalu
Wojew6dzkim i Szpitalu Miejskim. Subregion siedlecki charakteryzuje sig slabsz4 kondycj4
spoleczno-gospodarcz4 w por6wnaniu do pozostalych obszar6w wojew6dztwa
mazowieckiego w zwiqzku z czym w ,,strategii rozwoju wojew6dztwa mazowieckiego do
roku 2030' zostal. zaklasyfikowany jako obszar strategicznej interwencji. Problemy
gospodarcze i spoleczne powoduj4 slabsry ronnitj subregionu siedleckiego, w tym
rozrv6j infrastruktury spolecznejn kt6ra decyduje o jakoSci irycia mieszkaric6w.

zwiqzku z povtyaszym istnieje konieczno6d stymulowania rozwoju bylych miast
wojew6dzkich, w tym Siedlec, ze wzglgdu na zgromadzony w nich potencjal rozwojowy i
pelnione funkcje w subregionie. Wsparciem powinny zostal objgte takhe male oSrodki
miejskie, zkt6rych czgs(, utracila sw6j potencjal rozwojowy m.in. na skutek likwidacji wielu
zaklad6w produkcyjnych. W tym celu nale2y podj46 szereg dzialah, kt6re przyczyniq sig do
niwelowania poglgbiaj4cych sig dysproporcji rozwojowych i zaowocuj4 przeksztalceniem
miast subregionalnych w oSrodki r6wnowazenia rozwoju, a w przypadku malych miast w
lokalne oSrodki aktywizacji spolecznej, umozliwiajqce przenoszenie impuls6w rozwojowych
na otaczajqce tereny, w tym tereny wiejskie. Niezbgdne bgdziejak najszersze wykorzystanie
endogenicznych czynnik6w rozwoju oSrodk6w subregionalnych i mniejszych miast, w
szczegllnoilcipoprzeztworzenie warunk6w dlarealizacji potrzeb o5wiatowych, kulturalnych,
zdrowotnych i rekreacyjnych spolecznoSci lokalnych. Mieszkaricom malych miast i wsi
nalely ulatwii dostgp do plac6wek oSwiatowych i ochrony zdrowia (zwlaszcza
specjalistycznych). Ponadto wsparciem powinny zostal objgte wszelkiego rodzaju dzialania
rewitalizacyjne, zmierzajqce do nadawania nowych funkcji spolecznych budynkom i
przestrzeniom u2ytecznoSci publicznej, kt6re sluzy6 b9d4 zaspokajaniu potrzeb socjalnych,
oSwiatowych, kulturalnych i zdrowotnych.
System ochrony zdrowia jest jednym z integralnych element6w infrastruktury zatem
podnoszenie standard6w uslug medycznych oraz poprawa ich dostgpno5ci ma

W

bezpoSredni wptyw
mieszkaric6w.

na stan zdrowia,

dlugoS6

i

jakoS6 Lycia oraz umieralno56

Wedlug stanu na 31.12.2015 r. obszar wojew6dztwa mazowieckiego zamieszkiwalo blisko
5,3 mln os6b, z czego liczba ludnoSci powyzej 65 roku Lycia, wynosila ponad 868 tys.
(stanowi to 16,23 o/o ogolu ludno5ci wojew6dztwa). Mazowieckie nale2y do wojew6 dztw, w
kt6rych odsetek os6b w wieku 65lat i wigcej jest najwyzszy.
Zgodnie z analizE problem6w zdrowotnych mieszkaric6w Polski, w tym subregionu
siedleckiego, na pierwszy plan wysuwaj4 sig choroby ukladu kr4zenia, w tym niedokrwienna
choroba serca oraz zaburzenia rytmu i przewodzenia. Nastgpne z kolei s4 choroby
nowotworowe. PierwszE co do czgstoSci przyczyn4 zgon6w w Polsce i na Mazowszu s4
choroby serca, kt6re w latach 20lI-2013 spowodowaly 33,5oh og6lu zgon6w mieszkaric6w
wojew6dztwa mazowieckiego przy Sredniej dla Polski 28,0yo. W 2013 t. z przyazyn
kardiologicznych zmarlo w Polsce ponad 177 tys. os6b, co stanowilo 45,8yo wszystkich
zgon6w.
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UmieralnoSd z powodu schorzerfi kardiologicznych w subregionie siedleckim przewyLsza
Sredni4 wartoS6 dla wojew6dztwa mazowieckiego. WartoSd wskaZnika umieralno5ci dla
powiatu siedleckiego, sokolowskiego, losickiego, wggrowskiego i garwolirfskiego

ksztaltuje sig powyiej standaryzowanego wskaZnika umieralno5ci dla woj.
mazowieckiego.

Z

i

danych Gl6wnego Urzgdu Statystycznego opublikowanych w raporcie pt. ,,Zachorowalno56

umieralnoS6 na choroby ukladu krq2enia

a sytuacja demograficzna Polski" wynika,

ze

najwigkszym zagroleniem dla Zycia Polak6w s4 choroby ukladu l<rqzenia (ChUK), kt6re
czg5ciej dotykaj4 kobiet ni? mghczyzn. R6wniez umieralnoS6 kobiet wskutek tych schorzeri
jest zdecydowanie W2sza niL mE2czyzn. W 2013 r. w wyniku przyczyn z zak<resu ChUK
zmar\o 95 tys. kobiet, co stanowilo 5l%o wszystkich ich zgon6w (w 1990 r. udzial ten wyni6sl
ok.57o/o, a w 2000 r. - 53%.). WSr6d mgAczyzn odsetek byl o ok. l0 punkt6w procentowych
mniejszy i wyni6sl w 2013 r. ok.4Ioh.
SpoSr6d chor6b ukladu l<rqzenia przyczyny najwigkszej liczby zgon6w w wojew6dztwie
mazowieckim jest niewydolnoSd serca i kardiomiopatie, kt6re w 2013 r. stanowily 45,3 yo.

Drug4 najczgstsz4 przyczynE zgonu jest choroba niedokrwienna serca - 36,9oh w 2013 r.
o/o, migotanie i trzepotanie
ZatorowoS6 plucna stanowila przyczynQ zgon6w na poziomie 1,8
przedsionk6w - 1,2 oh ogo\u zgon6w mieszkat'rc6w wojew6dztwa mazowieckiego z powodu
chor6b serca. Najwyzsze wartoSci zostaly odnotowane w powiecie radomskim, siedleckim i
Zyrardowskim.

Na podstawie szacunk6w umieralnoSci mozna zalotyc, ze jeSli nie nast4pi istotna poprawa w
przeciwdzialaniu chorobom zwiqzarrym z ukladem l<rqzenia, nale?y spodziewai sig dalszego
zwigkszania liczby zgon6w. Z analizy prognoz demograficznych GUS wynika, 2e w roku
2035 w stosunku do roku 2015 w wojew6dztwie mazowieckim nast4pi zdecydowany wzrost
iloSci mieszkanc6w w grupach wiekowych 50 - 60 lat i powyZej. Uwzglgdniaj4c v,,yl4cznie
procesy demograficzne szacuje sig, ze w okresie 2015 - 2025 w wojew6dztwie mazowieckim
zachorowalnoS6 na choroby ukladu krqlenia wzroSnie z 53,4 tys. do 60,8 tys. i bgdzie to
w kraju.
Choroby kardiologiczne, ktorych iloSd systematycznie wzrasta, dotykaj4 gl6wnie osoby
starsze. Przybywa takae pacjent6w kwalifikuj4cych sig do rehabilitacji kardiologicznej.
Czgsto s4 to osoby z dodatkowymi
schorzeniami oruz z podwyzszonym poziomem
ryzyka. Rozw6j metod leczenia ostrych
.t;r
zespol6w wiericowych spowodowal powstanie
'r,-$
I
'li
nowej duzej grupy pacjent6w, nierzadko bez
lesnra sercowego ri wydol nych, a
uszkodzenia mieSni
ll
ii.,.'-.'-Jr',{--'.,,
wigc wymagaj4cych zupelnie innego podejScia
-\r
;_I
i
do programowania i prowadzenia rehabilitacji
'"--;'
kardiologicznej ze zwr6ceniem szczeg6lnej
uwagi na dzialania z zak'resu prewencji, a
zvrtaszcza edukacji zdrowotnej. Zmniej szenie
SmiertelnoSci w wyniku stosowania
rehabilitacji kardiologicznej zostalo
udokumentowane naukowo. Badania dowiodly,
Powiaty ze szpitalami leczqcymi pacjent6w ze
2e programy rehabilitacji oparte v,ryl1cznie na
schorzeniami kardiologicznymi w wojew6dztwie
mazowieckim (2013)
kilkunastotygodniowym stosowaniu treningu
2r6dlo: Mapy potrzeb zdrowotnych
fizy cznego, a takhe kompleksowa rehabilitacj a
z wykorzystaniem dodatkowych interwencji psychospolecznych i edukacji zdrowotnej,
zmniejszajq o 25%o - 30% SmiertelnoS6 og6ln4 i Smiertelnoil z przyczyn kardiologicznych.
Ponadto zmmejsza sig prawdopodobieristwo Smierci pacjent6w ze zdiagnozowan4 chorob4
niedokrwienn4 serca (w badaniach Swiatowych o 20-34o/o w zalelnoSci od przyjgtej metody
analizy). Z analizy przeprowadzonej dla Polski (w oparciu o dane NFZ) wynika, 2e
SmiertelnoSd w grupie nierehabilitowanych jest przynajmniej o okolo 30% wigksza nr? w
grupie rehabilitowanych. Zatem czEstsze wykonywanie rehabilitacji kardiologicznej oraz
czgstsza rehabilitacja os6b starszych, spoSr6d kt6rych mniejsza czg(c korzysta z tego typu
Swiadczef, a w przypadku kt6rych r6wnie2 wystgpuje zalehnofi(, nizszej SmiertelnoSci wSr6d
rehabilitowanych, ma swoje uzasadnienie Wiele badari wykazalo r6wniez, 2e rehabrhtacja
kardiologiczna wplywa korzystnie na zmniejszenie czgstoSci powt6mych hospitahzacjr z
najv"ryZsza wartoS6

*

powodu zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca, powt6mego zawalu serca, kolejnych
zabieg6w angioplastyki wiericowej i rewaskularyzacji operacyjnej. Zmniejszenie czgstoSci
rehospitalizacji powoduje redukcjg koszt6w leczenia pacjent6w poddanych rehabilitacji
oraz poprawg jakoSci ich Lycia. W zrvi4zku z powyilszym opr6cz wprowadzania
nowoczesnych technologii diagnostycznych i terapeutycznych, stalego odnawiania
wyposaZenia medycznego oraz remont6w i modernizacji poprawiaj4cych stan sanitarny
oddzial6w szpitalnych, bardzo waLne jest wl4czenie rehabilitacji kardiologicznej, jako
niezbgdnej kontynuacji leczenia wsrystkich epizod6w sercowo - nacryniorvych. Analiza
wyposa2enia i infrastruktury podmiot6w Swiadcz4cych uslugi zdrowotne wskazuje na
duZe potrzeby w zakresie nowoczesnej infrastruktury kardiologicznej, ukladu
migSniowo - kostnego, a takLe dostosowanie do rvymog6w platnika publicznego.
Z powodu braku oddzial6w stacjonarnej oraz dziennej rehabilitacji kardiologicznej niewielu
pacjent6w w Polsce z niej korzysta. W wojew6dawie mazowieckim pacjenci majq dostgp do
zaledwie 9 stacjonarnych oddzial6w rehabilitacji kardiologicznej posiadaj4cych kontrakt z
Narodowym Funduszem Zdrovia, a na terenie subregionu siedleckiego brak takich oSrodk6w.
so-54

Wymiernym efektem
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zwigkszenia
dostgpno5ci do rehabilitacji kardiologicznej
bgdzie wydluZenie aktywnoSci zawodowej
os6b
wieku produkcyjnym oraz
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poprodukcyinym, kt6re, ciesz4c sig
zdrowiem, beda r6wniei w mniejszym
stopniu obci4Zaty budiet sluiby zdrowia.
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Smiertelnosc w ciqgu 4 lat od icydentu w grupach
pacjentdw rehabilitowanych i nierehabilitowanych wg
grup wieku
2r6dlo: Mapy potrzeb zdrowotnych

efektywne wykozystanie zasob6w ludzkich
w postaci doSwiadczonego personelu
medycznego.

XX w. zuilaszcza
w zakresie intensyumej terapii, kardiologii
inwazyjnej i kardiochirurgii oraz leczenia onkologicznego sprawily, 2e coraz wigcej
pacjent6w prze?ywa,zyje dNuhej z rozpoznarrymi nowotworowymi i po ostrych incydentach
Osi4gnigcia ostatnich dekad

sercowych orazpozomie zdrowych wraca do codziennego irycia. Mimo udroznionychnaczyfr
wiericowych czy wszczepionych bajpas6w s4 to osoby w dalszym ci4gu chore na, obecnie
nieuleczaln4, postgpuj4c4 chorobg czyli miuzdzycE. Zatrzymanie postgp6w choroby,
zapobieganie jej czgsto tragicznym powiklaniom, to zadanie kompleksowej rehabilitacji
kardiologicznej oraz leczenia onkologicznego, w tym zabiegowego.

Choroby nowotworowe to kolejny podstawowy problem zdrowotny, stanowiqcy drug4
prryczyng zgondw w Polsce. W latach 20ll - 2013 spowodowaty 24r2o og6lu zgon6w
mieszkaf c6w woj

ewt6 dztw a

mazowieckiego.

10

Prognozy Krajowego Rejestru Nowotwor6w na
najbli2sze lata pokazuiq, Le liczby zachorowar{ i
zgon6w na nowotwory zlo5liwe w Polsce b9d4

wzrasta{ stajqc sig zar6wno

u kobiet iak i

mgLczyzn pierwsz4 przyczyn1 zgon6w przed 65
rokiem Lycia oraz wyprzedzaj4c nawet zgony z

powodu chor6b ukladu sercowo - nacryniowego.
Szacunki epidemiologiczne wskazuj4, te liczba
zachorowari i zgon6w z powodu nowofwor6w
zlo5liwych na Swiecie w najbliZszych dekadach
bgdzie rosla, przede wszystkim w grupie wiekowej
65+. Wg prognoz WHO prezentowanych w raporcie
,,World Cancer Report 2008" w kolejnych dekadach
2r6dlo: Mapy potrzeb zdrowotnYch
do 2030 r. obserwowany bgdzie wzrost populacji
Swiata (z 6,7 miliarda w 2008 r. do 8,3 miliarda w
2030), jak r6wnieZ wzrost liczby nowych zachorowaf, nawet jesli wsp6lczyrniki
umieralnoSci na nowotwory pozostan4 na stalym poziomie. Wg mapy potrzeb zdrowotnych w
Polsce w zakresie onkologii w 2014 r. bylo 5,8 mln os6b w wieku powyzej 65lat, a seniorzy
stanowili najwigkszy odsetek ludnoSci w wojew6dztwach: lubuskim, Swigtokrzyskim,
podlaskim oraz mazowieckim. Zgodnie z prognozq demograficzn4 GUS dla Polski w okresie
2014 - 2050 przewiduje sig spadek liczby mieszkaric6w Polski o 4,5 mln a w wojew6dztwie
mazowieckim o ok. 28 tys. Struktura ludnoSci wg grup do roku 2050 dla Polski wykazuje
niekorzystn4 tendencjg starzenia sig spoleczefstwa - wzrost udzialu ludnoSci w wieku 65+ z
l4,7yo w 2013 r. do 32,7Yo w 2050 r., podobnie jak dla wojew6dztwa mazowieckiego wzrost
Iiczby ludnoSci w wieku 65+ do 2050 r. o ok. 1 66,5 tys.
danych epidemiologicznych, prognoz demograficznych i zachorowafi na choroby
nowotworowe w subregionie siedleckim w porrfwnaniu do kraj6w UE wynika slaba
wykrywalnoSd, niski wskaZnik przety( S-letnich oraz wysoki wskaZnik SmiertelnoSci.
Rejestrowana w kraju wykrywalnoSd chor6b nowotworolvych na poziomie 0,4%o populacji
przy Sredniej europejskiej 0,52% oraz lider6w 0,60/o Q.{iemcy), oznacza dla populacji Polski
230 000 nowych zachorowaf. W 2013 r. zachorowania (wykrywalnoSd) na nowotwory
stanowity w wojew6dztwie mazowieckim 0,33"h populacji i obok wojewrfdztwa
podlaskiego byty najni2sze w skali kraju. Zachorowania (wykrywalno5d) na choroby
nowotworowe w Siedlcach wyniosla 0r39o , a w powiecie siedleckim 0r30o/o. Wzrost
zagroaenia nowotworami w Polsce w ostatnich 40 latach molna przypisa(, przede wszystkim
zmianom struktury wieku populacji. W 2014 r. I2o/o mghczyzni 18% kobiet przel<roczylo 65
rok Zycia, a wsp6lczynniki zachorowalnoSci i umieralnoSci u obu plci wzrastaj4 wykladniczo
wraz z wiekiem. Wg danych Krajowego Rejestru Nowotwor6w najwigksz4 liczbg
zachorowari na nowotwory zloSliwe w 2013 r. stwierdzono w wojew6dztwie Sl4skim i
mazowieckir, I najwigksz4 liczbg zgon6w na nowotwory zloSliwe oraiz najwyZszy
wskaZnik zgony/zachorowania zanotowano w wojew6dztwie mazowieckim. Powy2sze
wskazuje na du2e potrzeby inwesfycyjne w tym zakresie. Brak pelnoprofilowego

Z

1.1,

o5rodka onkologicznego w subregionie siedleckim jest prrycrynq braku kompleksowej
opieki onkologicznej w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych.

Obecnie

w

subregionie siedleckim funkcjonuje niedostateczna ilo$6 stanowisk w
chemioterapii dziennej. Posiadane zasoby l6zekrzeczywistych w chemioterapii, radioterapii i
chirurgii onkologicznej s4 niedostateczne. Dzigki inwestycjom w subregionie siedleckim
zostanie uzyskany wzrost nasycenia l62ek w oddzialach onkologicznych na l0 tys.
mieszkaric6w na poziomie 1,0, a na obszarze dzialaria Delegatury NFZ w Siedlcach na
poziomie 1,5 co odpowiada wartoSci dla Mazowsza. R6wnie| zasoby wybranej aparatury
medycznej w Polsce wykorzystywane w radioterapii i medycynie nuklearnej sQ
niedostateczne. Zgodnie z modelem optymalizacji zakupu i lokalizacji przyspieszaczy
liniowych nalata2016 - 2025, zaprezentowanym w ,,Mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie
onkologii", w 2025 r. w Polsce powinno by6 zainstalowanych 200 przyspieszaczy liniowych,
z czego 26 w wojew6dztwie mazowieckim, w tym 2 w Siedlcach. Wyniki analizy otoczenia
potencjalnych nabywc6w radioterapii onkologicznej s4 zgodne z rekomendacjami zawartymi
w mapie potrzeb zdrowotnych w tym zakresie. Rozmieszczenie oSrodk6w dysponuj4cych
mo2liwoSci4 diagnostyki PET-CT/SPECT wskazuje na utrudnion4 dostgpnoSd terytorialn4 w
woj ew6dawie mazowieckim.
Obecnie chorzy z terenu subregionu siedleckiego oczekuj4 w wielomiesigcznej kolejce na
planowe zabiegi operacyjne, 4 w przypadku chorych onkologicznych okres od podejrzenia
nowotworu do wykonania niezbgdnych badan endoskopolvych i obrazowych, a nastgpnie
leczenia operacyjnego czgsto trwa wiele tygodni. Oddzial Anestezjologii i Intensyvmej
Terapii (OAiIT) oraz Blok Operacyjny w SPZOZ Siedlce stanowi4 wu2ne ogniwa w opiece
nad najcigzej chorymi z obszaru subregionu siedleckiego. Zatem podjgcie dzialafi, kt&e
zwigksz4 dostgpno56 tego typu uslug dla pacjent6w z subregionu siedleckiego jest bndzo
wulne.
Blok operacyjny w SPZOZ w Siedlcach Swiadczy uslugi narzeczpacjent6w miEdzy innymi
onkologicznych, chirurgicznych i ginekologicznych. Zgodnie zmapatripotrzeb zdrowotnych,
opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowira, liczba stol6w operacyjnych w wojew6dztwie

mazowieckim

w

2014

r.

wyniosla 579,

a

Srednia liczba wykonywanych operacji
przypadajqcych na 1 st6l - 714, czyli wigcej niz Srednio w Polsce. W 2014 r. w SPZOZ w
Siedlcach wykonano l1cznie I 783 operacje (chirurgiczne i ginekologiczne), co oznacza, 2e
na jeden st6l operacyjny przypadly 892 operacje (o 178 operacji rocznie wigcej niz Srednia
dla woj ew6 d4w a mazowieckiego).
obecny stan bloku operacyjnego uniemozliwia przewidywalne i systemat)'czne prowadzenie
planowych operacji chirurgicznych (w tym onkologicznych) i ginekologicznych.
Zmodemizowanie ukladu pomieszczeri bloku operacyjnego wrazzzachowarriem prawidlowej
komunikacji pacjenta, personelu i material6w skazonych poprawi bezpieczeristwo
epidemiologiczne os6b hospitalizowanych i personelu medycznego, wSr6d kt6rych wciqz,
rosnqc4 istotn4 grupg stanowi4 pacjenci z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu
zloSliwego, zwlaszcza w obrgbie przewodu pokarmowego. Poglgbiajqcy sig w Polsce kryzys
demograficzny wSr6d chirurg6w w Polsce (ponad polowa chirurg6w na Mazowszu jest w
wieku powy2ej 58 lat) powoduje ograniczenie dostgpnoSci do specjalistycznej opieki

chirurgicznej i wydluzenie kolejek pacjent6w oczekuj4cych na planowe leczenie chirurgiczne,
r6wnieZ w przypadkach onkologicznych. Ta tendencja zauwuhalna jest w szpitalach
w miejscowoSciach subregionu siedleckiego (Wggr6w, Sokol6w Podlaski, tr osice) jak i poza
nim (tr uk6w, Mit'rsk Mazowiecki, Radzyri Podlaski). Szpital Miejski w Siedlcach wci42
dysponuje bardzo doSwiadczon4 i szerok4 kadr4 specjalist6w w zakresie chirurgii og6lnej
i chirurgii onkologicznej. Zaden z okolicznych szpitali nie dysponuje obecnie zatrudnion4 na
stale wigksza, liczbE specjalist6w w dziedzinie chirurgii og6lnej, a przede wszystkim
onkologicznej. Oddzial Chirurgiczny tego szpitala jest wpisany na listg Ministra Zdtowra
jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie chirurgii
og6lnej. Aby w pelni m6c wykorzystad ten potencjal na rzecz pacjent6w wymagaj4cych
leczenia operacyjnego chirurgicznego, niezbgdne jest zapewnienie sprawnie dzia\aiqcego
ibezpiecznego bloku operacyjnego. Dzigki takiej inwestycji szpital ttrzymatak2e mo2liwo66
szkoleri rezydent6w chirurgii, co zapobiegnie poglgbianiu sig luki pokoleniowej wSr6d
chirurg6w. Brak dzialahw tym zakresie moze doprowadzid do odplywu doSwiadczonej kadry,
a co za tym idzie, zmniejszeniu moZliwoSci leczenia chirurgicznego chorych z obszatu
subregionu siedleckiego i okolic.

Wigkszo6i pacjent6w leczonych w plac6wkach
publicznej sluzby zdrowia, to osoby niezamoZne,
kt6re nie majq molliwoSci podjgcia leczenia w

wysokospecjalistycznych oSrodkach, oddalonych od
miejsca zamieszkania o prawie sto kilometr6w Warszawa i ponad sto km - Bialystok i Lublin.
KoniecznoS6 klopotliwego dojazdu i niedogodnoSci
zwi2zane z poruszaniem sig po skomplikowanej
strukturze du|ych, w tym stolecznych oSrodk6w,
powoduje, 2e chorzy czgsto zupelnie rczygnuj4 z
podjgcia jakiegokolwiek leczenia celowanego. Z
c powodu starzenia sig spoleczefstwa zwigksza sig
<$-75)
<75-1{)u^
odsetek os6b potrzebuj4cych opieki zdrowotnej,
zatem priorytetem staje sig poprawa efektywnoSci i organizacji systemu ochrony zdrowia.
Nalezy wigc d4zy6 do zwigkszenia dostgpnoSci specjalistycznych uslug medycznych dla
mieszkaric6w subregionu siedleckiego, aby ich brak nie byl przyczyn4 zwigkszonej
zachorowalnoSci czy wrgcz SmiertelnoSci. Inwestycje w ochrong zdrowia s4 kluczowe w
ograniczaniu ryryka wzrostu ub6stwa z powodu dezaktywuacji zawodowej ze wzglgd6w
zdrowotnych. W 2015 r. trzecim gl6wnym
powodem przyznaw ania pomocy spolecznej
<10-25) %
<25 5D) %
%

w subregionie siedleckim byla dlugotrwala
lub cigika choroba. Zly stan zdrowia
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Migracje pacjent6w ze schorzeniami onkologicznymi (201 2)
Zr6dlo: Mapy potrzeb zdrowotnych

ludnoSci powoduje r6wniei powaine
obci4Zenie dla gospodarkio gdyt' z jednej
strony stwarza konieczno56 ponoszenia
ogromnych naklad6w publicznych na
leczenie oruz wyplacanie Swiadczerl
socjalnych, z drugiej zaS powoduje spadek
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przychod6w i w konsekwencji uboienie spoleczeristwa. Im dluZej spoleczefistwo
ryje w
dobtym zdrowiu tym dluzej jest zdolne do pracy i nie stanowi obci4Zenia dla systemu
sluiby zdrowia i Swiadczeri spolecznych.

Wsparcie proces6w restrukturyzacyjnych lecznictwa szpitalnego, poprawi aj1cych
efektywnoSd systemu opieki zdrowotnej, i dostosowanie struktury do aktualnych potrzeb
zdrowotnych oraz deficyt6w w zakresie rehabilitacji stanowi odpowiedZ na zidentyfikowane
problemy w tym zakresie. PowyZsze prowadzi do pojmowania dobrego stanu zdrowia
spoleczeristwa jako istotnej determinanty wzrostu gospodarczego. Projekty w ramach II
wiryki s4 zbiehne z priorytetami regionalnej polityki zdrowotnej wojew6dztwa
mazowieckiego - ,,Zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej" oraz ,,Zwigkszenie
dostgpno5ci do oddzial6w neurologiczsrych, w tym udarowych, wzmocnienie opieki
rehabilitacyjnej".
Subregion siedlecki charakteryzuje sig niskim poziomem zaspokojenia potrzeb ludnoSci
w zakresie uslug zdrowotnych jak r6wnie2 w dostgpie elektronicznych uslug publicznych
w administracji, edukacji, kulturze i zdrowiu. W 2011 r. wSr6d mazowieckich podmiot6w
leczniczych tylko 8 Swiadczylo e-uslugi, aw 94o/o wskaznik usprzgtowienia komputerowego
byl poniZej 50%. Poprawa jakoSci i dtugoSci Zycia mieszkaric6w subregionu siedleckiego
moZliwa bgdzie m.in. dzigki wdroZeniu elektronicznych ustug publicznych w sluzbie zdrowia.
Z e-uslug bgd4 mogli korzysta6 zar6wno mieszkaricy subregionu siedleckiego jak i kraju.
Celem planowanych inwestycji w subregionie siedleckim jest zwigkszenie dostgpnoSci oraz
poprawa jakoSci uslug w zakresie opieki medycznej poprzez
zakup nowoczesnego sprzgtu i aparatury medycznej,
- modernizacjg, przebudowg i adaptacjg istniej4cych
obiekt6w sluzby zdrowia na terenie

-

subregionu siedleckiego.

DoposaZenie w sprzgt, urz1dzenit i aparaturg medyczn4 pozrvoli na rozrv6j
specjalistycznych i wysokospecjalistycznych Swiadczefi zdrowotnych, zwigkszenie ich
dostgpnoSci oraz podwyZszenie jako5ci. Spowoduje takZe poprawg warunkrfw leczenia,
wzrost bezpieczeristwa pacjent6w i personelu or^z obniiy koszty eksploatacyjne
obiekt6w. Wsrystkie projekty w ramach II wi4zki wpisuj4 sig w Policy Paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014 -2020.

Mimo stopniowego wzrostu, poziom cyfryzacji administracji publicznej w Polsce nadal jest
ni2szy niz Srednia dla Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi UN E-Govemment Survey indeks
rozwoju e-administracji w 2012 r. wyni6sl dla Polski 0,6441 (wobec 0,5582 w 2010 r.) i
sytuowal Polskg na 47 miejscu spoSr6d 190 badanych kraj6w, a w ramach UE na 24 miejscu
(poziom indeksu dla najlepiej ocenionej w UE Holandii to 0,9125).
Dynamiczny rozw6j

woj.

mazowieckiego wi4ze

sig z

wystgpowaniem konflikt6w

przestrzennych oraz kumulacj4 negatywnych zjawisk spoleczno-gospodarczych. Koncentracja
ich widoczna jest gl6wnie w Sr6dmiesciach i na obrze2ach miast, w kt6rych zyje ok. 650/o
ludnoSci regionu, ale takhe na obszarach wiejskich, na kt6rych wskutek negatywnych trend6w

I4

demografic znych oraz transformacji systemowej nastqpila marginalizacja spolecznogospodarcza.

Najwigksze (poza Warszaw4) miasta wojew6dztwa Radom, Plock, Siedlce, Ostrolgka i
Ciechan6w to oSrodki z wystgpuj4cym natgZeniem r62nych problem6w, trac4ce swoje funkcje
spoleczno-gospodarcze. Obszary kryzysowe powstaj4ce w tych miastach wymagaj? dzialaft
rewitalizacyjnych. Generalnie w regionie znajduje siE 2287,41 ha powierzchni obszar6w
zdegradowanych bgd4cych pozostaloSci4 teren6w postindustrialnych, co stanowi 0,065Vo iego
obszaru. Ok. 40,40 tego typu teren6w znajduje sig w granicach 93 gmin wiejskich. Na wsi
jest talrZe 15,32ha,poloZonych w 8 gminach, obszar6w powojskowych, kt6rym nale?y nadal
nowe funkcje. Ponadto 93 gminy wiejskie posiadaj4 w swoich granicach zdegradowane
tereny pokolejowe. Wystgpowanie obszar6w zdegradowanych w istotny spos6b sprzg?one
jest ze stanem zdrowia, poziomem i jakoSci4 Zycia mieszkaric6w. Wska:Znik zagro2enia
ub6stwem relatywnym, po uwzglgdnieniu w dochodach transfer6w spolecznych w 20ll r.,
wyni6sl l4%o. S\abo rorwija sig sektor ekonomii spolecznej, tworzqcy miejsca pracy dla os6b
zagro1onych wykluczeniem. Wszystkie wymienione czynniki wplywaj4 na obnizenie
atrakcyjnoSci, niewlaSciw4 strukturg ekonomiczn4, a, takZe wykluczenie spoleczne, wysoki
poziom przestEpczoSci oraz og6lnie nisk4 jakoS(, Zycia na wielu obszarach Mazowsza,
zwlaszcza subregionu siedleckiego. Staj4 sig one dysfunkcyjne (kryzysowe) i wymagaj4
podj gc i a dzia\afi rcwitalizacyj nych.

Na Mazowszu wykluczeniem spolecznym zagrolonajest ok. l/5 ludnoSci, a l4Yo naleiry
uznat za faktyczrtre wykluczon4. W 2013 roku w gminach i powiatach wojew6dztwa
mazowieckiego pomoc spoleczn4 uzyskalo 342 527 os6b (w tym 176 481 dlugotrwale
korzystajqcych z pomocy), o 7455 os6b wigcej niz w 2012 r. Gl6wnymi problemami s4
ub6stwo i bezrobocie - Swiadczenta ztych powod6w otrzymaly odpowiednio 83 846 i 64 472
rodziny. Na kolejnych miejscach s4 dlugotrwala i cighka choroba (48 033 rodziny),
niepelnosprawnoS6 (45 294 rodziny), nastgpnie bezradnoSd w sprawach opiekuriczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, ochrona macierzyristwa lub
wielodzietnoSf, alkoholizm i narkomania, bezdomno66, opuszczenie zakadu karnego. Zakres
Swiadczonej pomocy jest zr6hnicowany terytorialnie.

.

wykluczenie z Lycia spoleczno-gospodarczego
spowodowane ub6stwem, ale takLe wykluczenie z dostgpu do uslug publicznych' dlatego
istotne staje sig podejmowanie dzialafi zmierzaj4cych do rewitalizacji tych obszar6w, a
szczeg6lnie podejnowanie zintegrowanych przedsigwzigd polegaj4cych na renowacji,
rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposaZeniu istniej4cej zabudowy z
przezn czeniem na na cele gospodarcze, spoleczneo edukaryjne' kulturowe orilz

Wykluczenie spoleczne

to nie tylko

rekreacyjne.
Potrzeba rewitalizacji wynika z przedstawionych negatywnych zmian na Mazowszu, w tym
depopulacji miast, degradacji przestrzeni oraz suburbanizacji. Wraz z rozlewaniem sig

zabudowy degradacji przestrzennej i ekonomicznej ulegaj4 obszary w centrach miast.
Na obszarach wiejskich obszarami zdegradowanymi s4 gl6wnie dawne tereny produkcyjne,
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kolejowe, wojskowe oraz obszary Paristwowych Gospodarstw Rolnych, na kt6rych nast4pilo
skumulowanie negatywnych zjawisk hamuj4cych ich rozw6j. Sa to obszary zmarginali zowane
spolecznie i gospodarczo,kt6re utracily swoj4 pierwotnq funkcjg i na kt6rych nast4pil spadek
jakoSci Zycia mieszkaric6w. Obszary te, ze wzglgdu na slabo5ci strukturalne, w tym niski
poziom kapitalu ludzkiego i spolecznego, nie mog4 zaoferowad dobrych jakosciowo miejsc
pracy. JednoczeSnie s4 one zbyt oddalone od obszar6w tworzenia wzrostu (gl6wnych miast)
lub s4 zbyt slabe, aby poprawii swoj4 pozycjg konkurencyjn4. Skutkuje to mniejszym
wzrostem, transferem zasob6w ludzkich do region6w lepiej rozwinigtych w polsce i za
granic4, co w oczywisty spos6b wzmaga potrzebg dzialah restrukturyzacyjnych. Ze wzglgdu
na niewystarczaj1ce zasoby dzialaniarestrukturyzacyjne nie mogE byi wla5ciwie prowadzone
w oparciu o zgromadzony, ale niski wlasny potencjal rozwojowy. Jednoczesnie, bior4c pod
uwagq potrzeby rozwojowe calego kraju (wykorzystanie potencjalu kazdego z terytori6w w
procesach rozwojowych kraju) oraz okreslon4 takZe konstytucyjnie zasadg wyr6wnywania
szans, polityka regionalna musi dostarczyt precyzyjnie adresowanych instrument6w dla
zapewnienia mozliwoSci udzialu mieszkaric6w tych obszar6w w procesach rozwojolvych.
Budowanie sp6jnoSci terytorialnej w tym kontekScie nale2y wigc rozumie6 jako zapewnianie
wszystkim mieszkaricom mo2liwoSci uczestniczenia w procesach rozwojowych dostgpu do
dobrej jakoSci miejsc pracy i warunkuj4cego je dostgpu do podstawolvych uslug i d6br
publicznych.
Ponadto obszary problemowe, do kt6rych zaliczony jest subregion siedlecki, charakteryzuj1

sig wysokim poziomem bezrobocia i biernoSci zawodowej oraz niskim poziomem
przedsigbiorczoSci w3r6d mieszkaric6w. Prowadzi to do wysokiego stopnia wykluczenia
i biedy. Zjawisko biernoSci zawodowej zwi4zanejest takZe znieprzygotowaniem
wskazanej grupy os6b do dostosowywania sig do zmieniaj4cej sig sytuacji na rynku pracy.
Wiqze sig z tym degradacja przesrrzeni objawiaj4ca sig zaniedbaniem technicznym substancji
mieszkaniowej i przestzeni publicznychoraz wyl4czeniu znacznychteren6w zu2ytkowaria.
Rewitalizacja zdegradowanych i zmarginalizowanych obszar6w ma na celu pobudzenie
aktyumoSci Srodowisk lokalnych i stymulowanie wsp6lpracy na rzecz rozwoju spolecznospolecznego

gospodarcz ego oraz przeciwdzialanie zjawisku wykluczenia spolecznego.

Prognoza demograficzna wg GUS do roku 2050 dla powiatu wggrowskiego, tak jak dla
pozostalych powiat6w subregionu siedleckiego, jest niekorzystna. Na tendencjg zmniejszania

sig liczby mieszkaric6w naklada sig zjawisko migracji do wigkszych miast, szczeg6lnie
rrilodzie?y ucz4cej sig i pracuj4cej. Stanowi to powaZny problem, typolvy dla wielu malych
miast, poloZonych na obszarach o charakterze rolniczym. Srednie roczne saldo migracji w
latach 200s - 2014 v,tynioslo w powiecie wggrowskim _ 3,6/1000 os6b (dla por6wnania w
Makowie Mazowieckim - 5,411000 os6b; w Wyszkowie - 5,211000 os6b; w Sokolowie
Podlaskim - 1,911000 os6b; w tr ochowie -1,00/1000 os6b). WielkoSci te s4 typowe dla
wojew6dztw wschodnich (woj. lubelskie - 2,411000, woj. warmirisko-mazurskie - 2,311000,
woj. podlaskie - 1,711000), bo w woj. mazowieckim wynioslo + 2,311000 mieszkaric6w.
Przeciwdzialanie spadkowi liczby mlodzie2y oraz os6b w wieku produkcyjnym to wyzwanie,
wymagaj4ce podj gcia konsekwentnych i zintegrowany ch dzialah.
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Mlodzi ludzie formuluj4 nastgpuj4ce grupy potrzeb, kt6rych nie mog4 zaspokoid w
powiecie wggrowskim: praca, mieszkanie, mo2liwo56 ciekawego spgdzania czasu
wolnego i niedostosowanie ofert ksztalcenia do obecnych potrzeb rynku. Migracja
powoduje utratg przez powiat wggrowski czgsci aktywnych i zdolnych mlodych ludzi,
kt6rych inicjafywa i energia moglaby przyczyniad sig do jego rozwoju' W celu ich
zatrzymania nale2y podejmowa1 dzialania stwarzaj4ce warunki, kt6re zaspokoj4 potrzeby
zawodowe, edukacyjne oraz kulturalno-rozrywkowe.
Jedn4 z najwainiejsrych barier rozwoju powiatu wggrowskiego jest slabo rozwinigta
infrastruktura techniczna w zakresie budynk6w u2yteczno5ci publicznej, kt6ra wplywa
na jako5d Lycia mieszkaric6w i na mo2liwo56 inwestowania na tych obszarach. Cechy
niedoinwestowania i niedostosowania do istniej4cych potrzeb wykazuje infrastruktura
spoleczna. Zaspokojenie potrzeb socjalnych, oSwiatowych, kulturalnych i zdrowotnych
mieszkafc6w powiatu wggrowskiego jest zdecydowanie gorsze rnZw miastach.
Zditgnozowane problemy na terenie powiatu wggrowskiego to: deficyt zadbanych,
atrakcyjnych przestrzeni wsp6lnych, zbyt malo pomieszczefi, w kttirych np. organizacje
pozarz4dowe mog4 realizowad ofertg dla mieszkarflc6w, niewystarczaiqca oferta
aktywnego spgdzania czasu skierowana do r62nych grup spolecznych, niewykotzystany
potencjal zabytkorvych budowli i pomieszczefi w budynkach uiyteczno5ci publicznej'
niewystarczajqca liczba ofert edukacyjno kulturalnych oraz wysokie koszty
utrrymania infrastruktury sluZby zdrowia ze wzglgdu na slab4 izolaryjnoSd i wysok4
energochlonnoSd.

Projekty termomodernizacji obiekt6w u2yteczno5ci publicznej w subregionie siedleckim
stanowi4 rozvriqzanie zdiagnozowanych problemt6w niskiej efektywnoSci energetycznej
tych budynk6w. Wysokie straty ciepla spowodowane nisk4 izolacyjnoSci4 ptzegr6d
zewngtrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, nisk4 sprawnoSci4 Lrfidel ciepla oraz
brakiem wykorzystania odnawialnych frrildeN energii, przekladaj4 sig wprost na wysokie
koszty utrzymania obiekt6w. Problemy te dotycz4 nie tylko obiekt6w sluZby zdrowia
nalez4cych do Samodzielnego Publicznego ZaHadu Opieki Zdrowotnej w Wggrowie,
Samodzielnego Publicznego Za*adu Opieki Zdrowotnej w tr-osicach oraz Mazowieckiego
Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach, ale tak2e obiekt6w szkolnych w Siedlcach i powiecie
siedleckim.

Strategia ,,Europa 2020" jest dziesigcioletni4 strategi4 Unii Europejskiej na rzecz
inteligentnego i zr6wnowaZonego rozwoju, sprzyjaj4cego wl4czeniu spolecznemu.
U podstaw strategii Europa 2020 powinny le2e6 trzy priorytety
rozw6j inteligentny - rozw6j gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
- rczw5j n6wnow&ony
- wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj4cej zzasob6w,
- bardziej przyjaznei Srodowisku
i bardziej konkurencyjnej,
rozw6j sprzyjaj4cy wl4czeniu spotecznemu - wspieranie gospodarki charakteryzujqcej
- sig wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniaj4cej
sp6jnoSd gospodarcz4, spoleczn4
i terytorialn4.
Na tej podstawie ustalono pigt nadrzgdnych cel6w, kt6re UE ma osi4gn46 do 2020 roku.
Obejmuj4 one zatrudnienie, badania i rozw6j, klimat i energig, edukacjg, integracjq spoleczn4
i walke z ub6stwem.
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W zakresie zmian klimatu
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emisji gaz6w cieplarnianych o 20o/ow stosunku do poziomu z 1990 roku
o 3D%ojeSli warunki bgdq sprzyjaj4ce)
energii powinno pochodzid ze Lr6del odnawialnych

-ogtaniczenie
(lub nawet

-20%
efektywno66

energety czna powinna wzrosn46 o

W dokumencie,,Polityka

20%o.

Energetyczna do 2030 roku" Polska wyznaczyla kierunki oraz cele
polityki energetycznej, kt6re polegaj4 m.in. na:
ograniczeniu emisji COz do 2020 rokuprzy zachowaniu wysokiego poziomu

-

b

ezpieczef tstwa energetyczne go,

ograniczenit emisji Soz i Nox oruzpyl6w (w tym pM l0 i pM 2,5) do poziom6w
wynikaj4cych z obecnych i projektowanych regulacji unijnych.
W zakresie rozwoju wykorzystania OZE jednym z gl6wnych cel6w jest wzrost udziatu
energii ze 2r6del odnawialnych w finalnym zuirycil energii co najmniej do poziomu l5yo w
roku2020, i dalszy wzrost w latach nastgpnych.

-

Realizacja projekt6w polegaj4cych na termomodernizacji budynk6w utytecznoSci
publicznej na terenie subregionu siedleckiego przycryni si9 do realizacji wsrystkich
rvyZej rvynienionych cel6w unijnych i krajowych, gdy2 spowoduje:
pM 2,5),
redukcjg emisji CO2,SO2 i NOx oraz pyl6w ( w tym pM
- wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych l0 i
tr6delenergii,
- wzrost efekfinoSci energetycznej budynk6w
u2ytecznoSci publicznej poddanych

-

termomodernizacji.

Na terenach o przewfiai1cym rozdrobnionym rolnictwie i duzym bezrobociu istotnym
problemem jest niski poziom samooceny i poczucia wlasnej wartoSci wSr6d dzieci i
mlodzieZy, kt6ra czuje si9 wyobcowana i gorsza od swoich r6wieSnik6w. Rodzic6w
takich uczni6w bardzo czgsto nie sta6 na oplacenie dodatkorvych zajg(, w celu rozwijania
pasji dzieci. Istotnym elementem podejmowanych dzialafi staje sig potrzeba
bezpo5redniego wsparcia uczni6w zagro2onych niepowodzeniami szkolnymi,
pochodzqcych z rodzin o niskim statusie materialnym i spolecznym, tworzenie
warunk6w do nabywania przez nie kompetencji kluczorvych w celu samorealizacji
i rozrvoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji spolecznej i zatrudnienia.
Brak miejsc, w kt6rych dzieci, mlodziei i doroSli mogliby spgdzad aktywnie czas wolny,
powoduje wystgpowanie zjawisk patologicznych, kt6re w duZym stopniu przyczyniajq
sig do wzrostu liczby osrib zagroZonych rvykluczeniem spolecznym.
Z uwagi na powyZsze oraz na fakt, i2 budynek I Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Adama
Mickiewicza w Wggrowie, kt6ry objgty jest Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta
Wggrowa do 2020 roku, jest nie w pelni wykorzystany, a wraz z przestrzeni4 wok6l, nie
stx,rarza korzystnych warunk6w do dalszego rozwoju, piln4 potrzeb4 jest jego kompleksowa
modernizacja w celu uatrakcyjnienia tego obszaru, dostosowaniaprzestrzeni do r6znych form
aktywnoSci oraz poszerzenia oferty edukacyjnej i kulturalnej, nadajqc tym samym nowe
funkcje spoleczne.
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Powiat garwoliriski, poloZony w poludniowo-wschodniej czgSci wojew6ddwa
mazowieckiego, zajmuje powierzchnig 1284 k$]. W powiecie jest prawie 110 tysigcy
mieszkafc6w. Liczba os6b w wieku poprodukcyjnym to blisko 19 tys. Srednia wieku
mieszkaric6w powiatu (38,6 lat) jest nizsza od Sredniej dla wojew6d^wa (40,9 lat) jednak
liczba udzielanych porad medycznych jest wy2sza. Na dlugoSci 40% linii granicznej powiat
garwoliriski s4siaduje z wojew6dffiiemlubelskim, w pozostalej dlugoSci swoich granic styka
sig z powiatem otwockim i miriskim, a poprzez rzekg Wislg graniczy z powiatem
kozienickim . Zgodnie z map4 potrzeb zdrowotnych dla wojew6dztwa mazowieckiego powiat
garwoliriskim byl jednym z 22 powiat6w wojew6dztwa, w kt6rym w roku 2014 nie
funkcjonowal oddzial kardiologiczny, jak r6wniez oddzia\ intensywnego nadzoru
kardiologicznego. Czgit(, procedur kardiologicznych byla realizowana w ramach
istniej4cego oddzialu wewngtrzno-kardiologicznego szpitala SPZOZ w Garwolinie, sali
intensywnego nadzoru funkcjonuj4cej w ramach w/w oddzialu oraz oddzialu
rehabilitacji dzialaj4cego na potzeby szpitala. Od Mwartalu roku 2017, znajduj4cy
sig najbli2ej powiatu garwoliriskiego oddzial kardiologiczny z pracowniami
hemodynamiki i elektrofizjologii oraz oddzial intensywnego nadzoru kardiologicznego w
powiecie otwockim zakoficry udzielanie Swiadczeri lecznicrych w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego z powodu nie zakwalifikowania go do sieci szpitali. W zwi4zku z tym nie
bgdzie moiliwoSci leczenia pacjent6w z powiatu garwolirfiskiego w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego (rvygaSnie kontraktowanie procedur kardiologii i kardiologii inwazyjnej) w
tym podmiocie lecznicrym. Po zaprzestaniu Swiadczenia uslug lecznicrych w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego w powiecie otwockim najbliZsze o5rodki kardiologii i
kardiologii inwaryjnej bgd4 funkcjonowad w Warszawie i Siedlcach. Z uwagi na
odlegloS6 najdalej poloZonych miejscowoSci powiatu garwoliiskiego od tych oSrodk6w'
znacznie wzro5nie ryzyko nie znalezienia si9 pacjenta z zaburzeniami kardiologicznymi
rvymagaj4cymi natychmiastowej interwencji w oSrodku Swiadcz4cym uslugi w zakresie

kardiologii inwaryjnej.
W zrvi4zku z tym sala intensywnego nadzoru, funkcjonujeca w ramach oddzialu
wewngtrzno-kardiologicznego SPZOZ w Garwolinie, zostala przeksztalcona w oddzial
intensywnego nadzoru kardiologicznego od II kwartalu 2017 roku. Ponadto zostaty
podjgte dzialania maj4ce na celu utworzenie, w ramach istniej4cego oddzialu
wewngtrzno-kardiologicznegon pracowni hemodynamiki (kardiologia inwaryjna) i

elektrofizjologii (zabiegi elektrofizjologii i elektroterapii) w celu zabezpieczenia
mo2liwoSci dalszego leczenia w zakresie kardiologii i kardiologii inwazyjnej dla
pacjent6w powiatu garwoliriskiego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Powy2sze
dzialania wpisuj4 sig w ziliagnozowane potrzeby zdrowotne rvynikajqce z wniosk6w i
rekomendacji dla szpitalnictwa w wojew6dztwie mazowieckim. Wynika znich,2e zasadne
jest funkcjonowanie oddzial6w kardiologicznych tamo gdzie wykonuje sig procedury
zabiegowe (utworzenie pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii). Dodatkowym
wskazaniem dla realizacji projektu w zakresie zakupu sprzgtu medycznego i dostosowania
pomieszczeri do potrzeb funkcjonowania w SPZOZ w Garwolinie kardiologii i kardiologii
inwazyjnej jest prognoza zawarta w mapach potrzeb zdrowotnych dla wojew6dztwa
mazowieckiego. Wg niej trend demograficzny wskazuje, 2e w latach 2016-2029 nast4pi
wzrost liczby hospitalizacji kardiologicznych o 22,6Yo. W zwi4zku ztym funkcjonowanie na

terenie powiatu garwoliriskiego kardiologii inwazyjnej wyposazonej w nowoczesny sprzgt jest
zgodne zmapamipotrzeb zdrowotnych wojew6dztwamazowieckiego, tym bardziej w obliczu
niemo2noSci Swiadczenia tego typu uslug zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego przez

podmiot leczniczy wykonujqcy dotychczas tak1 dzialalnoS6 na terenie granicz4cego z
powiatem garwoliriskim powiatu otwockiego. Funkcjonowanie kardiologii i kardiologii
inwazyjnej w ramach dzialalnoSci leczniczej szpitala SPZOZ w Garwolinie jest istotne z
uwagi na koniecznoS6 przeciwdzialania wzrostowi zgon6w zwi1zanych z chorobami ukladu
krpenia. W zvuiqzku ze zdecydowanym wzrostem liczby mieszkaric6w w grupach
wiekowych 50 - 60 + do 2035 r. w woj. mazowieckim, dzialanie dobrze wyposazonej
kardiologii i kardiologii inwazyjnej na terenie powiatu garwoliriskiego pozwoli na
zaspokojenie potrzeb leczniczych w w/w zakresach dla tego rejonu.
Projekt wpisuje sig w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, gdyl nie dojdzie
do zwigkszenia w wyniku realizacji projektu liczby stol6w hemodynamicznych w
wojew6dztwie mazowieckim w zwiqzku z zaprzestaniem dzialalno5ci leczniczej w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego przez podmiot leczniczy z terenu, ktory realizowal do korica III
kwartalu 2017 kontrakt z NFZ w zakresie kardiologii i kardiologii inwazyjnej.

Z uwagi na liczbg

udzielanych porad medycznych na oddzialach szpitalnych istnieje stala
potrzeba zwigkszenia ich przepustowo5ci. Dotyczy to w szczeg6lnoSci takich oddzial6w jak
oddzial wewngtrzny, oddzial ortopedyczny, oddzial chirurgiczny oraz oddziat intensywnej
terapii.
Specyfika garwoliriskiego szpitala, dzialajqcego w ramach SP ZOZ Garwolin, powoduje, Ze
czgsto traftajq na oddzialy osoby starsze, kt6re wymagaj4 nie tyle hospitalizacji na oddzialach
specjalistycznych ile po zakofrczeniu leczenia nie maj4 zapewnionej opieki dlugoterminowej.
Przyczyny takiej sytuacji wynikaj4 m.in. z r6imorodnych relacji rodzinnych, braku
podstawowej wiedzy dotyczqcej opieki nad chorym, samotnoSci, brak bliskich lub kontaktu z
nimi. W konsekwencji nastgpuje niemoznoSi samodzielnego funkcjonowania takiej osoby.
Prognozy demograficzne wskazujq na podniesienie Sredniej wieku, co zwigkszy liczbg os6b
korzystaj4cych z opieki na oddzialach dla przewlekle chorych w istniejqcych plac6wkach.
Naturalne starzenie sig spoleczeristwa powoduje wzrost zapotrzebowania na miejsca w
zakadach opiekuriczo-leczniczych. JednoczeSnie oczekiwanie spoleczeristwa zapewnienia
tego typu opieki roSnie wraz z poszerzaniem zakresu uslug finansowanych przez NFZ.
Wszystkie te czynniki rnasadniaj4 potrzebg zapewnienia opieki pacjentom z dolegliwoSciami
przewleklymi.
NaleZy podkreSlii, 2e oddzial dla przewlekle chorych istnial w szpitalu w Garwolinie w latach
2004-2005. Opiek4 na oddziale objgtych bylo Srednio rocznie okolo 600 pacjent6w, a sam
oddzial mial ok. 20162ek.
NajczgSciej do oddzialu dla przewlekle chorych kierowane bylyby osoby z oddzial6w
wewngtrznego, chirurgicznego i ortopedyczrrego, zatem mo2na zalo2y6,2e liczba pacjent6w
kwalifikuj4cych sig do opieki na takim oddziale wynosid bgdzie okolo 600 os6b rocznie.
W latach 2014-2016 na oddziale wewngtrznym szpitala w Garwolinie hospitalizowano
kazdego roku Srednio 2000 pacjent6w, na oddziale chirurgicznym - Srednio 2100 pacjent6w
zaS na oddziale ortopedycznym - okolo 1000 pacjent6w. Wielu spoSr6d nich to osoby starsze,

z ro2nymi dolegliwoSciami przewleklymi. Czgsto nie s4 w stanie samodzielnie sig
poruszai, je{6, zadba1 o nale?.yt4 higieng. Wielokrotnie potrzebuj4 takZe specjalistycznej
samotne,

rehabilitacji, kt6r4 mohe zapewni6 im tut. szpital.
Ponadto naturalne starzenie sig spoleczeristwa powiatu i wzrost liczby mieszkaric6w 60+
pozwoli zaspokoi6 potrzeby lecznicze w tym zakresie dla tut. rejonu. Aktualnie potrzeby te
zaspokajajq zaKady opiekuriczo-Iecznicze znajduj4ce sig na terenie powiatu. Jednak nie s4
one w stanie sprostad wysokiej liczbie os6b oczekuj4cych na miejsce w takim zalrJadzie lub
te?mieszkaricy nie s4 w stanie sf,rnansowa6 koszt6w pobytu w takiej plac6wce (czgSciowa lub
calkowita odplatnoS6).
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,,Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Wgzla Wymiany PasaZerskiej
w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacia powi4zanego z nim ukladu
komunikacyinego miasta i
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Miasto Siedlce, Powiat siedlecki, Powiat
wggrowski, Powiat losicki, Powiat
sokolowski, Powiat garwoliriski
Gmina Siedlce
Miasto Siedlce, miasto Wggr6w, miasto
Sokol6w Podlaski, miasto tr-osice, miasto
Garwolin

3.4. ldentyfi kacja obszaru realizacji Projektu

.
.

Obszar RIT

Subregion Siedlecki

Obszar Strategicznej Interwencji SRWM do

Ostrolgcko-Siedlecki obszar strategicznej
interwencji

2030

.

Obszar miejski

Miasto Siedlce, miasto Wggr6w, miasto
Sokol6w Podlaski, miasto tr-osice, miasto
Garwolin

.

Obszar wiejski

Powiat wggrowski, Powiat losicki, Powiat
sokolowski, Powiat garwoliriski, Powiat

siedlecki

r wr4zKA
wiqzka projekt6w obejmuje obszar Miasta Siedlce, Powiatu Siedleckiego, powiatu
sokolowskiego, Powiatu wggrowskiego i powiatu tr osickiego orazpolegani:
rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej w ci4gu ul. RotmistrzaW. Pileckiego, w
- s4siedztwie istniej4cego dworca PKP w Siedlcach,
budowie centrum przesiadkowego komunikacji autobusowej przy linii kolejowej E
- 20 polohonej w sieci TEN-T, powi4zaniu
go z p6tnocn4 i poludniowl czEsciq
miasta, oraz usprawnienia systemu komunikacji miejskiej w Siedlcach,
modemizacji uHadu komunikacyjnego w powiatach: siedleckim, wggrowskim i
- losickim, kt6ry jest przestrzennie powi4zany z sieci4 TEN-T,
utworzeniu centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudow4
- powiqzanego z nim ukladu komunikacyjnego
powiatu sokolowskiego, kt6ry jest
przestrzewtie powi4zany zWgzlemw Siedlcach, w zakresie:
budowy centrum przesiadkowego komunikacji autobusowej w Sokolowie

I

-

Podlaskim,
budowy ScieZek rowerowych

i

chodnik6w na terenie miasta Sokol6w Podlaski i
i budowy oSwietlenia ulicznego wraz z

powiatu sokolowskiego, przebudowy

wymian4 opraw oSwietleniolvych na energoo szczgdne,

W

na terenie miasta Sokol6w Podlaski powiatu
sokolowskiego,
zakupie i wdroZeniu systemu ewidencji i zanqdzania sieci4 dr6g powiatowych w
Powiecie Sokolowskim".
powy2szej wi4zce projekt6w projektem gft6wnym jest rozbudowa infrastruktury
przebudowy odcink6w dr6g

komunikacyjnej w ci4gu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w s4siedztwie istniej4cego
dworca PKP w Siedlcach. Projekt gl6wny sklada sig z dw6chzadafi- odcink6w drr6g
poloZonych w jednym ci4gu drogowym:
budowy tunelu na odcinku od ul. Kiliriskiego do ul.
- budowy III etapu Sr6dmiejskiej obwodnicy SiedlecSkladowej,
na odcinku od ul. Prezydenta
- Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Skladowej; powi4zanej
bezpoSrednio z wgzlem
kolejowym, polozonym w sieci rEN-T, oraz posrednio z drog4 krajow4 nr 2,
poloZon4 w sieci TEN-T.
Budowa tunelu jest kontynuacj4 zadania rozpoczEtego przez PKp pLK S.A. na
podstawie porozumienta z 09.10.2007 r. Porozumienie dotyczy zadania i warunk6w
wsp6lnej realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego zwi4zanego z budow4 tunelu
drogowego wraz z ci4giem pieszym pod torami stacji kolejowej Siedlce,lqcz1cego ul.
Kilifskiego z ul. Skladow4 w Siedlcach.
Budowa III etapu Sr6dmiejskiej obwodnicy miasta Siedlce r6wnie2 jest kontynuacj4
projektu pn.: "Budowa wewngtrznej obwodnicy miasta Siedlce", zrealizowanego w
latach 2007 -2012 z wykorzystaniem dotacji z EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.
Realizacja powyhszych inwestycji w ramach projektu gl6wnego pozwoli na odciE2enie
centrum miasta oraz usprawnienie dojazdu do centrum przesiadkowego komunikacji
autobusowej, potoZonego w bezpo5rednim s4siedawie wgzla na kolejowej sieci TEN-T
jak r6wnie2 do teren6w inwestycyjnych na terenach pokolejowych.
Zakres I i II wiqzki projekt6wjest wynikiem wsp6lnej pracy i konsultacji na spotkaniach
w dniach:

-

17 lutego 2014 r.

losicki

- spotkanie ze starostami powiat6w: siedleckiego,
iego oraz w6item

wggrowskiego,

iny Siedlce, w wyniku kt6reso wstepni

uzgodniono zakres pierwszej wersji projektu do RIT, kt6ry byl prezentowany na
spotkaniu zZarzqdem Wojew6dztwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2014 r.;

-

-

-

spotkanie z w6jtami gmin i starostami powiat6w twotz4cych
subregion siedlecki, na kt6rym zebrano propozycje projekt6w do RIT RPO WM
2014 - 2020 oraz uzgodniono spotkania robocze z w6jtami w kaZdym powiecie w
celu wypracowania wsp6lnych zaloaefido projektu RIT dla RPO WM 2014 - 2020;

3 marca 2014 r.

-

spotkanie z w6jtami i starostami wszystkich powiat6w tworzqcych
subregion siedlecki, na kt6qnn zaakceptowano przez aklamacjg zakres niniejszego
projektu, bgd4cego propozycj4 do RIT dla RPO WM 2014 -2020;

J

111vysa2014 r.

-

spotkanie z przedstawicielami Zarzqdu Wojew6dztwa
Mazowieckiego oraz Urzgdu Marszalkowskiego, MBPR, Mazowieckiego Zarzqdu
Dr6g Wojew6dzkich, starostami powiat6w tworz4cych subregion siedlecki, podczas
kt6rego przeanalizowano i uzgodniono zmiany w propozycji do RIT dla RPO WM
2014 -2020:
marca 2015 r.- spotkania ze starostami wszystkich powiat6w tworz4cych
subregion siedlecki, fia kt6rym zaakceptowano zakres niniejszego projektu;
10.03.2016 r.,11.04.2016 r. - spotkania robocze;
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18 stycznia 2017 r.

spotkania z przedstawicielami powiat6w subregionu

siedleckiego;

podpisano umowg partnersk4 w sprawie wsp6lpracy ptzy
opracowywaniu i wdra:Zaniu Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego;

27 maja 2015 r.

24 stycznia2}l7 r. podpisano aneks do umowy partnerskiej.

Zakres dzialan obej muj

-

r.

14 sierpnia 2014

e:

w mieScie Siedlce
budowg tunelu pod torami kolejowymi (wykonanie przedluhenia konstrukcji skrzyni
tunelu, wykonanej przez PKP PLK S.A., kanalizacjg teletechnicznq i deszczowq z
przepompowni4, ekrany akustyczne, oSwietlenie, wyjScie na peron z windq, oraz
przebudowg kolizji) z infrastruktur4 towarzysz4c4 (drogi dojazdowe, rondo i parking
przy budynku dworca PKP), tunel pol4czy pSlnocn4 i poludniow4 czgSd miasta; z

racji swojej lokalizacji jest bezpoSrednio powiqzany z wgzlem na kolejowej sieci

-

-

TEN-T (linia kolejowa E 20) orazpokolejowymi terenami inwestycyjnymi,
budowg III etapu Sr6dmiejskiej obwodnicy Siedlec (obejmuj4cy m.in.: wiadukt
dwuprzgslov\ry z murami oporowymi, ekrany akustyczne, kanal technologiczny,
kanalizacjg deszczow4 i teletechniczn4, oSwietlenie, sygnalizacjg Swietlnq,
przebudowg kolizji); il etap obwodnicy jest elementem pierScieniowej
Sr6dmiejskiej obwodnicy Siedlec, pol4czonej bezpoSrednio z wgzlem na kolejowej
sieci TEN-T (E 20) oraz pokolejowymi terenami inwestycyjnymi;
budowg centrum przesiadkowego w zakresie stanowisk autobusowych, parkingu
P&R z infrastruktur4 towarzyszqcq (w tym m.in. drogami dojazdowymi i

serwisowymi)

od poludniowej strony tor6w kolejowych oraz

dynamicznej

informacji przystankowej komunikacji miejskiej;
""n@
pelnilo rolg dworca komunikacji autobusowej miejskiej
i dalekobieZnej; parking
bgdzie poloZony w bezpoSrednim s4siedztwie wgzla na kolejowej sieci TEN-T (E
20);
Powy2sze elementy w pol4czeniu z istniej4cym dworcem PKP utworzq Zintegrowany
Wielofunkcyjny Wgzel Wymiany Pasazerskiej w Siedlcach o znaczeniu ponadlokalnym

-

sluz4cy wszystkim mieszkaricom subregionu siedleckiego,

a

takae paszverom

podr62uj 4cym przez miasto tranzytowo.

-

-

w powiecie siedleckim
ptzebudowg drogi powiatowej nr 3686W na odcinku od granicy miasta do drogi
krajowej nr 2, polohonej w sieci TEN-T; droga posiada bezpoSrednie pol4czenie z
terenami inwestycyjnymi wydzielonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzewrego ( Grabian6w, Bialki),
przebudowg drogi powiatowej nr 3607W na odcinku Broszk6w
- Zrtk6w,l4cz1cej
sig bezposrednio z drogq krajow4 nr 2, polozonq w sieci TEN-T; droga posiada
bezpoSrednie polqczenie z terenami inwestycyjnymi wydzielonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego (Broszk6w),

-

przebudowg drogi powiatowej nr 3641W na odcinku Zbuczyn- Tch6rzew - Izdebki
Kosny, l4cz1cej sig bezposrednio z drog1 krajow4 nr 2, poloaon4 w sieci TEN-T;
droga posiada bezpoSrednie pol4czenie z terenami inwestycyjnymi w Zbuczynie

zgodnie ze Studium uwarunkowari
Gminy Zbuczyn Poduchowny,

-

i

kierunk6w zagospodarowania przestrzennego

rozbudowg drogi powiatowej nr 3604W na odcinku Broszk6w Zeliszew
PodkoScielny, lqczEcej sig bezposrednio z drog4 krajow4 nr 2, polozon4 w sieci
TEN-T; droga posiada bezpoSrednie po\qczenie z terenami inwestycyjnymi
wydzielonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzewrego (Broszk6w,
Koturi), jak r6wnie2 ze stacj4 kolejow4 w Kotuniu poloaonq przy linii kolejowej E
20, bgdqcqw sieci TEN-T.

Wszystkie w/w drogi powiatu siedleckiego pol4czone s4 bezpoSrednio z sieci4 TEN-T
(droga krajowa nr 2), a za jej poSrednictwem z infrastruktur4 komunikacyjn4,
doprowadzajqcq ruch do Zintegrowanego wielofunkcyjnego wgzla wymiany
Pasazerskiej w Siedlcach;

-

w powiecie wegrowskim
przebudowg ci4gu drogowego nr 2247w relacji Katruszyn (granica powiatu) Roguszyn - Korytnica - Paplin, lqczqcego sig bezposrednio z drog4 krajow4 nr 2
warszawa - Terespol, poloZonej w sieci TEN-T; koniec tego ci4gu stanowi
sl<rzyhowanie z drog4 krajowq nr 62, kt6ra stanowi dojazd do wggrowskiej podstrefy

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefi' Ekonomicznej EURO-PARK WISLOSAN; droga
przebiega przez tereny dw6ch gmin powiatu wggrowskiego tj. gminy Korytnica i
gminy Wierzbno.
Na terenie gminy Korytnica droga posiada bezpoSrednie pol4czenie z tercnari

@eZnacZonymipodinwestycjegospodarcze_przemyslowei

rzemieslnicze w miejscowoSci: Korytnica (8 ha); Paplin (5 ha); Roguszyn (5,5 ha) oraz
terenami pod inwestycje rekreacyjno - wypoczynkowe w formie indywidualnej oraz w
formie oSrodk6w wypoczynkowych, zlokalizowanymi w poblizu rzeki Liwiec. Droga
stanowi r6wnie2 gl6wny dojazd do Farmy Wiatrowej powstalej na terenie gminy

Korytnica (Trawy, Stary Swigtoch6w, Polazie Swigtochowskie, Rabiany, LeSniki,
Pniewnik, Roguszyn, Wypychy, Zelaz6w, Czaple i Zabokliki).
Na terenie gminy Wierzbno stanowi bezpoSredni dojazd do obszar6w inwestycyjnych
wskazanych w Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wierzbno oraz do najwigkszej pieczarkami na terenie Polski i jednej z
najwigkszych w Europie, kt6ra zaopatn$e siei supermarket6w w Polsce oraz prowadzi
eksport do wszystkich kraj6w Europy. Droga stanowi6 bEdzie gl6wny dojazd do
nowoprojektowanej farmy wiatrowej na terenie gminy. Ponadto wzdlu? tego ci4gu
drogowego swoj4 siedzibg ma wiele firm sektora prywatnego - zakJady przemyslu
cigzkiego, kt6re zatrudniajq od kilku do kilkudziesigciu os6b i stanowi4 gl6wne Zrodlo
utrzymania dla wielu mieszkaric6w powiatu wggrowskiego. Z uwagi na powyZsze na
ww. ci4gu drogowym panuje wzmolony ruch pojazd6w, w fim cig?atowych. Sredni
dobowy ruch na przedmiotowym ci4gu drogowym w 2013 roku wynosil okolo 1263
pojazd6w na dobg. IloS6 mieszkafc6w, kt6rzy bEde objqci obslug4 projektu,
bezpoSrednio mieszkajqcych przy ww. ci4gu drogowym na terenie powiatu
wggrowskiego wynosi 9 569 os6b. Obecny stan infrastruktury drogowej na terenie
powiatu wggrowskiego, kt6ra w znacznej czgsci nie spelnia wymog6w dotycz4cych
parametr6w technicznych w zakresie szerokoSci jezdni oraz vqlmaganej noSnoSci, przy
ci4glym wzrastaj1cym natEaeniu ruchu samochodowego, w tym braku prawidlowych i
bezpiecznych warunk6w dla ruchu kotowego, stanowi bardzo istotn4 barierg w jego
rozwoju, gdy? ogranicza dostgpno66 teren6w inwestycyjnych oraz gl6wnych rynk6w
pracy na poziomie lokalnym i regionalnyrn, co przed?Jada sig na poziom bezrobocia.
Realizacja inwestycji na odcinku le21cym w ci4gu komunikacyjnym stanowi4cym
polEczenie z sieci4 TEN-T, a za jej poSrednictwem z infrastruktur4 komunikacyjn4
doprowadzaj4cq ruch do Zintegrowanego Wielofunkcyjnego WEzla Wymiany
Pasa2erskiej w Siedlcach wplynie na poprawg jakoSci infrastruktury i sp6jnoSci sieci
drogowej z ukladem dr6g krajowych, w szczeg6lnoSci z sieciq TEN-T. Projekt
przyczyni sig do polepszenia parametr6w technicznych dr6g, zwigkszaj4c m.in. ich
no5noSd i przepustowoS6, wplynie na zwigkszenie mobilnoSci mieszkaric6w oraz vlaturi
dostgpu do regionalnych rynk6w pracy. Przedsigwzigcie to bgdzie realizowane w spos6b
kompleksowy, uwzglgdniaj 4c elementy infrastruktury towarzy sz4cej, przede wszystkim
w zakresie ochrony Srodowiska oraz bezpieczefstwa uczestnik6w ruchu, r6wnieZ
niezmotoryzowanych.

w powiecie sokolowskim

-proiekt pn. ..Utworzenie centrum przesiadkowego

w Sokolowie Podlaskim wraz z

rozbudowa powiazanego z nim uktradu komunikacvinego powiatu sokolowskiego"
w zakresie:
bazie PKS S.A. w Sokolowie Podlaskim
budowv centrum

-

(stanowiska autobusowe wraz z zadaszeniem, przebudowa odwod.rienia i
oswietlenia,wraz z instalacjE tablic informacyjnych dla pasa2er6w oraz

infrastrukturqtowarzyszEc4; budowg systemu parking6w Park & Ride na terenie
miasta Sokol6w Podlaski -\1cznie 3 szt. oraz Bike & Ride na terenie miasta
Sokot6w Podlaski i gminy Sabnie oraz JablonnaLacka-lilcznie 4 sn.);zakup
rower6w;

-

-

budowy sciezek rowerowych

w

ci4gach dr6g krajowych, wojew6dzkich,
powiatowych i gminnych na terenie miasta Sokol6w Podlaski i gminy Sabnie,
Sokol6w Podlaski i Jablonna Lacka; budowy odwodnienia, przebudowy nawierzcltni
jezdni i chodnik6w, przebudo!\y i budowy oSwietlenia ulicznego wraz z wymian4
opraw oSwietleniolvych na energooszczgdne na terenie miasta Sokol6w Podlaski
oraz gmin Jablonna Lacka i Sabnie;
przebudool,y nawierzchni dr6g powiatowych i gminnych na terenie miasta Sokol6w
Podlaski i gmin Sokol6w Podlaski, Jablonna Lacka oraz Sabnie.

Centrum przesiadkowe w Sokolowie Podlaskim posluzy mieszkaricom powiat6w
sokolowskiego i wggrowskiego, kt6rych obsluguje PKS w Sokolowie Podlaskim.
Budowa komunikacyjnych Scie2ek rowerowych w istniej4cych pasach drogowych
ptzyczyni sig do rozwoju transportu rowerowego jako alternatywy dla rosn4cego ruchu
samochodowego. W ramach budowy parking6w Bike & Ride planowany jest zakup i
utworzenie wypo?yczalni rower6w w Sokolowie Podlaskim.

-

w powiecie losickim
przebudowg drogi powiatowej Nr 2008W G6rki - Litewniki - Holowczyce - Zabu2e
na odcinku Puczyce - G6rki - Hruszniew Kolonia, l4czEcq sig z sieci4 TEN-T; droga
posiada bezposrednie pol4czenie z terenami inwestycyjnymi
w gminie
Plater6w i Sarnaki,

przebudowg drogi powiatowej Nr 2033W Pr6chenki - gr. woj. (Luby) - gr. woj.
(Krawce) - Most6w - KrzywoSnity - Huszlew na odcinku Most6w - KrzywoSnity,
l4cz4c4 sig z sieci4 TEN-T; droga posiada bezpoSrednie pol4czenie z terenami
inwestycyjnymi w gminie Huszlew,
przebudowg drogi powiatowej Nr 2059w ul. Targowa w tr-osicach, lqcz}c4
- sig z sieci4 TEN-T; droga posiada bezpoSrednie pol4czenie
z terenami
inwestycyjnymi w gminie Losice,
przebudowE drogi powiatowej Nr 2050W tr osice - Hadyn6w - Krzesk - droga nr 2 na odcinku Pr6chenki - granica powiatu l4cz4cq sig zPr6chenki
sieci4 TEN-T; droga
posiada bezpoSrednie pol4czenie z terenami inwestycyjnymi w gminie Olszanka.
Wszystkie w/w odcinki dr6g powiatu losickiego lehq w ci4gach drogowych l1czqcych
sig bezpoSrednio z sieci4 TEN-T (drogi krajowe nr2i nr 19), aza jej poSrednictwem z

-

infrastrukturQ komunikacyjn4, doprowadzaj4c4

ruch do

Zintegrowanego

Wielofunkcyjnego WEzla Wymiany Pasazerskiej w Siedlcach.

w

ramach projektu

pn. ,,utworzenie

Zintegrowanego wielofunkcyjnego wEzla

Wymiany Pasazerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powi4zanego z nim
ukladu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego" wykonano i przewidziano
do r ealizacji nastgpuj 4 ce dzialania:
-w 2014 r.:
dokumentacja:

-

wykonano dokumentacjg projektow4 na budowg tunelu z drogami dojazdowymi,
rondem i parkingiem przy budynku dworca PKP w Siedlcach i uzyskano decyzjg o
zezwoleniu na realizacjg inwestycj i dro gowej przez miasto Siedlce,

-

zaktualizowano dokumentacjg projektow4 dla drogi nr 2247W oraz rozpoczgto
opracowanie dokumentacji dla drogi nr 4238W przez powiat wggrowski,

- w 2015

r.:
dokumentacja:

-

opracowano dokumentacjg projektow4 na budowg III etapu Sr6dmiejskiej
obwodnicy Siedlec i uzyskano decyzjg o zerwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej,

na budowg centrum

-

rozpoczgto opracowywanie dokumentacji projektowej
przesiadkowego w Siedlcach,

-

opracowano dokumentacjg projektow4 przebudowy drogi powiatowej
3607W,3641W i 3604W przezpowiat siedlecki,

-

-

nr

3686W,

zakonczono aktualizacjg dokumentacji projektowej dla drogi nr 2247W oraz
wykonano dokumentacj g na przebudowg drogi nr 4238W przez powiat wggrowski,
kt6re otrzymajq jednolity numer 2247W na podstawie uchwaly Zarz4du
Woj ew6dztwa Mazowieckiego,
opracowano dokumentacjg projektowE przebudowy drogi powiatowej nr 2033W,
2050W, 2008W oraz2059 W przez powiat losicki,

- w 2016

r.:
dokumentacja:

-

-

zakonczenie opracowanie dokumentacji projektowej

na

przesiadkowego w Siedlcach; planuje sig uzyskanie decyzji
budowg w czerwcu 2016 r.,

budowg centrum

o pozwoleniu na

- ukoriczenie aktualizacji dokumentacji projektowej dla
przebudowy nawierzchni dr6g powiatowych; opracowanie, na podstawie koncepcji,
dokumentacji projektowej dotycz1cej budowy centrum przesiadkowego,
komunikacyjnych ScieZek rowerowych, chodnik6w, kanalizacji deszczowej,
parking6w P&R i B&R na terenie miasta Sokol6w Podlaski oraz gmin Sabnie i
Jablonna Lacka; opracowanie dokumentacji dotyczqcej budowy i przebudowy
oSwietlenia ulicznego oraz przebudowy nawierzchni jezdni; uzyskanie decy4i
wymaganych prawem,
powiat sokolowski

powiat wggrowski

-

uzyskanie uchwaly

o

ujednoliceniu numeru dr6g z:

nr 2247W oraz 4238W, na jeden numer 2247W w kwietniu 2016 r. oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowg w czerwcu 2016 r.,
iat siedlecki
Sl
DOWlat

ie o zezwoleniu na budowe drosi nr 3686W

3607W, 3641W; w najblizszym czasie zostanie uzyskane zezwolenie na realizacjE
inwestycji drogowej dla drogi nr 3604W;

-w 2017 r.z
robotv:

-

III

w ci4gu ul.

rozpoczgcie budowy
etapu Sr6dmiejskiej obwodnicy Siedlec
Rotmistrza Witolda Pileckiego,

rozpoczgcie budowy tunelu w ci4gu ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Siedlcach,
rozpoczgcie budowy centrum przesiadkowego w Siedlcachwraz z parkingiem P&R,
przebudowa dr6g powiatowych 3686W i 3607W ptzezpowiat siedlecki

rozpoczqcieprzebudowy drogi nr 3641W i rozbudowy drogi nr 3604W przezpowiat
siedlecki,
rozpoczEcie przebudowy drogi powiatowej nr 2247W przez powiat wggrowski,

rozpoczgcie realizacji rzeczowej projektu pn.: ,,Utworzenie centrum przesiadkowego
- w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudowq
powi4zanego z nim ukladu
komunikacyjnego powiatu sokolowskiego",

-

przebudowa drogi powiatowej nr 2008W i 2033W oraz rozpoczgcie przebudowy
drogi powiatowej nr 2059W i 2050W przezpowiat losicki,

- w 2018

r.:
roboty:

-

zakohczenie budowy centrum przesiadkowego

w Siedlcachwraz z parkingiem P&R,

III

zakonczenie budowy
etapu Sr6dmiejskiej obwodnicy Siedlec
Rotmistrza Witolda Pileckiego,

w

zakofrczenie budowy tunelu w ci4gu ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

w Siedlcach,

ci4gu ul.

zakohczenie przebudowy drogi powiatowej nr 3641W i rozbudowy drogi nr 3604W
przez powiat siedlecki,
zakonczenie przebudowy drogi powiatowej nr 2247W przezpowiat wggrowski,

zakonczenie rzeczowej realizacji projektu pn.: ,,Utworzenie centrum
przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim vnaz z rozbudow4 powi4zanego z nim
ukladu komunikacyj ne go powiatu sokolowskie go",
zakofrczenie przebudowy drogi powiatowej
losicki.

Nr 2059W

i

2050W pruez powiat

iwte dzialania:

-

rozpoczEcie rzeczowej realizacji projektu pn.: ,,System ewidencji
sieci4 dr6g powiatowych w Powiecie Sokolowskim".

- w 2019

-

i

zarzydzaria

i

zarzqdzaria

r.:

zakonczenie rzeczowej rcalizacji projektu pn.: ,,System ewidencji
sieci4 dr6g powiatowych w Powiecie Sokolowskim".

Sytuacja spoleczno-gospodarcza subregionu siedleckiego na tle wojew6dztwa
mazowieckiego jest slaba. Subregion o charakterze rolniczyfr, z niskim poziomem
wyksztalcenia mieszkaric6w, kt6rych prawie polowa pracuje w rolnictwie, w ,,Strategii
rozwoju wojew6dztwa mazowieckiego do roku 2030" zostal zaklasyfikowany jako
obszar strategicznej interwencji. Jednakze poloZenie na trasie przebiegu dw6ch
europejskich korytarzy transportowych KI i KII stwarza szanse rozwojowe . Przez obszar
subregionu prowadzq dwie gl6wne linie kolejowe E.20 iE 75 oraz drogi krajowe m 2,
lg, 50, 62 I 63. Niestety jakoS6 system6w transportowych subregionu jest slaba, a
infrastruktura wymaga moderniza cji oraz rozbudowy.
PoloZenie miasta Siedlce, kt6re jest centrum gospodarczym, edukacyjnym, spolecznym i
administracyjnym subregionu, przy miEdzynarodowej linii kolejowej E 20 jest atutem,
jednakze jej przebiegprzez Srodek miasta, powoduje podzielenie go na dwie czgSci, co
stanowi r6wnieZ barierg komunikacyjn4. Przejazdy pod torami kolejowymi, kt6re s4
jednoczesnie drogami wjazdowymi do miasta tworzq,,w4skie garila" i powoduj4 zatory
w ruchu kolowym.
Przez miasto przebiegaj4 dwie drogi krajowe nr 2 orazrn 63, co powoduje, ze na ruch
wewngtrzny naklada sig ruch tranzytowy. Brak kompletnego Sr6dmiejskiego systemu
dr6g obwodowych stanowi powaZne utrudnienie w prawidlowym funkcjonowaniu
systemu transportowego miasta i subregionu. W zwi1zku z tym nastgpuje koncentracja
ruchu samochodowego na gl6wnych ci4gach ulicznych, kt6rych nie mozna poszerzyt z
uwagi na istniej4c4 zabudowg i brak wolnego terenu. Natg2enie ruchu samochodowego
jest bardzo duZe i ma tendencjg rosn4cQ. Rozwi4zaniem tych problem6w jest budowa
w miescie Siedlce III etapu Srr6dmiejskiej obwodnicy o ksztalcie pierScienia oraz
budowa tunelu pod torami kolejowymi. Wybudowany odcinek obwodnicy
Sr6dmiejskiej spowoduje odci4Zenie centrum miastan jednoczeSnie doprowadzaj4c
ruch do wgzla na kolejowej sieci TEN-T, pokolejowych teren6w inwestycyjnych
oraz centrum przesiadkowego w Siedlcach. Tunel takLe bgdzie doprowadzal ruch
do wgzla na kolejowej sieci TEN-T, pokolejowych teren6w inwestycyjnych oraz
centrum przesiadkowego w Siedlcach jak r6wnie2 bgdzie alternatyw4 dla
istniej4cych przejazd6w pod torami kolejowymitrw. w4skich gardel.
Dworzec autobusowy PKS, znajdujqcy sig w centrum miasta w pobliZu dworca PKP, nie
ma mozliwoSci obsluzenia innych przewoinik6w. Pojazdy przewo1nik6w prywatnych,
Swiadcz4cych uslugi transportu publicznego, parkuj4 na ulicach s4siaduj4cych z
dworcem, blokuj4c ruch w centrum. Brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych
wok6l dworca kolejowego powoduje, 2e pol1czenie transportu prywatnego z
publicznym j est utrudnione.
Wielu mieszkaric6w subregionu doje2dza do pracy w Siedlcach oraz w miastach
powiatowych tj. tr-osicach, Sokolowie Podlaskim i Wggrowie. Z powodu braku
bezpoSredniego dostgpu do linii kolejowej (pow. losicki i sokolowski) skazani s4 na
transport kolowy - autobusowy, samochodowy i rowerowy. Niestety,,w4skie gardla" na
drogach powiatowych subregionu siedleckiego stanowi4 powaZne utrudnienie w
codziennych dojazdach do pracy i do szkoly. Brak ScieZek rowerowych r6wnieZ nie
sprzyja rozwojowi systemu transportowego. CzESC mieszkaric6w zachodniej czg5ci
subregionu siedleckiego dojezd2a do pracy w Warszawie korzystaj4c bezpo5rednio z
dostgpu do linii kolejowej na zach6d od miasta. Mieszkaricy p6lnocno-wschodniej
czgsci dojezdzajq do Siedlec, zatem stan drogowej infrastruktury powiatowej na terenie
subregionu jest dla nich bardzo wu2ny.
Miasto Siedlce pelni rolg centrum przesiadkowego dla tych mieszkaric6w subregionu,
i do Warszawv. R6wnieZ wielu
I
ia do Siedlec
kt6rzy doi

mieszkaric6w miasta Siedlce pracuje w stolicy. Codziennie ; sta"ji kol"jo*ej *
Siedlcach w 201 I r. odjeZdlalo do Warszawy ok. 1,3 tys. pasa2er6w. Obecnie liczba ta
iest z pewnoSci4 wigksza. W zwiqzku z tym rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej
w ci4gu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w s4siedztwie dworca PKP w Siedlcach jest
bardzo wazna dla poprawy systemu komunikacji i transportu w subregionie siedleckim.
Kolejnym r6wnie2 istotnym elementem jest budowa centrum przesiadkowego, kt6re
zlokalizowane bgdzie po poludniowej stronie tor6w kolejowych, w bezpo6rednim
s4siedztwie sieci kolejowej TEN-T. Oba te elementy tvtorzq Zintegrowany
Wielofunkcyjny Wgzel Wymiany Pasazerskiej w Siedlcach.
W celu usprawnienia systemu transportowego subregionu planuje sig takZe utworzenie
centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim przy istniej qcej bazie PKS S.A. W
sklad centrum bgd4 wchodzily parkingi (dwa poloZone bezpoSrednio przy bazie, trzeci
w zachodniej czgSci miasta), oraz zadaszone stanowiska autobusowe z infrastruktur4
towarzyszEcq. Uzupelnieniem infrastruktury transportowej bgdzie system Sciezek
rowerowychorczparking6w Bike & Ride na obszarze miasta i powiatu.
Centrum w Sokolowie Podlaskim bgdzie stanowilo dopelnienie dla infrastruktury
komunikacyj nej w subregionie i W Ezla w Siedlcach.
Realizacja projektu w caloSci pozwoli na uzyskanie efektu synergii w sferze spolecznogospodarczej oraz przyczyni sig do usprawnienia powi4zari transportowych teren6w
wiejskich subregionu z oSrodkami miejskimi oraz pomigdzy miastami subregionu
siedleckiego. Ulatwi takZe dostgp do migdzyrarodowego korytarza transportowego.
Drogowa sied transportowa subregionu w pol4czeniu z innymi rodzajami transportu jak
kolej, stworzy intermodaln4 sie6 polqczeh komunikacyj nych.

Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim stworzy alternatywg dla
indywidualnego transportu samochodowego mieszkaric6w p6lnocnej czgsci subregionu
siedleckiego. Dzigki pol4czeniu z Wgzlem Wymiany Pasazerskiej w Siedlcach, za
poSrednictwem infrastruktury komunikacyjnej, przyczyni sig do usprawnienia oraz
upowszechnienia transportu zbiorowego. Budowa sp6jnego systemu ScieZek
rowerowych przyczyni sig do zamiarry Srodka transportu z samochod6w osobowych na
rowery.
Zakup i wdroZenie centralnego systemu zarzqdzanra infrastruktur4 dr6g powiatowych na
terenie powiatu sokolowskiego zapewni obslugg proces6w zwi4zanych z jej wlaScinryutrz5rmaniem i rozbudow4. Wdra2any system zapewni dostgp do aktualnych danych dla
cel6w decyzyjnych, a jego rcalizacja w technologii www zapewni dostgp do uslug
zwiqzarry ch z pr ow adzeni em i udo stgpnian iem b az danych systemu.
Modernizacja, budowa i rozbudowa najbardziej potrzebnych odcink6w dr6g gminnych i
powiatowych na terenie miasta Siedlce i powiat6w subregionu siedleckiego, utworzenie
Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Wgzta Wymiany Pasazerskiej w Siedlcach oraz
centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim jest niezbgdne dla usprawnienia
komunikacji w subregionie. Realizacja projektu spowoduje redukcjg ruchu
samochodowego i skloni pasa2er6w do lqczenia r62nych sposob6w transportu:
prywatnego i publicznego, kolejowego, autobusowego, samochodowego i rowerowego.
Przyczynt sig r6wnie2 do wzrostu mobilnoSci mieszkaric6w subregionu, co przelozy sig
na spadek bezrobocia, szczegolnie wysokiego wSr6d mlodziezy, orz bgdzie
przeciwdzialai wyludnianiu sig subregionu. Wptynie takhe na zwiqkszenie sp6jnoSci
przestrzennej onz dostgpnoSci wewngtrznej i zewngtrznej subregionu siedleckiego.
Przebudowa d

miala duhe znaczenie dla rozwoju sp6inei, funkcionalnei i
L0

i wojew6dztwa, kt6ra
gardel" systemu
usunigcia,,w4skich
przyczyni sig do wzrostu mobilnoSci mieszkaric6w,
transportowego, skuteczniej integruj4c transport samochodowy i kolejowy subregionu
prowadz1c do spadku bezrobocia, w tym wysokiego bezrobocia wSr6d rrfiodzie2y.
efektywnej sieci dr6g publicznych na obszarze subregionu

Projekt sklada sig z wielu element6w, kt6rych realizacja w caloSci przyczyni sig do
osi4gnigcia wsp6lnego efektu w postaci stworzenia warunk6w sprzyjaj4cych:
wzrostowi mobilnoSci mieszkaric6w subregionu, co przelo?y sig na spadek
- bezrobocia, w tym wysokiego bezrobocia w6r6d mlodzie?y,
zatrzymaniu i odwr6ceniu trendu wyludniania sig obszar6w subregionu; efektem
- bgdzie zatrzymanie mieszkaric6w w subregionie, kt6rzy dzigki sprawnej sieci
komunikacyjnej bgd4 mogli dojeadla(, do pracy poza miejsce zarrieszkania bez
koniecznoSci przeprowadzania sig,

ograniczaniu niskiej emisji ze wzglgdu na ulatwienie dostgpu do transportu
publicznego, w tym szczegolnie transportu kolejowego, co przeloZy sig na poprawg
stanu Srodowiska, rozw6j zrSwnowahonej, multimodalnej mobilnoSci miejskiej i
dzialan maj4cych oddzialywanie \agodz1ce na zmiany klimatu.
Wszystkie elementy projektu s4 ze sob4 sp6jne i wzajemnie sig dopetniaj4. Projekty w
zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy odcink6w dr6g na terenie powiat6w
subregionu siedleckiego sq komplementarne do projektu rozbudowy infrastruktury
komunikacyjnej w Siedlcach w s4siedztwie istniej4cego dworca pasaZerskiego PKP.
Modernizacja, budowa i rozbudowa odcink6w dr6g na terenie powiat6w zlikwiduje
,,w4skie gardla" w systemie komunikacyjnym subregionu siedleckiego, przyczyni sig do
poprawy sp6jnoSci regionalnej sieci drogowej z sieciq TEN-T oraz zwigkszenia
dostgpnoSci wewngtrznej i zewngtrznej subregionu siedleckiego i wojew6dztwa

-

mazowieckiego.

Sokolowie Podlaskim jest powi1zana z
utworzeniem Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Wgz\a Wymiany Pasazerskiej w

Budowa centrum przesiadkowego

w

Siedlcach, gdy2 stanowi ulatwienie komunikacyjne dla mieszkaric6w p6lnocnej czgSci
subregionu. Stacja PKP w Siedlcach jest dla mieszkaric6w powiatu sokolowskiego
najbliaszym dtaym oSrodkiem kolejowym, zapev,rniaj4cym dostgp do terenu calego
kraju i zagranicy. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim
umoZliwi zintegrowanie r62nych sposob6w transportu - prywatnego z publicznym,
autobusowego z samochodowym lub rowerowym, a poprzez pol4czenie z WgzLem w
Siedlcach, z transportem kolej owym.
Realizacja projektu ,,System ewidencji i zarz4dzania sieci4 dr6g powiatowych w
Powiecie Sokotrowskim" zapewni mieszkaricom, przedsigbiorcom i uZykownikom dr6g
powiatowych lepsza dostgpnoSi do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz
warunk6w ruchowych (komunikacyjnych).
Na wzrost dostgpnoSci wewngtrznej i zewnEtrznej subregionu siedleckiego
i wojew6dztwa mazowieckiego, znaczqcy wplyw bgdzie miala r6wnie2 przebudowa
ci4gu drogowego nr 2247 relacji Kaluszyn - Roguszyn - Korytnica - Paplin na terenie
powiatu wggrowskiego. Ten ci4g stanowi najszybsze i najdogodniejsze pol4czenie tego
subregionu z drogq krajow4 nr 2 Warszawa - Terespol, poloZonej w sieci TEN - T, a za
jej poSrednictwem z infrastruktur4 komunikacyjn4 doprowadzajqc1 ruch do
Zintegrowanego Wielofunkcyjnego WEzla Wymiany PasaZerskiej w Siedlcach.
Przebudowa powyhszego ci4gu drogowego pozwoli na szybki i bezpieczny dojazd z
terenu powiatu wggrowskiego w kierunku wschodnim do miasta subregionalnego
Siedlce, gdzie zlokalizowane s4 zaklady pracy, instytucje publiczne, uczelnie wyhsze,
do szk6l,
i. Znaczna
3 os6b oosiada w tvm mieScie zatrudnienie
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teL korzysta z transportu kolejowego, kt6ry umozliwia im poruszanie sig dalej w
kierunku wschodnim. Przebudowa drogi umoZliwi r6wnieZ latwiejsz4 podr62
mieszkaric6w powiatu wggrowskiego jak i przedsigbiorc6w, w kierunku zachodnim to
jest: Mirisk Mazowiecki - Warszawa. Miasto Mirisk Mazowiecki, posiada r6wnieZ
transport kolejowy, z kt6rego korzystaj4 mieszkaricy powiatu wggrowskiego,
dojezdzqqcy do Warszawy. Czgsto docieraj4 oni do tej miejscowoSci wlasnymi
Srodkami lokomocji, a nastgpnie przesiadaj4 sig w pociEg, celem dojazdu do Warszawy,
najwa2niejszego oSrodka centralnego. Przedsigwzigcie przyczyni sig do stworzenia
szybszych i bezpieczniejszych powiEzah pomigdzy oSrodkiem centralnym, a
pozostalymi obszarami subregionu oraz ulatwi dostEp do migdzynarodowego korytarza
transportowego. Odpowiednio ukierunkowana drogowa sie6 transportowa subregionu w
pol4czeniu z pokrewnymi gatEziami, jak np. kolej, stworzy intermodaln4 siatkg pol4czen
ulatwiaj4cych dostgp do danych obszar6w, determinujqcym ich potencjal w zakresie
inwestycyjnym, biznesowym, edukacyjnym.
Realizacja przedmiotowego projektu inwestycyjnego
efektu synergii w sferze spoleczno- go spodarczej .

w

caloSci pozwoli na uzyskanie

Celem I wi4zki projekt6w jest uzupelnienie istniejqcej infrastruktury
komunikacyjnej w subregionie siedleckim (przede wsrystkim drogi i powi4zania z
sieciq TEN-T oraz centra przesiadkowe komunikacji autobusowej). Planowane
inwestycje s4 niezbgdne dla usprawnienia komunikacji, w tym publicznej, kt6rej
problemy zostaly szczeg6lowo przedstawione w dol4czonej do wniosku diagnozie.
Powyisze dzialania pozrvolq na zmniejszenie problem6w spolecznycho takile
przedstawionych w diagnozie.
Cel wi4zki projekt6wjest sp6jny z:
z celem tematycznym 7 w ramach VII Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020
- ,,Rozw6j regionalnego systemu transportowego", kt6ry polega na PROMOWANIUZROWNOWAZONEGO TRANSPORTU I USUWANIU NIEDOBOROW
PRZEPU S TO WO S CI W DZT AT-ANIU NAJWAZNIEJSZEJ INFRAS TRUKTURY
SIECIOWEJ. Powylszy cel zostanie osi4gnigty poprzez realizacjE celu
szczegolowego PI 7b polegaj4cego na POPRAWIE SPOJNOSCI RECIONALNEJ
srEcr DROGOWEJ Z SrECr.4 TEN-T ORAZ ZWTHKSZENTU DOSTEPNOSCT
WEWNETRZNEJ I ZEWNQTRZNEJ. Spowoduje r6wnie2 wzrost standardu i
jakoSci sieci drogowej subregionu siedleckiego, usprawni i poprawi bezpieczeristwo
powi1zan pomigdzy ci4gami komunikacyjnymi, wplynie na poprawg dostgpu do
sieci dr6g wojew6dzkich i krajowych orazprzyczyni sig do poprawy bezpieczehstwa
korzystaj 4c y ch z transportu kolej owego i autobusowego.

z celem tematycznym 4 w ramach IV Osi priorytetowej RPO WM 2014-2020
- polegaj4cym na WSPIERANIU PRZEJSCIA NA GOSPODARKE
NISKOEMISYJNA WE WSZYSTKICH SEKTORACH. Ten cel zostanie
osi4gnigty poprzez realizacjE celu szczeg6lowego PI 4e polegaj4cego na
PROMOWANIU STRATEGII NISKOEMISYJNYCH DLA WSZYSTKICH
RODZAJOW TERYTORIoW, W SZCZEGOLNOSCI DLA OBSZAROW
MIEJSKICH, W TYM WSPIERANIE ZROWNOWAZONEJ MULTIMODALNEJ
MOBILNOSCI MIEJSKIEJ I DZIALAN ADAPTACYJNYCH MAJACYCH
ODDZIALYWANIE LAGODZACE NA ZMIANY KLIMATU.

Ir wr4zKA
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wipzka projekt6w obejmuje obszar Miasta Siedlce, Powiatu Siedleckiego, Powiatu
Wggrowskiego, Powiatu Sokolowskiego, Powiatu tr-osickiego i Powiatu Garwoliriskiego
oraz sklada sig z projekt6w z zal<resu ochrony zdrowia, rewitalizacji,

termomodemizacji.

Projektem glt6wnym jest ,,Budowa Siedleckiego OSrodka Onkologii". W latach 2017 2018 zostanie wybudowany budynek Siedleckiego OSrodka Onkologii przy
Mazowieckim Szpitalu Wojew6dzkim w Siedlcach. W ramach tego projektu planuje sig
wyposaZenie Siedleckiego O5rodka Onkologii i Pracowni Bronchoskopowej popnez
zakup wyposazenia technologicznego oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego
eksploatacji. Realizacja projektu przyczyni sig do poprawy efektyumoSci i dostgpnoSci
do uslug medycznych w zakresie onkologicznym.

W ramach poprawy dostgpnoSci mieszkaficdw subregionu siedleckiego do wysokiej
jakofici uslug publicznych w zakresie ochrony zdrowia przewiduje sig nastgpuiqce
projekty:

l.Mazowiecki Szpital Woiew6dzki w Siedlcach Sp. z o.o.

1.1
-

Projekt,,Budowa Siedleckiego OSrodka Onkologii" polega na:
zakupie wyposaZenia technologicznego i jego montaZu,
przeszkoleniu personelu w zakresie eksploatacji zakupionego wyposazenia.

W sklad SOO wejd4 nastgpuj4ce oddziaty lecznictwa stacjonarnego:
Radioterapii,
- Chemioterapii,
- Onkologii Klinicznej,

-

Chirurgii Onkologiczney
Oproczoddzial6w szpitalnych w sklad oSrodka wejd4:
ZaHadRadioterapii,
ZahJad Medycyny Nukleamej,
P

rzy chodnie onkologiczne,

OSrodek Chemioterapii Dziennej

(la

stanowisk),

Pracownie: TK, RM, MRTG, cytostatyk6w.

SOO bgdzie Swiadczyl nastgpuj4ce uslugi medyczne w zakresie onkologii:

-

profilaktykg

i

wczesne ryykrywanie nowotwor6w na bazie arnbulatoryjnej opieki

zdrowotnej,
systemowe leczenie nowotwor6w,
radioterapig,
badania i terapig izotopow4,
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chirurgig onkologiczn4.

-Pracownia Bronchoskopowa

bgdzie Swiadczyla uslugi

w zakresie chor6b ukladu

oddechowe go ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem chor6b nowotworowych.

Cel gl6wny projektu polega na poprawie kompleksowoSci, efekty\ moSci i dostgpnoSci
uslug medycznych w zakresie onkologii dla mieszkaric6w subregionu siedleckiego
poprzez wyposaZenie Siedleckiego OSrodka Onkologii przewidzianego w strukturze
Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.
Cele szczeg6lowe projektu:

-

zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej stacjonarnej, dziennej i
ambulatoryjnej,

-

dostosowanie zakresu uslug medycznych do potrzeb mieszkaric6w subregionu
siedleckie go wynikaj 4 cy ch z sytuacj i epidemio lo gicznej oraz trend6w

demograficznych,

-

wdroZenie dzialafi wzmacniaj4cych ksztaltowanie postaw prozdrowotnych,
zwigkszajqcych dostgpnoSi do program6w zdrowotnych i edukacyjnych w celu
zmniejszenia zachorowalnoSci i umieralnoSci (okre5lanie ryzyka genetycznego
wyst4pienia choroby nowotworowej w ramach program6w profi laktyc zny ch,
realizacja program6w populacyjnych, w tym w kierunku raka szyjki macicy, raka

piersi, raka jelita grubego).
Efekfy realizacji proj ektu:
poprawa efektyrvnoSci uslug medycznych w lecznictwie stacjonarnym i
- ambulatoryjnym poprzez ofertg kompleksowych Swiadczeri opieki zdrowotnej w
dziedzinie onkologii,
moZliwoSd przeprowadzenia w lokalizacji zabieg6w leczniczych, niezwiryanych

-

-

bezpoSrednio z diagnostyk4 i leczeniem chor6b nowotworouych ukladu
oddechowego (usunigcie ciala obcego, tamowanie krwawienia, udroznienie
oskrzeli).
poszerzenie zakresu badan (bronchofiberoskopia) w diagnostyce i leczeniu chor6b
ukladu oddechowego,
poprawa funkcj onalnoSci Zakladu Endoskopii.

\,1czna szacowana wartoSd projektu 70 586 000100 zl,
Planowany okres realizacji: III kw. 2017 r. - Mw. 2018 r.
Wskainiki produktu:

-

Liczbawspartych podmiot6w leczniczych - 1 szt.
Liczba urz1dzen aparatury medycznej/sprzgtu medycznego zakupionych w

programie- 185 szt.
Wskainiki rezultatu:

-

LudnoSd objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi:

leczonych stacjonamie -1850
leczonych ambulatoryjnie - 7000
L4
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JakoS(, Zycia, Dzialanie

nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdtowia,

RPOWM 2014 -2020.
Realizacj a proj ektu j est niezbgdn a ze wzglgdu na:

w Polsce, wojew6dztwie
mazowieckim i subregionie siedleckim w zakresie wykrywalnoSci chor6b
nowotworowych, wskaznik6 w przeZy (, 5 -letnich oraz umieralno Sci. Proj ekt odpowiada
na wyzwania demograficzne i epidemiologiczne. Realizacja projektu jestzwi4zanaz
1. Przeciwdzialarie aktualnym trendom epidemiologicznym

problemem rosn?cego odsetka chorych na nowotwory.
2. Ulatwienie korzystania z uslug onkologicznych poprzez skr6cenie czasu dojazdu
pacjenta do SOO.
3. Brak mozliwoSci uzyskania w subregionie siedleckim (miasto Siedlce i obszar w
promieniu 70 km) Swiadczeri zdrowotnych w zakresie radioterapii, medycyny
nuklearnej i chirurgii onkologicznej. Obecnie pacjenci dojezdzajEdo W-wy,

Wieliszewa, Lublina i Bialegostoku.
4 . DuLa ab sencj a chorob owa, op 62niona aktywizacja zawo dowa po I e czen iu or az
wysoka SmiertelnoS6 wywolana chorobami cywilizacyjnymi implikuje konieczno66
zwigkszenia dostgpnoSci do wysokiej jako3ci priorytetowych uslug zdrowotnych,
wynikaj 4cych z uwarunkowari epi demi o I o giczny ch, w dzie dzinach medyc yny w
zakresie onkologii opisanych w Policy paper dla ochrony zdrowianalata20I4-20z0.
5. Wskazania zdrowotne i spoleczne maj4ce na celu poprawg kompleksowoSci,
efektywnoSci i dostgpnoSci do uslug medycznych w Zakladzie Endoskopii poprzez
utworzenie Pracowni Bronchoskopowej realizuj4cej diagnostykg nowotwor6w pluc.

1.2. Projekt ,,Poprawa jako5ci udzielanych Swiadczer[ zdrowotnych poprzez
remont i modernizacjg pawilonu rehabilitaryjnego i utworzenie Centrum
Rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Wojew6dzkim w Siedlcach Sp. z o.o."
polega na:

-

i

modernizacji pomieszczeri pawilonu Rehabilitacji, w tym remont i
adaptacjapomieszczeri po Oddziale Onkologicznym, poradniach specjalistycznych i
POZ,ktore zostan4 przeniesione do innej lokalizacji,
budowie i wyposazeniu basenu tercpeutycznego,
zakupie wyposazenia technologicznego, jego montazv oraz przeszkoleniu personelu
w zakresie j ego eksplo atacji,
zagospodarowanie terenu wok6l pawilonu.
remoncie

Zakres dzialafi w projekcie obejmuje:
adaptacjg i modernizacjg pomieszczeri pawilonu Rehabilitacji z dostosowaniem ich
- pod potrzeby petnoprofilowej rehabilitacji uwzglgdniaj4cej pelen zakres ftzjoterapii,
lqcznie z hydroterapi4 i krioterapi4,
poszerzeniebazy l62kowej i lokalowej poprzez adaptacjg III pigtra pawilonu

-

Rehabilitacji,
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-

adaptacjg

II pigtra pawilonu Rehabilitacji na oddzialow4 fizjoterapig,

utworzenie zaplecza socjalnego dla pacjent6w rehabilitacji dziennej,
budowg i wyposazenie basenu terapeutycznego,

wybudowanie silowni zewngtrznej, Scie2ek zdrowia, parkingu.

Etapy realizacji projektu

-

Prace przygotowawcze i projektowe,

Wykonanie rob6t budowlanych,
Wykonanie rob6t instalacyjnych,
Zakup wyposaZenia technologicznego.

Gftiwnym celem projektu jest:
zapewnienie kompleksowych Swiadczeri w zakresie rehabilitacj ileczniczej,
- poprawa warunk6w i jakoSci udzielania
Swiadczeri zdrowotnych w zakresie
- rehabilitacji.
Lqczna szacowana wartoSd projektu: 34761180,00 zl
Okres realizacji projektu: III kw.2018 r. - IV kw. 2020 r.
Wskainiki produktu:
Liczbawspartych podmiot6w leczniczych: 1 szt.
Liczba urz1dzen aparatury medycznej/sprzgtu medycznego zakupionych w
programie: 286 sn.
Wskainiki rezultatu:

-

LudnoSd objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi:

rehabilitacja stacjonarna: 957 os6b,
rehabilitacja dziew:u,: I 131 os6b,
rehabilitacja ambulatoryjna: 2563 os6b,
fizjoterapia: 3979 os6b.
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JakoSt Zycia, Dzialanie nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 20t4 -2020.
Pawilon Rehabilitacji o powierzclni 4210 m2 jest budynkiem wolnostoj4cym
pol4czonym tunelem z innymi budynkami szpitala. w jego strukturze znajduje sig
Oddzial Onkologiczny, Oddzial Rehabilitacji, Zakad RehabilitacjiLeczniczej,
PrzychodniaPOZ Omega, poradnie specjalistyczne dladzieci i doroslych, punkt
zaopatrzenia ortopedycznego, rejestracja zizb4przyjE6, ci4gi komunikacyjne oraz
pomieszczenia techniczne.
Oddzial Rehabilitacji aktualnie dysponuje 30 l6zkami, w tym:
15 l62ekna Oddziale Rehabilitacji,

-

15 l62ekna Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej,
5l52ek rehabilitacii kardioloeicznei bez kontraltu zNFZ.
16

PrrJ"kn^1r\"d^Weniesienie Oddzialu Onkologicznego i poradni niezwiEzanychz
lecznictwem rehabilitacyjnym otazv,rykorzystanie pozyskanych powierzchni na
potrzeby Swiadczeri w zakresie rehabilitacji. Przeprowadzony remont i modernizacja
umoZliwi utworzenie Centrum Rehabilitacji, w sklad kt6rego docelowo wejd4:

-

O ddzial Rehabilitacj

i:

Pododdzial rehabilitacji og6lnoustrojowej - 30l6zek;
Pododdzial rehabilitacji neurologicznej - 40l62ek, w tym l0l6zek dla pacjent6w z
SM;
Pododdzial.rchabilitacji w ramach prewencji ZUS - 30l62ek;
P o do dd zial r ehabilitacj i kardio lo gicznej - 5 lozek.
Osrodek Rehabilitacji Dziennej:
55 miejsc og6lnoustrojowych, w tym 25 miejsc w ramach ambulatoryjnej prewencji

rentowej ZUS;
20 miejsc kardiologicznych;
20 miejsc dladzieci;
Poradnie rehabilitacyjne dla dorostych i dla dzieci;
ZaWad Rehabilitacj

i Leczniczej

:

Fizj ote rcpia kinezyterapia, sale lwiczeh indywidualnych, gabinet masazu,
hydroterap ia, frzykoter apia;

Krioterapia og6lnoustroj owa;
Basen rehabilitacyjny.

Policy paper dla ochron y zdr owia na lata 20 | 4 -2020 przewiduj e wsparcie rehabilitacj i
medycznej skoncentrowanej na schorzeniach, kt6re stanowi4 gl6wne ptzyczyny
dezaktywrzacji zawodowej, ograniczenie skutk6w uraz6w powstalych w wyniku
wypadk6w,w szczeg6lnoSci poprzez skuteczn4 rehabilitacjg os6b poszkodowanych,
wdroZenie program6w rehabilitacj i leczniczej dla dzieci zagrohonych
niepelnosprawnoSci4 i niepelnosprawnych orazich skutecznej rehabilitacji tworz4cej
warunki do podjgcia pracy przezrodzic6w, wsparcie proces6w restrukturyzacyjnych
lecznictwa szpitalnego poprawiaj4cych efektywnoSd systemu opieki zdrowotnej i
dostosowanie struktury (zakres dzialalnoSci medycznej i zasoby) do aktualnych potrzeb
zdrowotnych oraz deficyt6w w zakresie poduZy danego rodzaju Swiadczef, pojmowania
dobrego stanu zdrowia spoleczeristwa jako istotnej determinanty wzrostu
gospodarczego.

Projekt jestzgodny z priorytetami regionalnej polityki zdrowotnej wojew6dztwa
mazowieckiego -,,Zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyj nei" oraz
,,ZwiEkszenie dostgpnoSci do oddzial6w neurologicznych, w tym udarowych,

wzmocnienie opieki rehabilitacyjnej".
Uzasadnienie inwestycj i
Wskazania do realizacji projektu sq nastgpuj4ce:
Wskazniki oblozenial6zekprzel<raczajQce w niekt6rych miesi4cach 100% oraz dNugi
- czas oczekiwania na Swiadczenia rehabilitacji leczniczej;
MozliwoStrozszerzenia pakietu realizowanych Swiadczef zdrowotnychz zakresu

-

t7

rehabilitacj

-

-

-

i

i ambulatoryj nej ;
Ograniczenie negatyvmych skutk6w przewleklych schorzeri ukladu kostnostawowego oraz deficyt6w powstalych w wyniku uraz6w oraznegatywnych
skutk6w chor6b ukladu l<rqircnia (zawaly, udary);
stacj onamej, dziennej

wdrozenie program6w rehabilitacji medycznej bgd4cych prewencj4 czasowych,
okresowych i dluzej trwaj4cych niezdolnosci do pracy, atak2e ulatwiaj4cych
powroty do pracy po ZUS ZLA, Swiadczeniach rehabilitacyjnych czy rentowych ;
Skoncentrowanie cel6w projektu na schorzeniach stanowi4cych gl6wne przyazyny
dezaktywizacj

i zawo dowej oraz o graniczeniu skutk6w

ur azow ;

Przedsigwzigcie wspiera procesy restrukturyzacyjne lecznictwa szpitalnego
poprawiaj4ce w skali wojew6dztwa efektywnoSi i kompleksowo6d systemu opieki
zdrowotnej i dostosowanie struktury.

Projekt wpisuje sig w proces poprawy struktury i zasob6w bazy lozkowej w
Mazowieckim Szpitalu wojew6dzkim Siedlcach sp. z o. o obejmuj4cych
kompleksowe leczenie chor6b ukladu kostno-stawowego, migsniowego i tkanki
lqcznej, deficyt6w neurologicznych i schorzeri ukladu fuqzeniaostrych i
przewleklych;
Zwigkszeniebazy l6zkowej ilokalowej poprzezadaptacjgpomieszczeripawilonuw
istotny spos6b:
zwigkszy dostgpnoSi do Swiadczeri rehabilitacyjnych,

wplynie na poprawg kompleksowoSci Swiadczefi,
skr6ci hospitalizacjg pacjent6w w oddzia\ach: neurologicznq, ortopedycznourazowym, chirurgicznym, kardiologicznym, chirurgii i traumatologii dziecigcej;
umoZliwi wczeSniej sz4 stacj onamg kompleksowq rehabilitacj g medy cznq po
przebytych ostrych epizodach wiericowych, udarowych, urazach wielonarz4dowych
lub miejscolvych oraz poprawi dostgpnoSi do Swiadczefi rehabilitacji
neurologicznej, ortopedycznej i kardiolog icznel pacj entom ze schorzeniami
przewleklymi,

Dzigki modernizacji pomieszczehzostanie stworzona infrastruktura gwarantuj4ca
bezpieczenstwo i wysoki standard pobyu pacjent6w poprzeznowoczesne
wyposaZenie sal /TV, Wi-Fil z odrgbnymi wgzlami sanitarnymi;
Inwestycja w najnowszej generacji sprzgt i aparaturg zuwzglEdnieniem
nowatorskich technolo gii z zak,resu rehabilitacji 3D i biofeedbacku umozliwi
zwigkszenie efektyvmoSci kompleksowej rehabilitacji jak i poszerzenie oferty.

l.3.Projekt,rPoprawa jakoSci udzielanych Swiadczerl zdrowotnych poprzez remont
Oddzialu Neurologicznego z Pododdzialem Udarowym wrazz adaptacj4
pomieszczerfl po oddziale Chor6b wewngtrznych w Mazowieckim Szpitalu
Wojew6dzkim w Siedlcach Sp. z o.o." polega na:
remoncie pomieszczeh po Oddziale Chor6b Wewngtrznych i adaptacji na potrzeby

-

Oddziatu Neurologicznego zPododdzialem Udarowym, co pozvvoli na zwigkszenie
bazy l6id<owej,
remoncie istniej 4cego Oddzialu Neurologicznego z

P

ododdzialem Udarowym,
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zakupie i montaZu wypostvenia technologicznego.

-Stan aktualny:

Obecnie Oddzial Neurologiczny z Pododdzialem Udarowym o powierzchni 67T,6 m"
miesci sig na pi4tym piEtrze budynku A Szpitala. W jego bezpoSrednim s4siedztwie
znajduje sig Oddziat Chor6b Wewngtrznych, kt6ry zostanie przeniesiony do innej
lokalizacji. Oddzial Neurologiczny z Pododdzialem Udarowym aktualnie dysponuje 36
loakani, w tym: 16l62ek Pododdzial Udarowy, w tym 4 intensywnej opieki medycznej
oraz 20 l62ek O ddzial Neurologic zny, w tym 2 intensywnej opieki medycznej .

Zakres dzizlafi w projekcie obej muj e:
roboty demontazowe i budowlane obejmuj4ce powigkszenie oddzialu o 620,44 m2
- (adaptacja pomieszczeri po Oddziale Chor6b WewnEtrznych) na tej samej
kondygnacji, co zwigkszy znacznie powierzchnig uZytkow4 i stworzy mo2liwoS6
do zorganizowania funkcjonalnej wyodrgbnionej czgSci Szpitala zapewniaj4cej
kompleksowe Swiadczenia w zakresie neurologii,
powigkszenie bazy lSikowej Oddzialu Neurologicznego zPododdzialem Udarowym
- do 60 l62ek (36 l6zek w Pododdziale Udarowym: w tym 9 intensywnej opieki
medycznej , 15 \ohek og6lnych i 12 wczesnej rehabilitacji neurolo giczney 24 lo2kaw
Oddziale Neurologicznym w tym 2 intensyvmej opieki medycznej).
zakup sprzgtu i aparatury medycznej.

-

Etapy realizacji projektu:
Prace przygotowawcze i projektowe
- Roboty demontazowe, budowlane (w tym: murarskie i betoniarskie i
- wykoriczeniowe i instalacyjne (w tym: elektryczne, teletechniczne, sanitame,
)
wentylacj i mechanicznej z rekuperacj1, gaz6w medycznych)
Zakup sprzgtu i aparatury medycznej

-

Cel gl6wny projektu polega na poprawie kompleksowoSci, efektyumoSci i dostgpno5ci
Swiadczeri w zakresie neuroloeii.
Cele szczeg6lowe:
poprawa jakoSci i efektywnoSci uslug zdrowotnychpoprzez kompleksowe dzialania

-

modernizacyjne

poprawajakoSci leczeniai zwigkszenie dostgpnoSci do specjalistycznej opieki
zdrowotnej dzigki zakupom sprzgtu i aparatury medycznej sluZ4cej do
diagnozow ania oruz leczenia pacj ent6w.

Lqczny koszt projektu - 7 426 220,00 zl
Planowany termin realizacji: III kw. 2017 r.

- Mw.

2020 r.

Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczych- 1 szt.

-
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Liczbavrzqdzen aparatury medycznej zakupionej w programie -299 sA.

-Wskainiki rezultutu:
-

LudnoSi objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi-2I74 os6b

OS Priorytetowa

- VI

JakoSC Zycia,

Dzialarie nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -2020.
Realizacja projektu jest niezbgdna z nastgpujqcych wzglgd6w:
DoposaZenie w sprzgt i aparaturg medycznq ma na celu umoZliwienie wdrozenia
- specj alistyc zny ch oraz wysoko specj ali sty czny ch procedur medycznych, zwigkszenie
dostgpnoSci oraz podniesienie jakoSci uslug zwi1zanych z opiekq nad pacjentem;
obecny sprzgt i aparatura medyczna jest stara i wyeksploatowana i wymaga
wymiany.

Realizacja projektu pozwoli na powigkszenie niedostatecznej bazy l62kowej
Oddziale Neurologicznym z Pododdzialem Udarowym, co wplynie na
zwigkszenie kompleksowoSci i dostgpnoSci do Swiadczeri w zakresie neurologii wskaznik wykorzystanial6hek w oddziale przeY,racza Il0% w ci4gu roku, zaS Sredni
czas oczekiwania na przyjgcie do Oddzialu Neurologii z Pododdzialem Udarowym
Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach dla przypadk6w stabilnych
wynosil 34 dni (stan grudziefi20I6 r.).
Realizacja projektu pozwoli spelni6 warunki i wymagania dotyczqce oddzial6w
neurologicznych i udarowychzawarte w przepisach prawnych i wytycznych NFZ.
Powi4zanie projektu z dokumentami strategicznymi:

- w

-

-

Mapa potrzeb zdrowotnych

-

rekomendacje w zakresie neurologii dla wojew6 d^wa

mazowieckiego;

Policy paper dla ochrony zdrowiana lata 2014-2020:
zwigkszenie dostgpnoSci do wysokiej jakoSci ustug zdrowotnych w priorytetowych,
wynikaj4cych z uwarunkowari epidemiologicznych, dziedzinach medycyny - w
zakresie neurologii,
zmniejszenie zachorowalnoSci iprzedwczesnej umieralnoSci z powodu udaru
m6zgu;

Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej woj ew6d ztwa mazowieckiego

-

,,Zapewnienie
kompleksowej opieki rehabilitacyj nej" oraz,,ZwiEkszenie dostgpnoSci do oddzial6w
neurolo gic zny ch, w tym udarowych, wzmocnienie opieki rehabilitacyj nej ".

Zwigkszeniebazy l62kowej OddzialuNeurologicznego zPododdzialem Udarowym
wynika z potrzeb zdrowotnych, na kt6re wska zuj4 analizy demo gra frczne
i epidemiologiczne dla Polski i otoczenia:
Z por6wnania Polski zk,rajani Europy Zachodniej wynika, 2e zapadalnoS6 na udar
m6zgu jest podobna i wynosi odpowiednio okolo I75lI00 000 mgaczyzni l25ll00
000 kobiet;
W kraju rocznie odnotowuje sig 60 000
udar m6zgu;

-

70 000 (0,18%) nowych zachorowari na

W Polsce udar zajmuje czwarte miejsce wSr6d przyczynzgon6w;
2Q

-

WskaZniki wczesnej umieralnoSci w Polsce wahaj4 sig w wielkoSciach 106/100 000
mgaczyzn i 7 | I 100 000 kobiet, dla por6wnania naj mniej zgon6w z powodu udar6w
mozgtnotuje sig w Szwaj carii34ll00 000, Francji 38i 100 000 oraz Islandii 47/100
000;

-

WSr6d pacjent6w, kt6rzy prze?yli rtdar,60Yo pozostaje w mniejszym lub wigkszym
stopniu niesprawnych ruchowo , z czego polowa chorych jest niesamodzielnych lub

wymaga stalej opieki;

-

-

Struktura wieku ludnoSci dla powiat6w na obszarze dzialania Sp6lki wedlug
prognozy GUS na rok2020 i2030 wykazuje niekorzystne tendencje starzenia sig
lokalnej spolecznoSci (wzrost liczby ludnoSci w kat. 65+ o ok. 40 tys.), podobnie jak
calego wojew6dztwa mazowieckiego (wzrost liczby ludno5ci w kat. 65+ o 180 482);

Wiek - jest najsilniejszym czynnikiemryzyka udaru, po przekroczeniu 65 r.2.
dotyczy a2syo,wrazzwiekiem wzrastawykladniczo zar6wno umEAczyzn, jak i u
kobiet, a czgstoSd wystgpowania podwaja siE zkaAd4 dekad4;
Udary stanowily Is,Syoprzyczynzgon6w w Szpitalu w 2015 r. i zajmowaly trzecie
miejsce po chorobach ukladu l<rqizenia i nowotworach;

Udary stanowi4 istotnq czE36 chor6b ukladu Wqircnia.
W 2015 roku w Oddziale Neurologii zPododdzialem Udarowym Mazowieckiego
Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach hospitalizowano 2027 pacjent6w, zczego
najwigkszy odsetek stanowili pacjenci zamieszkali w powiecie siedleckim(32,71%)
i Siedlcach (32,360A), a nastgpnie miriskim (8,34%) i losickim (8,04%).Udzial
pacjent6w w wieku 65+ wyni6sl3To/o, w wieku 85+ l5yo i byl nieco nizszy niL
w Polsce w 2014 roku, odpowiednio 42% i T6Yo oraz w wojew6dztwie
mazowieckim- 44Yoi l8%. ZapadalnoSd na udary (na 100 tys. mieszkaric6w) na
podstawie liczby hospitalizowanych w oddziale wyniosla: u kobiet - powiat
siedlecki 224,7, m. Siedlce 168,8, umgzczyz,n- powiat siedlecki 197,I, m. Siedlce
195,5, og6lem - powiat siedlecki 210,8, m. Siedlce 181,8. Odsetek zachorowari
(ICD-10: 160, 161, 163) w powiecie siedleckim bylwylszy nizw Polsce (0,21o/o),w
Siedlcach na poziomie krajowym (0,18%); Z powodu udar6w hospitalizowano 526
pacjent6w, z czego udary niedokrwienne stanowily 86,5yo., a odsetek tromboliz
doZylnych wyni6sl 2l,3Yo.
W Szpitalu nie wykonywano trombolizy dotgtniczej i trombektomii.

-

W roku 2016 spoSr6d zdarzefim6zgowo-naczyniowych hospitalizowanych w
Oddziale Neurologicznym z Pododdzialem Udarowym stwierdzono 524 tdary - co
stanowilo 8,5o% schorzeri ukladu L,rqzeniabgd4cych przyczynqhospitalizacji w
Szpitalu, - w tym krwotoczne - 64 (12,2%) oraz niedokrwienne - 460 (87,8%).
Udary niedokrwienne wystgpowaly czgsciej w grupie kobiet (89,106), w grupie
mEaczy zn - rzadziej (86,5%). Udar krwo toczny stwierdzono czg Sciej u mgAczy zn
(56,3yo), niedokrwienny - prawie r6wnie czgsto u kobiet (49,8oh), jakumg2czyzn
(50,2%).

-Lokalizacjaoddzial6w udarowych w otoczeniu Sp6lki,
WSS w Bialej Podlaskiej - 69 km (18 l6zek);

-

SP

ZOZw

tr-ukowie

r80

km:

-29 krn(l6l6zek);
2l

SP

ZOZw Radzyniu Podlaskim

- Sredni czas oczekiwania

-

55 km (16lohek);

-

naprzyjgcie planowe do oddzialu Neurologii z
Pododdzialem Udarowym Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach dla
przypadk6w stabilnych wynositr 34 dni (stan grudziefi20l6 r.). wg map potrzeb
zdrowotnych dla wojew6dztwa mazowieckiego ze wzglgduna dlugie kolejki (mediana
czasrr oczekiwania w wojew6dztwie - 6), wysokie oblozenia (Srednie obloZenie w
wojew6dztwie * 1,45) nale?v niezwlocznie zwigkszyd dostgpnos6 oddzial6w
neurologicznych;
- Kierunek rozwoju neurologii w Polsce zakladatworzenie Centr6w Interwencyjnych
Leczenia Udar6w M6zgu. Prg2nie zwigkszajqcy zakres realizowanych procedur Zaklad
Radiologii zabiegowej przy doposaZeniu w sprzgt i zwigkszeniebazy l62kowej
o ddzialu, w przy szlosci umoZliwi utworzenie takiego innowacyj nego osrodka
prowadzqcego kompleksow4 opiekg dla ponad 550 tys. populacji (powiat6w:
siedleckiego, m. Siedlce, mirlskiego, sokolowskiego,losickiego, wggrowskiego,
garwoliriskiego);
- Poprawa jakoSci udzielanych Swiadczeri zdrowotnychpoprzezremont Oddzialu
Neurologic znego z Pododdzialem Udarowym wraz z adaptacjE pomieszczeri po
Oddziale Chor6b Wewngtrznych pozwoli na utworzenie dodatkolvych gabinet6w
pracowni EEG, EMG skr6ci czas oczekiwania na konieczn4 i peln4 diagnostykg u
wzrastajqcej liczby coraz mlodszych chorych z wczesnymi zaburzeniami otgpiennymi, z
padaczk1, chorobami demielinizacyj nymi i nerwowo-migsniowymi ;
Powigkszenie niedostatecznejbazy t6zkowej w Oddziale Neurologicznym z
Pododdzialem Udarowym wplynie na zwigkszenie kompleksowoSci i dostgpnoSci do
Swiadczeri w zakresie neurologii (wskaznik wykorzystanial6zekw oddziale przektacza

-

Il0% w ci4gu roku);
Wg map potrzeb zdrowotnych prognozowana liczbahospitalizacji w oddzialach
neurologii, w tym udarowych w wariancie bazowym w Polsce wzro5nie 2296.53 tys. w
roku 2016 do 332.16 tys. w roku 2029 (wzrost liczby hospitalizacji o ll.3%).Liczba
t62ek niezbgdna do zaspokojenia tych potrzeb w wojew6dztwie mazowieckim to 840 w
2016 roku, 990 w 2029 roku (wg RPWDLnadziefi3l.D3.2016 w wojew6dztwie bylo
ich 934). Povtylszaprognoza nie zawiera l62ekzwiqzartychz pacjentami powyzej 85.
roku Zycia. Wg Biuletynu StatystycznegoMZ 2016 nasycenie l62ek neurologicznychna
10 tys. w 2015 roku w Polsce wynosilo 2,0, aw wojew6dztwie mazowieckim 1,8.
Nasycenie t52ek neurologicznych w subregionie siedleckim byto wy2sze (2,7), ale po
uwzglgdnieniu obszaru dzialaria Delegatury MOW NFZ w Siedlcach (powiaty: m.
Siedlce, siedlecki,losicki, sokolowski, wggrowski, miriski i garwoliriski) o wiele nizsze

-

-

1,47.

roj ekt, Mo dernuacjz Oddzialu O rtopedyc zno-U razowego i adaptacj a
pomieszczeri na potrzeby Pododdzialu Neurochirurgii w raz z zakupem aparatury

1.4.

P

medycznej i wyposa2enia w Mazowieckim Szpitalu Wojewr6dzkim w Siedlcach Sp.
z o.o.t'polega na:

-

remoncie

i

modernizacji pomieszczef Oddzialu Ortopedyczno-Urazowego i

adaptacji czgSci pomieszczef na potrzeby Pododdzialu Neurochirurgii,
22

-

zakupie aparatury medycznej i wyposazenia technologicznego, jego montahu oraz
przeszkoleniu personelu w zakresie jego eksploatacji.

Zakres dzia|a'fi w proj ekcie obejmuje:
roboty demontaZowe i budowlane obejmuj4ce v,rydzielenie z Oddziatu
- Ortopedyczno-Urazowego pomieszczeh na potrzeby Pododdzialu Neurochirurgii z
1 0 stanowiskami l6zkowymi,
zakup,monta? sprzgtu i aparatury medycznej.

-

Etapy realizacji projektu:
Prace przygotowawcze i projektowe
- Wykonanie rob6t demontaZowych, budowlanych ( w tym: murarskie i betoniarskie,
- prace wykoriczeniowe) i instalacyjnych ( w tym: elektryczne, teletechniczne,
sanitarne, wentylacj i mechaniczn ej, gaz6w medycznych).
Zakup imonta? sprzgtu i aparatury medycznej.

-

Cel gl6wny projektu polega na:

-

zapewnieniu dostgpu do Swiadczeri w zakresie neurochirurgii, a tym samym
zapewnieniu kompleksowe go leczenia pacj ent6w Mazowieckiego Szpitala

Wojew6dzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.,
poprawie warunk6w oraz jakoSci udzielanych Swiadczeri w Oddziale OrtopedycznoUrazowym.

CeIe szczeg6lowe:

-

wdrozenie nowych, niedostgpnych dotychczas w subregionie siedleckim procedur w
zakresie neurochirurgii, w tym wdroZenie metod leczenia guz6w i waz6w
pogranicza czaszkowo-krggoslupowego, gvzSw przysadki, mikrochirurgiiurazow

-

nerw6w obwodowych i splotu ramiennego, technik maloinwazyjnych w leczeniu
choroby dyskowej krggoslupa odcinka szyjnego (artroplastyka), mikrodyscentomii;
mo2liwoS6 leczenia operacyjnego pacjent6w z zburzeniami nerw6w obwodowych,
propagowanie i rozw6j maloinwazyjnych technik w chirurgii krggoslupa,
zwigkszenie iloSci nowatorskichzabieg6w jak werteboroplastyka oraz stosowanie
stabilizator6w migdzywyro stkowych.
wyposa:Zenie Oddzialu w nowoczesn4 aparaturg medy cznq umoZliwiaj 4c4

prowadzenie skutecznej terapii oruz diagnostyki.

L4czny koszt realizacji projektu - 8 537 876,00 zl
Planowany okres realizacji projektu: III kw. 2017 r.

- Mw.

2020 r.

Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczych - 1 szt.

-

Liczbaurzqdzefi aparatury medycznej lsprzEtu medycznego zakupionych w
-123 szt.
23

Wskainiki rezultatu:
LudnoSi objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi w zakresie neurochirurgii - 2.791 os6b
OS Priorytetowa

- VI

JakoSc Zycia, DziaNarie

nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -2020.
Obecnie Oddzial Ortopedyczno-Urazowy w Mazowieckim Szpitalu Wojew6dzkim w
Siedlcach Sp. z o. o powierzcl:rlri 1292,63 m2 mieSci sig na trzecim piEtrze w budynku A
Szpitala. Oddzial dysponuje 64 \6rkarti. W ramach modernizaqi oddzialu, w jego
strukturze zostan4 wydzielone pomieszczenia z przeznaczeniem na utworzenie
Pododdzialu Neurochirurgii z 10 stanowiskami l6zkowymi.
Doposazenie w sprzgt i aparaturg medyczruq ma na celu umoZliwienie wdrozenia
specj alistyc zny ch ortv wysokospecj alisty czny ch procedur medycznych, zwigkszenie
dostgpnoSci, jakoSci oraz zapewnienie kompleksowoSci Swiadczeri w tym r6v,mie2 z
zakresu neurochirurgii.
Uzasadnienie inwestycji
Wg prognozy map potrzeb zdrowotnych opartej na prognozach demograficznych i
- optymalizacji obloZeri stwierdzono, 2e w Polsce latach 2016 - 2029 nast1pi wzrost
liczby hospitalizacji w oddzialach chirurgii urazowo-ortopedycznej o 6,7oh.
Modernizacja Oddzialu znacznie poprawi jego funkcjonalnoSd i efektyumoSi.
- Pozwoli na rozszerzenie zakresu wykonywanych procedur o procedury w zakresie
- neurochirurgii, pozwoli na kompleksowe leczenie pacjent6w zwlaszcza z urazani
krggoslupa,
Stworzy warunki dla rozwoju innowacyjnej opieki neurologicznej i
- neurochirurgicznej w profilaktyce udar6w na podtroZu zmian i wad wrodzonych.
Umo2liwi orgarrtzacjE Centrum Interwencyjnego Terapii Ostrego Udaru M6zgu i
prowadzenie terapii wewn4trznaczyniowej (tromboliza dotgtnicza, trombektomii
mechaniczna), jako kompleksowe leczenie pacj ent6w udarowych.
Wg map potrzeb zdrowotnych w Polsce prognozowana liczba hospitalizacji w
- oddzialach neurochirurgicznych w wariancie bazowym waha sig migdzy 74.52 tys.
w roku 2016 a79.12 tys. w roku2029. Prognozowanaliczbalo2ek waha sig migdzy
1690 w roku 2016 a 1830 w roku 2029. W wojew6dztwie mazowieckim w 2014
roku bylo 12 oddzial6w, kt6re sprawozdawaly Swiadczenia w NFZ. Prognoza oparta
na trendach demograficznych i optymalizacji oblo2ehvtykazala,2e w latach 2016 2029 nast1pi wzrost liczby hospitalizacji o 4.3Yo. Liczba lo2ek niezbgdna do
zaspokojenia tych potrzeb w wojew6dfiwrc mazowieckim to 230 w 2016 roku, 240
w 2029 roku (wg RPWDL na dzien 31.03.2016 w wojew6dztwie bylo ich 336).
Analiza funkcjonowania oddzial6w wykazala, 2e nale?y: dqzy1 do zwigkszenia
udzialu Swiadczef zabiegowych oraz koncentracji wykonywania zabieg6w
kompleksolvych. Wg Biuletynu Statystycznego MZ 2016 nasycenie l62ek w
oddzialach neurochirurgicznych w 2015 roku wynioslo w Polsce i w wojew6dztwie
mazowieckim 0,6 na 10 tys. ludnoSci.12 spoSr6d 14 oddzia\6w neurochirurgicznych
w wojew6dztwie mazowieckim zlokalizowanych jest w Warszawie lub jej bliskim
s4siedztwie. Jedynie dwa oddzialy, w Radomiu i Plocku, zabezpieczajq
neurochirurgicznie od poludnia i od zachodu bardziej odlegle rejony wojew6dztwa
mazowieckiego. P6lnocne i wschodnie rubieZe wojew6dztwa nie maj4 podobnego
reczema.
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-

WdroZenie procedur neurochirurgicznych:
fts2s2srzy zal<res realizowanych przez Szpital Swiadczeri, a tym samym zapewni
dostgpno36 do wysokospecjalistycznych technik w leczeniu urazSw krggoslupa,
mikrochirurgii uraz6w nerw6w obwodowych i splotu ramiennego, pozwoli na
wdrozenie technik maloinwazyjnych w leczeniu choroby dyskowej krggoslupa

odcinka szyjnego (artroplastyka), mikrodyscentomii oraz na leczenie guz6w i

-

uraz6w pograrricza czaszkowo-krggoslupowego, guzSw przysadki,
umozliwi leczenie operacyjne pacjent6w zzburzenianri nerw6w obwodowych,
umoZliwi prowadzeniebadan nad procesami zwyrodnieniowymi j4dra miuld?ystego
oraz biomechanik4 krggoslupa;
zwigkszy ilo56 zabiegow takich jak werteboroplastyka oraz stosowanie
stabilizator6w migdzywyrostkowych koniecznych do leczenia pacjent6w z cigzkimi
obrazeniami wielonarz4dowymi, ktorzy trafiajq do Mazowieckiego Szpitala w
S iedlcach transportow arrJ- przez Lotnicze Po gotowie Ratunkowe.

Projekt jest kompatybilny

z

leczeniem nowotwor6w ukladu nerwowego w

Siedleckim OSrodku Onkologii.

Powi4zanie projektu z dokumentami strategicznymi:
Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 20T4-2020 (zwigkszenie dostgpnoSci do
- wysokiej jakoSci uslug zdrowotnych w priorytetowych, wynikaj4cych z
uwarunkowari epidemiologicznych, dziedzinach medycyny, w zakresie
neurotraumatologii i ortopedii, przeciwdzialanie wysokiemu poziomowi
przedwczesnej
umieralnoSci
zachorowalnoSci i

z

-

powodu udar6w, ograniczenie skutk6w wysokiej czgstotliwoSci

uraz6,w

powstalych
w nastgpstwie wypadk6w oraz przewleklych schorzeri uktadu kostno-stawowego i
ich negatyvnych konsekwencji wptywaj4cych na aktywnoS6 zawodow4.
Mapa potrzeb zdrowotnych wojew6dztwa mazowieckiego dla oddzial6w chirurgii
urazowo -ortopedycznej .

1.5. Zailanie ,,Poprawa jako5ci udzielanych Swiadczeri opieki zdrowotnej w
oddzialach Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.o' sklada
sig z nastgpuj4cych

projekt6w:

Projekt 1.5.1. ,rRemont Oddzialu Laryngologicznego, Oddzialu Chor6b Wewngtrznych
Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. wraz z
zakupem wyposaZenia"

Projekt 1.5.2. o,Rozbudowa i modernizacja wrazz zakupem wyposaZenia Oddzialu
Urologii i Onkologii Urologicznej n modernwacja w r^z z zakupem
rvyposaienia Oddzialu Chirurgii Og6lnej i Nacryniowej
Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach Sp. z o.o."
Proj ekt 1.5.3. rrZzkup wyp os aien ia w r az z mo dernizacj 4 po mie szczefi Oddzialu
Chirurgii i Traumatologii Dziecigcej, Oddzialu Dziecigcego
Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach Sp. z o.o."
Projekt 1.5.4. ,,Remont Stacji L62ek oraz zakup wyposa2enia w Mazowieckim Szpitalu
Wojew6dzkim w Siedlcach Sp. z o.o."
Projekt l.5.5.,,Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna"
Proiekt 1.5.1.

Remont Oddzialu L

Oddzialu

Chor6b
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Wewngtrznych Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego
wraz z zakupem wyposaZenia

w Siedlcach

Sp.

z

o.o.

Zakres dzialafi w projekcie obejmuje:
Prace przygotowawcze i projektowe
- Roboty demontazowe i budowlane
- Remont infrastruktury:
- przebudowa pomieszczen oraz przestaruaLej i wyeksploatowanej instalacji zasilaria
- elektroenergetycznego w tym utylizacjg przestarzalych stacji transformatorowych i
budowg no wyc h b ezpieczny ch,
przebudowa i wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- dostosowanie instalacji i zabezpieczen przeciwpoZarowych do ekspertyzy plpoL.
- Szpitala
Zakup wyposaZenia technologicznego.

-

Cel gl6wny projektu:
poprawa funkcjonalnoSci, warunk6w pobytowych , bezpieczeristwa pacjent6w i
pracownik6w poprzez remonty obiekt6w szpitala i dostosowanie do wymagaf
technicznych i technologicznych, sanitarnych, p.po2 i bhp., i modernizacjg
urz4dzen i instalacji.
Celem planowanych remont6w Oddzial6w jest dostosowanie rozwiEzaiprogramowych,
funkcjonalnych i uZytkowych do aktualnych potrzeb, wymog6w higienicznosanitarnych, wymagaf w zakresie ochrony przeciwpo?arowej, wymagari w zakresie
potrzeb os6b niepelnosprawnych, obowiqzuj4cych przepis6w, norm i normatyw6w
budowlanych. Efektem zarrierzenia ma by1 zdecydowana poprawa warunk6w
przebywania i obslugi pacjent6w orazpoprawa warunk6w pracy personelu medycznego,
obniZenie koszt6w eksploatacji budynku, a poSrednio - podniesienie standardu
Swiadczenia uslug medycznych.
ZaNoheniem podstawowym do planowanej przebudowy Oddzial6w jest uzyskanie
optymalnych uklad6w funkcjonalnych poprzez likwidacjg zbiorowych (dostgpnych z
kor:ytarza) pomieszczefi higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla pacjent6w i
zast4pienie ich lazienkami przy salach l62kowych oraz przystosowanie (adaptacjg)
zwolnionych w ten spos6b pomieszczeri i powierzchni do innych niezbgdnych funkcji.
Ma to umoZliwi6 pozyskanie dodatkowych sal l62kowych z wgzlani higienicznosanitarn;rmi, lazienek przystosowanych do potrzeb os6b niepelnosprawnych oraz
innych pomieszczeri istotnych dla prawidlowego funkcjonowania oddzial6w. Zakada
sig r6wnie2 przebudowg niekt6rych pomieszczehbez zmiany przeznaczenia majqcq na
celu poprawienie ich funkcjonalnoSci.

Etapy realizacji projektu:

i projektowe
Wykonanie rob6t demontaZowych, budowlanych i instalacyjnych, w tym:
roboty budowlane (rozbi6rkowe, murarskie i betoniarskie, prace wykoriczeniowe)
2. roboty instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitame, wentylacji mechanicznej,
gaz6w medycznych).
Zakup wyposzenia technologicznego

-1.

Prace przygotowawcze

-

Koszt realizacii proiektu

-

6 265180.00 zl
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Okres realizacji:

III

kw. 2017 r.- IV kw.2020 r.

Wskainiki produktu:

leczniczych- | szt.
urz4dzen aparattxy medycznejlsprzgtu
-Liczba
programie - 110 szt.
Liczba wspartych podmiot6w

medycznego zakupionych w

Wskainiki rezultatu:
LudnoSi objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi-2600.

-

OS Priorytetowa

- VI

JakoSt 2ycia, Dzialanie nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 - 2020.
Uzasadnieniem realizacji projektu w odniesieniu do laryngologii jest:

-

Oddzial Laryngologiczny w Siedlcach jest jedynym oddzialem na obszarze
Delegatury MOW NFZ w Siedlcach (subregion siedlecki) oraz warszawski
wschodni (powiaty: miriski, garwoliriski);

-

-

Najblizej usytuowane oddzialy laryngologiczne znajduj4 sig w Bialej Podlaskiej (69
km)i Radzyniu Podlaskim (55 km);
W roku 2016 w Oddziale Laryngologicznym hospitalizowano gl6wnie mieszkaric6w
m. Siedlce i powiatu siedleckiego (lqcznie 4S%) oraz powiat6w: miriskiego (13,5o/o),
sokolowskiego (8,8%), lukowskiego (8,4o ), wggrowskiego (7,5yo), losickiego
(4,2%)i innych (9,6%);

Udzial procedur zabiegowych JGP

w roku 2016 stanowil

76,12%o wszystkich

zrealizowarrych JGP;

-

Konieczno(t dostosowania struktury lohek w oddziale do zwigkszenia liczby
wykonywanyeh zabiegow operacyjnych oraz wyzwaf demograficznych
i epidemiologicznych, a w szczeg6lnoSci chor6b nowotworowych;

-

W roku 2016 w Oddziale Laryngologicznym z powodu nowotwor6w zloSliwych
leczono 93 pacjent6w, co stanowilo 4,2Yo ogolem leczonych w tym oddziale onz
7,3%o chor6b

-

-

nowotworowych zloSliwych leczonych w Szpitalu;

Oczekiwany wzrost zapotrzebowania na Swiadczenia zabiegowe, a w szczeg6lno5ci
radykalne zabiegi narz4d6w szyi i glowy w przebiegu skojarzonego nowotwor6w
ztoSliwych, wynikaj4cy z nastgpuj4cych danych dotycz4cych potencjalu
wykonawczego wlasnego i otoczenia:
Potrzeba zabezpieczenialeczenia chirurgicznego nowotworow ze skr6ceniem czasu
oczekiwania na zabiegi operacyjne, nxlaszcza z powodu zachorowari na nowotwory
krtani, gardla oraz innych nowotwor6w zloSliwychnarzEd6w szyi i glowy Nqcznie z
z r adioterupi4 w kontekScie funkcj onowania S iedleckie go O Srodka Onkolo gii,

Zmiarry

systemowe

kompleksowa opieka

nad pacjentem

zv,ftaszcza

-

onkologicznym;

-

PotrzebanirEkszenia przepustowoSci sal pooperacyjnych poprzez zwigkszenie iloSci
l62ek intensywnego nadzoru medycznego w remontowanym oddziale;
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-

b"rpieczeristwa pobyu pacjent6w oraz warunk6w pracy personelu
medycznego i pomocniczego;

P"pt"*"

poprawa warunk6w pobytu w czasie hospitalizacji poprzez dostosowanie sal
chorych zgodnie z wymaganiami prawnymi jak r6wnie2 z oczekiwaniami
pacjent6w z uwzglgdnieniem ich niepelnosprawnoSci, w tym wyposaZenie w wgzly
sanitarne;

-

Projekt jest zgodny zMap4 potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego
w cz g Sci doty czqc ei r acj onalizacii 16 Zek otoryno I aryngo I o gi c znych'

Uzasadnieniem realizacji projektu w odniesieniu do chor6b wewngtrznych jest:

-

Struktura wieku ludnoSci dla powiat6w na obszarze dzialaria Sp6lki wedlug
prognozy na rok 2020 i 2030 wykazuje niekorzystne tendencje starzenia sig lokalnej
spolecznoSci, podobnie jak calego wojew6dztwa mazowieckiego oraz w Polsce 'Do
2030 roku udzial wzglgdny ludnoSci powyZej 60 r.2. zarnieszka\ej na obszarze
badanych jednostek terltorialnych zwigkszy sig o ponad 3%o, a w kategorii 75+ - o
ponad

-

-

-

-

4o/o;

blisko 20o/o ludnoSci zamieszkuj4cej obszar Sp6tki jest w wieku 65+,
a ryzyko zachorowari roSnie z wiekiem (choroby nowotworowe, ukladu l<rqhenia,
ruchu, neurologiczne, zespoly geriatryczne), w realizacji misji publicznej przy
planowaniu strategicznym powinnabyt, zwr6cona uwaga na dedykowanie zakres6w
Swiadczeri zdrowotnych r6wnie2 osobom starszym, wymagaj4cym szczeg6lnej
opieki i troski, w tym wdro2enie rekomendowanych zasad opieki nad pacjentem
onkologicznym, udarolvym i po zawale serca;
Wzrost zagrohenia chorobami wieku podeszlego mohna przypisat m.in. zmianom
struktury wieku populacji. Nalez4 do nich gl6wnie choroby ukladu sercowonaczyniowego oraz choroby nowotworowe. Prognozy wskazujq, 2e do 2050 roku
odsetek Polak6w w wieku > 65 lat wzroSnie z l4,7oh do 32,7Vo, nale?y zatem
oczekiwad, 2e liczba chor6b nowotwor6w, zawa\6w serca, udar6w i zespol6w
geriatrycznychwkolejnychlatachte?bgdziewzrastaf;
Niekorzystne tendencje starzenia sig lokalnej spolecznoSci maj4 swoje
odzwierciedlenie w strukturze wiekowej pacjent6w Oddzialu Chor6b Wewngtrznych
Jakkolwiek najwigksz4 iloSi bezwzglgdn4 pacjent6w w przedziale 65+ stwierdzono
w SOR, to najwigkszy odsetek leczonych stwierdzono w tej kategorii wiekowej w
Oddziale Chor6b Wewngtrznych. W 2016 roku na Il20 leczonych (wypisani i
zmarli) udzial hospitalizowanych wedlug grup wiekowych wyni6sl: > 95+: 14
(1,3%) 8 5+ : 245 (2l,9Yo), 7 5+ : 5 49 (49%), 65 + : 7 64 (68,2%);
W 2016 r najwigkszy udzial w hospitalizacjach mialy choroby uktradu oddechowego
- 265 pacjent6w (23,7%). Najczgstszq przyczyrly zgon6w byly choroby ukladu
l<rqircnia - 54 pacjent|w (34,2Yo) oraz choroby ukladu oddechowego - 52 pacjent6w
Poniewa:Z

(32,9%).

-

Oddziale Chor6b Wewngtrznych wynika z dluhszego
Sredniego pobytu pacjenta o 3 dni nizw arnlogicznych oddzialach w Polsce;
KoniecznoSi dostosowania infrastruktury oddzialu do zmian systemowych

Wysokie oblo2enie

w
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kompl ekso wa op ieka nad pacj ent em, zwlaszcza geiatry czny m;

KoniecznoSd dostosowania struktury l62ek w oddziale do zwigkszenia Iiczby
hospitaliza cji oraz v'ryzw afi demo grafi c zny ch i epidemiologicznych,
Poprawa bezpieczefrstwa i warunk6w pobytu pacjent6w w wieku 65+ poprzez
dostosowanie sal chorych do oczekiwati pacjent6w z uwzglgdnieniem ich
niepelnosprawnoSci, w tym wyposaZenie w wgzly sanitarnych oraz warunk6w pracy
personelu medycznego i pomocniczego;
Projekt jest zgodny zMapqpotrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego
w czgsci dotycz4cej racjonalizacji liczby lohek przy uwzglgdnieniu czynnik6w

demograficznych

Projekt l.5.2.,,Rozbudowa i modernizacja wrazz zakupem wyposaZenia Oddzialu
Urologii i Onkologii Urologicznej, modernwacjawraz z zakupem
wyposaienia Oddzialu Chirurgii Og6lnej i Nacryniowej
Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach Sp. z o.o."
Zakres dzialafi w projekcie obejmuje:
Prace przygotowawcze i projektowe
- Roboty demontaZowe i budowlane
- Remont i rozbudowa infrastruktury obejmuje:
remont pomieszczeh Oddzial6w, rozbudowg Oddzialu Urologii i Onkologii
- Urologicznej o okolo 60,80 m' powierzchni u2ytkowej oraz modemizacjE
pomieszczen w celu dostosowania sal do zainstalowania zakupionej aparatury
medycznej i wyposaZenia technologicznego

-

wymiang przestarzatej i

wyeksploatowanej

instalacji

zasilania

el ektro ener gety czne go,

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji
wo dno -kan alizacy jnej,
d6516s6wanie instalacji i zabezpieczeh przeciwpoZarowych do ekspertyzy plpoZ.

przebudowg

i

Szpitala.
Zakup wyposaZenia technolo gicznego.

CeI gl6wny projektu:
Unowoczesnienie infrastruktury ochrony zdrowia, poprawa funkcjonalnoSci,
warunk6w pobytowych, bezpieczefrstwa pacjent6w i pracownik6w poprzez

remonty obiekt6w szpitala

i

dostosowanie

do

wymagari technicznych i

technologicznych, sanitarnych,p.poz i bhp., i modemizacjgvrzEdzeri i instalacji.

Celem zaplanowanych dzialafi jest wyposalenie oddzial6w w nowoczesn4 aparaturg
medycznqumozliwiaj4ca prowadzenie skutecznejterapii oraz diagnostyki. Zaplanowane
prace budowlane umoZliwi4 dostosowanie pomieszczef do wlaSciwego wykorzystania
zakupionej aparatury oraz dostosowanie rozwi1zafi programowych, funkcjonalnych i
u2ytkowych do aktualnych potrzeb, wymog6w higieniczno-sanitarnych, wymagari w

zakresie ochrony przeciwpolarowej, wymagaf w zakresie potrzeb os6b
niepelnosprawnych, obowipuj4cych przepis6w, norm i normatyw6w budowlanych.

Efektem zanierzenia ma by6 zdecydowana poprawa warunk6w przebywania i obslugi
pacjent6w oraz poprawa warunk6w pracy personelu medycznego, obnizenie koszt6w
io - oodniesienie standardu Swiadczenia
oatacii budynku, a
29

medycznych.

Zaloheniem podstawowym do planowanego remontu Oddzialow jest uzyskanie
optymalnych uklad6w funkcjonalnych poprzez likwidacjg zbiorolvych (dostgpnych z
korylarza) pomieszczefi higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla pacjent6w i
zast4pienie ich lazienkami przy salach l6zkowych orM przystosowanie (adaptacjg)
zwolnionych w ten spos6b pomieszczeri i powierzchni do innych niezbgdnych funkcji.
Ma to umo2liwi6 pozyskanie dodatkowych sal l6zkowych z wEzlani higienicznosanitarnyrni, lazienek przystosowanych do potrzeb os6b niepelnosprawnych oraz
innych pomieszczeri istotnych dla prawidlowego funkcjonowania oddzial6w. ZaWada
sig r6wnieZ przebudowg niekt6rych pomieszczefibez zmiany przeznaczenia maj4cE na
celu poprawienie ich funkcjonalno6ci w zakresie korzystania z nowoczesnej aparatury
medycznej.

Etapy realizacji projektu:
Prace przygotowawcze i projektowe,

- Wykonanie rob6t demontaZowych, budowlanych i instalacyjnych w tyrn:
-1. roboty budowlane (rozbi6rkowe, murarskie i betoniarskie, prace wykoriczeniowe)
2.

-

roboty instalacyjne (w tym: elektryczne, teletechniczne, sanitarne, wentylacji
mechanicz nej, gaz6w medycznych).
Zakup aparatury medycznej i wyposaZenia technologicznego.

N,qczny koszt realizacji

5 862 580,00 zl
Planowany okres realizacji projektu: II kw. 2018 r.

-

- II kw. 2020 r.

Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczy ch -l sA.
urz4dzeft aparatury medycznej/sprzgtu medycznego zakupionych w
-Liczba
programie - 89 szt.
Wskainiki rezultatu:
LudnoSi objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi

-

2900.

OS Priorytetowa - VI JakoSc Zycia, Dzialartie nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
RPOWM 2014 -2020
Uzasadnieniem realizacji projektu w odniesieniu do chirurgii og6lnej i nacryniowej

jest:

-

Koniecznofit dostosowania infrastruktury oddzial6w do zmian systemowych
kompleksowa opieka nad pacj ent em; zwlaszcza onkologicznym;

-

Skr6cenie czasu oczekiwania na zabiegi operacyj ne;
Poprawa przelotowoSci l62ek chirurgicznych, prowadz1cado obnizenia wskaZnika
wykorzystania l62ek przeh,raczajqcego 90o/o, co mohe stanowid zagrohenie

epidemiologiczne;

-

Potrzeba zwigkszenia przepustowoSci sal pooperacyjnych poprzez zwigkszenie iloSci
l62ek intensywnego nadzoru medycznego w remontowanych oddzialach;
Zasigg oddzialywania terytorialnego Pododdziatu Chirurgii Naczyniowej

:
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-

-

-

najblizej usytuowany oddzial o tym profilu znajduje sig w Bialej Podlaskiej (69
km),
- pacjenci zamieszkali na obszarze 6 powiat6w stanowili 80% wszystkich leczonych,
w tym w Siedlcach - 34,0yo, w powiecie: siedleckim - 24,8oh, sokolowskim - 9,9o/o,
miriskim - 8,0oA, wggrowskim- S,TYo,lukowskim - 5,4yo
Udzial procedur zabiegowych JGP wg Map potrzeb zdrowotnych w zakresie
lecznictwa szpitalnego wyni6sl w 2014 r.:- w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej 97%o,przy Sredniej w Polsce wynosz4cej 83%o
Dane statystyczne Swiadcz4ce o leczeniu chor6b ukladu krq2enia w Pododdziale
Chirurgii Naczyniowej - w roku 2016 hospitalizowano 364 pacjent6w (86%
wszystkich wypisanych i zgon6w w tym pododdziale);
Potrzebazabezpieczenialeczenia chirurgicznego nowotwor6w w ramach leczenia
skojarzonego, w tym radioterapii w kontekScie funkcjonowania Siedleckiego
OSrodka Onkologii,
Dane statystyczne Swiadcz4ce o leczeniu chor6b nowotworowych:
- w Oddziale Chirurgii Og6lnej i Naczyniowej w roku 2016 leczono 64 przypadki z
rozpoznaniem C00-D09, co stanowiLo 5,0o/o wszystkich wypisanych i zgon6w w tym
oddziale onz 4,3oh leczonych w calym Szpitalu z powodu rozpoznania zloSliwej
choroby nowotworowej;

-

Poprawa bezpieczenstwa pobytu pacjent6w oraz warunk6w pracy personelu
medycznego i pomocniczego;
Poprawa warunk6w pobytu

oczekiwaf pacjent6w

z

w hospitalizacji poprzez dostosowanie sal chorych
trwzglgdnieniem

ich

niepelnosprawnoSci,

w

do

tym

wyposa2enie w wgzly sanitame;

Uzasadnieniem realizacji projektu w odniesieniu do urologii i onkologii
urologicznej jest:
KoniecznoSl dostosowania infrastruktury oddzia\6w do zmian systemowych -

-

kompleksowa opieka nad pacj ent em; zwlaszcza onko I o giczny m;
Skr6cenie czasu oczekiwania na zabiegi operacyjne;
Poprawa przelotowoSci l62ek przy znacznym obloZeniu l6zek urologicznych
pr zel<r aczaj?c)ryn w niekt6rych mi e s iEc ach 80% ;
Potrzeba zwiqkszenia przepustowoSci sal pooperacyjnych poprzez zwigkszenie ilo6ci
l6zek intensywnego nadzoru medycznego w remontowanych oddzialach;

i Onkologii Urolo gi cznej :
usytuowany oddziat o tym profilu znajduje sig w Bialej Podlaskiej (69

ZasiEg oddzialywarria terytorialnego Oddzialu Urologii

- - najblihej

-

km),
- pacjenci zamieszkali na obszarze 6 powiat6w stanowili 80% wszystkich leczonych,
w tym w Siedlcach- I9,5yo, w powiecie siedleckim - lg,lyo, sokolowskim- 12,5%o,
wggrowski - 10,40, garwoliriski m - 9,4Yo, lukowskim -9,4Yo;
Udzial procedur zabiegowych JGP wg Map potrzeb zdrowotnych w zakresie
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l".rni"t*a szpitalnego wyni6sl w 2014 r.:- w Oddziale Urologii i Onkologii
Urologicznej 68% (w 2016 r. 77,3oA) ptzy Sredniej w wojew6dztwie

-

-

-

mazowieckim - 14Yo.
Potrzeba zabezpieczenia leczenia urologicznego nowotwor6w w ramach leczenia
skojarzonego, w tym radioterapii w kontekScie funkcjonowania Siedleckiego
OSrodka Onkologii,
Dane statystyczne Swiadcz4ce o leczeniu chor6b nowotworowych:
- w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej w roku 2016 hospitalizowano 488
pacjent6w zrozpoznaniem C00-D09, co stanowilo lg,To wszystkich wypisanych i
zgon6w w tym oddziale oraz38,4%o leczonych w calym Szpitalu z powodu
rozpoznania zloSliwej choroby nowotworowej

;

Konieczno!;6 dostosowania struktury l6Zek

w oddzialach do zwigkszenia liczby
oraz vtyzwah demograficznych i

wykonywanych zabieglw operacyjnych
epidemiologicznych; wg map potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa
szpitalnego w latach 2016 - 2029 nast4pi wzrost liczby hospitalizacji o 17.60/o w
oddzialach urologicznych i o 9.4%;
Koniec znofiC do sto sowania S ali endo skopowej uro lo g icznq umoZliwiaj qce go
realizacjE zabieg6w z uty ciem nowoczesnych technologii medycznych;

Poprawa bezpieczeristwa pobytu pacjent6w oraz warunk6w pracy personelu
medycznego i pomocniczego;
Poprawa warunk6w pobyu w hospitalizacji popruez dostosowanie sal chorych do
oczekiwari pacjent6w z uwzglEdnieniem ich niepelnosprawnoSci, w tym
wyposaZenie w wgzly sanitarne.

Projekt 1.5.3. ,rZakup wyposaieniawraz z modernizacjq pomieszczefi Oddzialu
Chirurgii i Traumatologii Dziecigcej, Oddzialu Dziecigcego
Mazowieckiego Szpitala Wojewridzkiego w Siedlcach Sp. z o.o."
Zal<res dzialafi w projekcie obejmuje:
Prace przygotowawcze i projektowe
- Roboty demontazowe i budowlane
- Modemizacj a infrastruktury w zakresie:
1. przebudowy pomieszcz efi or az przestarzalej i wyeksploatowanej instalacj i zasilania
elektroenergetycznego w celu dostosowania sal do zainstalowania zakupionej
aparatury medycznej i wyposazenia technolo gicznego,
2. przebudowy i wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji onz instalacji wodnokanalizacyjnej,
3. dostosowania instalacji i zabezpieczen przeciwpoZarowych do ekspertyzy plpo?.
Szpitala.
Zakup aparatury medycznej i wyposaZenia technologicznego.

-

Cel gl6wny projektu:
poprawa funkcjonalnoSci, warunk6w pobyowych , bezpieczefstwa pacjent6w i
pracownik6w poprzez remonty obiekt6w szpitala i dostosowanie do wymagan
i bho.. i
sarutam
technicznych i technologi
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urzEdzen

i instalacji.

Celem zaplanowanych dzialafr jest wyposu2enie oddzialow w nowoczesn4 aparaturg
medyczn? umoZliwiaj4ca prowadzenie skute cznej terapii oraz diagnostyki. Zaplanowane
prace budowlane umoZliwi4 dostosowanie pomieszczeft do wlaSciwego wykorzystania
zakupionej aparatury oraz dostosowanie rozwi4zail programowych, funkcjonalnych i
uZytkowych do aktualnych potrzeb, wymog6w higieniczno-sanitarnych, wymagari w

zakresie ochrony przeciwpolarowej, wymagan w zakresie potrzeb os6b
niepelnosprawnych, obowi4zuj4cych przepis6w, norm i normatyw6w budowlanych.

Efektem zatrierzenia ma by(, zdecydowana poprawa warunk6w przeblr,vania i obslugi
pacjent6w oraz poprawa warunk6w pracy personelu medycznego, obniZenie koszt6w
eksploatacji budynku, a poSrednio - podniesienie standardu Swiadczenia uslug
medycznych.

Zaloheniem podstawowym do planowanej przebudowy Oddziat6w jest uzyskanie
optymalnych uklad6w funkcjonalnych poprzez likwidacjg zbiorowych (dostgpnych z
kor:ylarza) pomieszczeri higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla pacjent6w i
zast4pienie ich lazienkami przy salach l6zkowych oraz przystosowanie (adaptacjg)
zwolnionych w ten spos6b pomieszczeri i powierzehni do innych niezbgdnych funkcji.
Ma to umo2liwi6 pozyskanie dodatkowych sal t6zkowych z wgzlarri higienicznosanitarnymi, lazienek przystosowanych do potrzeb os6b niepelnosprawnych oraz
innych pomieszczeri istotnych dla prawidlowego funkcjonowania oddzialow. Zaldada
sig r6wnie2 przebudowg niekt6rych pomieszczertbez zmiany przeznaczenia maj4c4 na
celu poprawienie ich funkcjonalnoSci w zakresie korzystania z nowoczesnej aparatury
medycznej.

Etapy realizacji projektu:
Prace przygotowawcze i projektowe
- Wykonanie rob6t demontaZowych, budowlanych i instalacyjnych w tym:
-1. roboty budowlane (rozbi6rkowe, murarskie i betoniarskie, prace wykoriczeniowe)
2. roboty instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, wentylacji mechanicznej,
gaz6w medycznych)

-

Zakup aparatury medycznej i wyposazenia technologicznego.

l,4czny koszt projektu - 5 249 560,0021
Planowany termin realizacji: III kw. 2018 r.

- IV krry. 2020 r.

Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczych- | szt.
urzqdzefi aparatury medycznejlsprzEtl medycznego zakupionych w

-Liczba
programie - 80 szt.
IIts

kainiki rezultat u:

LudnoSd objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi
OS Priorytetowa

- VI

Jako56 Zycia, Dzialanie
- 2020

-

3370.

nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014

Uzasadnienie realizacji proj ektu
. Dostosowanie rozwi

:

funkcionalnych i

hdo
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.

.
.
.
.

ieniczno-sanitarnych, wymagafr w zakresie
ochrony przeciwpoZarowej, wymagari w zakresie potrzeb os6b niepelnosprawnych,
obowipuj4cych przepis6w, norm i normatyw6w budowlanych.
Celem jest uzyskanie optymalnych uklad6w funkcjonalnych poprzez likwidacjq
zbiorowych (dostgpnych z korytarza) pomieszczef higieniczno-sanitamych
przezraczonych dla pacjent6w i zast4pienie ich lazienkami przy salach l6Zkowych
oraz przystosowanie (adaptacjg) zwolnionych w ten spos6b pomieszczeri i
powieizchni do innych niezbgdnych funkcji, co ma w konsekwencji poprawii
bezpieczefrstwo i komfort pobytu.
Obnizenie koszt6w eksploatacji budynku, a poSrednio - podniesienie standardu
Swiadczenia uslug medycznYch.

W Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecigcej oraz Oddziale Dziecigcym rocznie
jest leczonych ok. 4 tys. pacjent6w. NaleZy r6wnie2 uwzglgdni6 podobn4 liczbE
rodzic6w kt1rzy przebywaj4 w oddzialachrazem z swoimi dzie6mi,
Oddzial Chirurgii i Traumatologii Dziecigcej to jedyny oddziaN w rejonie, najblihsze
znajduj4sig w Lublinie, Bialymstoku orazw Warszawie.
Planowana inwestycja pozwoli wprowadzi6 do oddzial6w nowoczesn4 technologig w
zakresie infrastruktury, co poprawi przepustowoS6 oddzial6w, zaplecze socjalnobytowe pacjent6w i rodzic6w oraz personelu medyczfiego, Aktualny charakter
oddzialu chirurgicznego zmieni sig poprzez zwigkszenie iloSci lohek

.
.

monitorowanych pooperacyj nych.

Oddzial Chirurgii i Traumatologii Dziecigcej oraz Dziecigcy Mazowieckiego
Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. stanowi4 wuime ogniwo
kompleksowej opieki nad dzieckiem w rejonie.
Obecne warunki pobytu dzieci i ich rodzic6w w obu oddzialach nie spelniaj4
aktualnych wymagan prawnych przewidzianych do tego typu oddzial6w, co jest
czynnikiem ryzyka epidemiologicznego. Uzasadnia to w spos6b szczeg6lny
celowoSd inwestycji i jest ujgte w programie dostosowawczym Szpitala.

Projekt 1.5.4. ,,Remont Stacji l-6tek orzz zakup rvyposaZenia w Mazowieckim
Szpitalu Wojew6dzkim w Siedlcach Sp. z o.o."

Zakres dzialafi w projekcie obejmuje:
Prace przygotowawcze i projektowe
- Roboty demontaZowe i budowlane
- Remont infrastruktury w zakresie:

-1. przebudowy pomieszczeh
2.
3.

-

oraz przestarzalej i wyeksploatowanej instalacji zasilania
elektroenergetycznego w tym utylizacjg przestarualych stacji transformatorowych i
budowg nowych bezpieczny ch,
przebudowy i wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,
dostosowania instalacji i zabezpieczefi przecivtpo?arowych do ekspertyzy plpo2.
Szpitala,
Zakup wypo saZenia technologiczne go.

Cel gl6wny projektu:
poprawa funkcjonalnoSci, warunk6w pobytowych, bezpieczeristwa pacjent6w i
pracownik6w poprzez remonty obiekt6w szpitala i dostosowanie do wymagafi
technicznych i technologicznych, sanitarnych, p.poZ i bhp., i modernizacjg wz4dzef. i
instalacji.
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Celem planowanego remontu jest dostosowanie rozwiqzaft

programowych,
funkcjonalnych i uZytkowych do aktualnych potrzeb, wymog6w higienicznosanitarnych, v,rymagaf w zakresie ochrony przeciv,rpolarowej, obowi4zuj4cych
przepis6w, norn i normatyw6w budowlanych. Efektem zamierzenia ma byd
zdecydowana poprawa bezpieczefstwa epidemiologicznego pacjent6w, warunk6w
przebywania i obslugi oraz zminimalizowanie ryzyka powstawania zdarzef
niepo?qdanych w postaci zakaAeh szpitalnych poprzez zgodn1 z wymaganiani i
rekomendacjami dekontaminacjg wyposaZenia technologicznego pozostaj4cego w
bezpoSredniej strefie pacjenta, a poSrednio - podniesienie standardu Swiadczenia uslug
medycznych.
Zaloheniem podstawowym do planowanego remontu i modemizacji jest, aby pacjent z
chwil4 przyjEcia do szpitala otrzymywal standard wyposaZenia swojej strefy (strefa
pacjenta) wolny od czynnik6w zakuhnych, kt6re najczgsciej s4 przyczyn4
niepoZ4danych epidemiologicznie zdarzef medycznych.

Etapy realizacji projektu:
Prace przygotowawcze i projektowe
- Wykonanie rob6t demonta2owych, budowlanych i instalacyjnych, w tym:
-l. roboty budowlane (rozbi6rkowe, murarskie i betoniarskie, prace wykoriczeniowe)
2. roboty instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, wentylacji mechanicznej,

-

gaz6w medycznych)
Zakup wyposaZenia technolo gicznego

l,4czny koszt realizacji -2 283 600000 zl
Planowany termin realizacji: III kw. 2017 r.

- IV kw. 2020 r.

Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczych- lsrt.
medycznejlsprzEtu medycznego zakupionych w

trzqdzeh aparatury
-Liczba
programie - I szt.
ll/s

-

kainiki rezultatu:

LudnoSi objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi

-

19 350 os6b

W Polsce rccznie jest hospitalizowanych ok. 8 mln pacjent6w. Badania

punktowe
zakuirch zvm4zanych z opiekq zdrowotn4 @aka2ef' szpitalnych) prowadzone w polskich
szpitalach wskazuj4 na chorobowoS6 ok. 6-7%. Mohna zalo2yt,,2e Srednio ok. 5%o
pacjent6w polskich szpitali ulega zakaizeniom szpitalnym, co daje rocznqliczbg zaku2efr
szpitalnych ok. 400 tys. W Polsce, w 2015 roku zgtoszono do powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych 477 ognisk epidemicznych zakazeh szpitalnych, to jest o
l8,9Yo wigcej niz w 2014 roku. Podobna sytuacja wyst4pila w wojew6dztwie

mazowieckim, gdzie w 20I5r odnotowano 68 ognisk epidemicznych zakazefr
szpitalnych. Bylo to wigcej ni?w 20I4r gdzieliczbatych ognisk wyniosla 56.
W Swietle przepis6w ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu onz zwalczaniu
zakazefi i chor6b zakuinych u ludzi (Dz. U. 22013 r. poz.947 zp62n.zm.) kierownicy
podmiot6w leczticzych wykonuj4cych dzialalnoS6 lecznicz4 w rodzaju Swiadczenia
szpitalne sq obowi4zani do wdroZenia i zapewnienia funkcjonowania systemu
zapobieganiaizwalczaniazakuzeriszpitalnych.
kontroli zakaAeh szoi

szac

o
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zakuheh o 55%-70%. Za najwahniejsze elementy skutecznego programu kontroli
zakuhefi uznaje sig obecno3d wyszkolonego personelu, efektywne monitorowanie
zakahen szpitalnych i obecnoS6 dziaNal1cych procedur profilaktyki zakuZef.
Wyniki polskich badan wielooSrodkowych realizowanych w odniesieniu do r6znych
grup pacjent6w wskazuj 1na znacz1ce braki w polskim systemie opieki nad pacjentem w
zakresie profilaktyki zakulen szpitalnych. Niezbgdne jest wigc dqzenie zaldad6w opieki
zdrowotnej do posiadania programu profilaktyki i kontroli zakuhen szpitalnych
reguluj4cego wszelkie aspekty, tego problemu w tym wymogi w zakresie odpowiednich
rozwi4zafi organizacyjno-administracyjnych i technologicznych w celu monitorowania
programu profilaktyki i kontroli zakazeh.

rozwiqzah w ramach programu profilaktyki zakazeh szpitalnych jest
stosowanie coraz nowszych i lepszych rozwiqzah technologicznych umoZliwiaj4cych,
minimalizacjg ryzyka wyst4pienia zaktzenia szpitalnego. Takim rozwiqzariem jest
centralna stacja l6zek, kt6ra umoaliwia wlaSciwe przygotowarie l6zka i zapewnienie
pacjentowi bezpieczefrstwa epidemiologicznego juL z chwilq przyjgcia pacjenta do
szpitala. Gwarantuje prawidlowe przygotowanie wszelkiego wyposilzenia wchodz4cego
w sklad strefy pacjenta (l6zko, szafka pacjenta, materac, bielizna poScielowa) z
zastosowaniem najnowszych metod dekontaminacji i eliminuj4c mozliwo66 transmisji
patogen6w alarmowych w tym szczepow wielolekoopornych i chor6b zakulnych.
Pozwala r6wnie2 na uniknigcie blgd6w powodowanych przez czynnik ludzki przy
procesach dekontaminacji przeprowadzanych manualnie (np. brak sprzgtu, niewlaSciwa
technika i jakoS6 pracy, niewlaSciwe stgZenia roztwor6w roboczych stosowanych w
dekontaminacj i, itp.).
Centralizacja systemu w zakresie dekontaminacji sprzgtu uZytkowego (l6ika, materace,
szafki itd.) w tak duzej plac6wce jak4 jest Mazowiecki Szpital Wojew6dzki Sp. z o .o. w
Siedlcach jest koniecznoSci4. Oznaczato nie tylko mo2liwoS6 weryfikacji i nadzoru nad
prawidlowoSci4 i powtarzalnoSci4 wykonywanych procedur dekontaminacj i j ak r6wnie2
maksymaln4 dbaloS6 o bezpieczeristwo epidemiologiczne pacjenta (czystoSci
Srodowiska szpitalnego) a w konsekwencji przyczynienie sig do zmniejszenia
wskaznik6wzaku;zeizwiEzanychzudzielaniemSwiadczerizdrowotnych.
Zalety centralnej stacji l62ek :
Poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy pracownik6w szpitala,
- Bezpieczefstwo leczonych pacjent6w poprzez zapobieganie kolonizacji ciala
- pacjent6w patogenami szpitalnymi i zapobieganie zakuheniom przenoszonym droga
kontaktow4
SkutecznoSl i powtarzalnoSi wykonywanych procedur
- OszczEdnoSci - proces ekonomiczny
-Centraln4 stacjg l62ek w kontek6cie bezpieczefstwa pacjenta nale?y traktowa6 jako
integralna czgSi funkcj onowania oddziat6w szpitala.

Jednym

z

Projekt 1.5.5. rnKoordynowana kompleksowa opieka kardiologi czna"

Zahes dzialafi w projekcie obejmuje:
1) Prace przygotowawcze i projektowe
2) Roboty demontaZowe, budowlane i instalacyjne, aw szczeg6lnoSci:
a) remont pomieszczef, w tym oslon radiologicznych orazprzestarzaLej i
wyeksploatowanej instalacj i zasilania eleklroenergetycznego
b) przebudowa i wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,
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Cel gl6wny projektu:
zapewnienie ci4glo6ci i kompleksowoSci opieki pacjentom z chorobami ukladu h'rq;zenia
na obszarze dzialalnoSci Szpitala poprzez poprawg funkcjonalnoSci, warunk6w
pobytowych,bezpieczefstwa pacjent6w i pracownik6w oraz wymiang sprzgtu na nowy
zaawansowany technologicznie.

W oparciu o nowoczesne technologie inwestycja zapewni ci4gloS6 pracy urz4dzefi a tym
samym ci4gloSd pracy kom6rek dzialalnoSci medycznej o profilu kardiologicznym
l4cznie z rehabilitacj4. WdroZenie nowych technologii medycznych umozliwi r6wniez
realizacjE nowych procedur. Inwestycja odpowiada mapom potrzeb zdrowotnych i
priorytetom w ochronie zdrowia wojew6dztwa mazowieckiego. Pozwoli na wdroZenie
koordynowanej kompleksowej opieki kardiologicznej. Zapewni nowoczesny system
organizacji opieki nad pacjentem kardiologicznym, przyspieszy wykonywanie procedur
kardiologicznych, ulatwi dostgp do opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji
kardiologic znej i wt6rnej prewencj i.
Etapy realizacji projektu:

-

Prace przygotowawcze i projektowe

Wykonanie rob6t demontazowych, budowlanych i instalacyjnych w tym:
roboty budowlane (rozbi6rkowe i wykoriczeniowe wrazz oslonami
radiologicznymi),
roboty instalacyjne (eleklryczne, teletechniczne, sanitarne, wentylacja mechaniczna,
gazy medyczne).
Zakup wlposaZenia technologicznego

koszt realizacji - 6 945 710,00 zl
Planowany termin realizacji: III hv. 2017 r.
N,4czny

- IV kw. 2020 r.

Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczych- Iszt.
medycznejlsprzEtu medycznego zakupionych w

urzqdzefi aparatury
-Liczba
programie - 64 szt.
ll/s

-

kain i ki r e zultatu:

Ludno56 objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi

OS Priorytetowa

- VI

JakoS(, Zycia, Dzialanie

- 1515 os6b.

nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -2020.
Uzasadnienie:
Z przeprowadzonej analizy potrzeb zdrowotnych w zakresie chor6b ukladu l<rqizenia
wynikaj4 nastgpuj4ce rekomendacje i wnioski:
1. Zadania zaprezentowane w zaLoheniach projektu sq zbiehne z rekomendacjami i
tezari zawartymi w szeregu dokument6w strategicznych, w tym ,,Policy paper dla
ochrony zdrowia na lata 20 I 4 -2020" . D oty czy to w szczeg6lnoSci :
1.1. pojmowania dobrego stanu zdrowia spoleczefstwa jako istotnej determinanty
wzrostu gospodarczego,
1.2. istnieiacei niewydolnoSci
iacego trudnoSci z zapev,rnieniem
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odpowiedniej j akoSci uslug opieki zdrowotnej,

1.3.

interwencji w dziedzinie zdrowia traktowanych jako kluczowe dzialania w
ograniczaniu ryzyka wpadnigcia w ub6stwo z powodu dezaktywizacji zawodowej ze

wzglgd6w zdrowotnych,
I.4. poprawie dostgpnoSci i jakoSci uslug na rzecz os6b starszych, stanowi4cej
remedium na wyzwania polityki senioralnej,
1.5. priorytetowych wyzwari dla ochrony zdrowia w Polsce na Iata 2014-2020
(problemy systemowe, zmiany demograficzne: starzej4ce sig spoleczefstwo, zmiany w
proporcjach pomigdzy populacj4 os6b pracuj4cych i niepracuj4cych, zby maly przyrost
naturalny, zagrohenia epidemiologiczne wzrost koszt6w leczenia chor6b
cywilizacyjnych, w tym ukladu l<rqiLenia),
I.6. przeciwdzialaniu negatywnym trendom demograficznym poprzez rczw6j opieki
nad osobami starszymi pomimo niepokoj4cych trend6w demograficznych i
epidemiologicznych wskazuj4cych na rosn4c4 liczbE ludnoSci w wieku
poprodukcyjnym (w grupach 65 lat i wigcej) nie moina zaobserwowa6
wystarczaj4co proporcjonalnych zmian organizacyjnych i strukturalnych szpitali,
dostosowujEcych jednostki do tych prognoz,
1.7. wsparcia rehabilitacji medycznej skoncentrowanej na schorzeniach, kt6re
stanowi4gl6wneprzyczynydezaktywizacjizawodowej,
1.8. wsparcia inwestycji ukierunkowanych na wszystkie problemy zdrowotne
doroslych rozwiqzywane w ramach Swiadczeri gwarantowanych przyczyniaj4cych sig
do rozwoju opieki koordynowanej (dzialania maj4ce na celu poprawg efekt6w
zdrowotnych poprzez przezwyciEZenie problemu fragmentacji za pomoc4 Nqczenia albo
ko ordyno w ania dzialafi r 5 Zny ch Swi adczeni o dawc 6w w pro ce s i e op i eki),
2. Projekt jest zbiezny zprior:ytetami regionalnej polityki zdrowotnej wojew6dztwa

mazowieckiego ,,Zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej"

oraz
,,Modernizacja obiektSw poprzezbiezEcqwymiang wyeksploatowanej aparatury atak2e

w

zakresie nowych rozwi4zan technologicznych wykorzystywanych w
rcalizacji Swiadczeri finansowanych ze Srodk6w publicznych".
3. Planowana inwestycja jest zgodna z rekomendacjami zwartymi w Mapie potrzeb
zdrowotnych w zakresie kardiolo gii dla woj ew6dztw a mazowieckie go.
4. Projekt jest sp6jny ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie opieki
koordynowanej po zawale serca.

inwestycji

5.

jest

kompatybilny z aktualnymi wytycznymi Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) okreSlaj4cymi, ze podstawowe zasady opieki
nad pacjentem po MI skladajE sig z:
5.1. kompletnej rewaskularyzacji mig3nia sercowego (eSli nie zostala wykonana w
czasie pobl.tu w szpitalu z powodu MI),
5.2. programu kompleksowej rehabilitacji i edukacji kardiologicznej,
5.3. wszczepienia ICD, rozrusznika serca lub ukladu resynchronizuj1cego serce w
przypadku wyst4pienia wskazari szczeg6lny ch,
5.4. specjalistycznej ambulatoryjnej opieki kardiologicznej.
6. Projekt jest zgodny z aktualnymi wyycznymi europejskich i amerykariskich
towarzystw naukowych, wedlug kt6rych:
6.I. zanajwahniejsz grupg docelow4 dziatafiprofilaktycznychuwahasig pacjent6w
z CVD o podlozu miuZd4cowyh,
6.2. rehabilitacja, edukacja i kontrola czynnik6w ryzyka wirye sig z popraw4
rokowania oraz poprawq jakoSci Zycia os6b zCYD,
6.3. Drosrirmv kompleksowei rehabilitacii/wt6rnei nrewencii sa obecnie uwa1ane za

Projekt
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standardwpostgpowaniuzpacjentamizchorob4wiericowal.,bffi

w tym

szczeg6lnie z osobami po OZW i/lub rewaskularyzacji migsnia sercowego.
Wykazano, 2e po wyst4pieniu incydentu CV szczeg6lnie wuhne i efektywne kosztowo
sE dzialania z zaf<resu prewencji wt6rnej podejmowane w ramach usystematyzowanego
programu rehabilitacj i.
7. Inwestycja jest zgodna z projektem rozporzqdzenia ministra zdrowia
zmieniaj4cego rozporzEdzenie w sprawie Swiadczeri gwarantowanych z zal<resu
leczenia szpitalnego wprowadzaj4cego nowe swiadczenie gwarantowane,,opieka
kompleksowa po zawale migsnia sercowego", skladaj4ce sig z czterech 4 modul6w:
zabieg6w kardiologii interwencyj nej,
- kompleksowej rehabilitacji i edukacji,
- elektroterapii,
- specjalistycznej opieki kardiologicznej (obejmuje konsultacje z lekarzem
- kardiologiem).
8. Projekt jest sp6jny z opracowanymi pnez Agencjg oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji, we wsp6lpracy z ekspertami kardiologami i rehabilitantami,
zalo2eniami programu kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale serca, maj4cymi
na celu poprawg jakoSci udzielanej opieki, zapewnienie jej ci4gloSci i kompleksowoSci
w optymalnym z punktu widzenia klinicznego czasie. Oczekuje sig, 2e program
kompleksowej opieki nad pacjentem po MI poprawi populacyjne dlugookresowe wyniki
przeLycia, zwigkszy teZ satysfakcjg pacjent6w i ich poczucie bezpieczenstwa. Ponadto
w konsekwencji lepszej jakoSciowo opieki nale?y spodziewai sig mniejszej czgstoSci
kosztownych powiklari, a tak2e ni2szych koszt6w spolecznych wynikaj4cych z
uniknigtych zgon6w, absencji chorobowych i rent inwalidzkich. Kompleksowa
rehabilitacja kardiologiczna powinna by6 kierowana do wszystkich pacjent6w po
zawale serca niezalehnie od wieku. Program powinien skladad sig z wielu interwencji, z
kt6rych pacjenci powinni korzystai zgodnie z potrzebarni zdrowotnymi. Dostgpne
formy rehabilitacji to rehabilitacja stacjonarna, Srodowiskowa i domowa. Przy vrryborze
formy rehabilitacji nale?y mie6 na uwadze preferencje pacjent6w oraz moaliwoS6
pogodzenia rehabilitacji z godzinami pracy, a takhe sposobu dojazdu pacjenta do
oSrodka realizuj1cego program. Rehabilitacja kardiologicznapowinna rozpoczqt sig nie
p6iniej nizw ci4gu l0 dni od wypisu ze szpitala.
9. Za\ohenia inwestycji s4 zgodne z raportem Konsultanta Wojew6dzkiego w
dziedzinie kardiologii za rok 20 I 5 :
9.1. Liczba pracowni hemodynamicznych w Warszawie i w wojew6dztwie
mazowieckim jest wystarczqEca, czas dotarcia chorego do pracowni hemodynamicznej
zgodny z wylycznymi towarzystw kardiologicznych i nie ma uzasadnienia do
uruchamiania kolejnych oSrodk6w prowadz1cych dyhur 24-godziwry dla leczenia

ozw.

9.2.

Nadal istnieje du2e zapotrzebowanie na ablacje migotania przedsionk6w.

Ograniczeniem allywnoSci wysokospecj alisty cznych oSrodk6w sq zby niskie kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia, co powoduje wydluZanie kolej ek przy rosn4cym
zapotrzebowaniu na zabiegi. W przysz-l.oici zabiegi ablacji zloaonej powinny by6
wykonywane wigkszej liczbie chorych, jednakZe pozostai nadal w oSrodkach
posiadaj 4cych najwyZsze kwalifikacje.
9.3. Na terenie wojew6dztwa mazowieckiego wystarczajqca jest liczba oddzial6w
kardiologicznych, pracowni hemodynamicznych, elektrofizjologicznych oraz wlaSciwe
rozmieszczenie plac6wek lecznictwa kardiologicznego.
oceny zabezpieczenia kadr medycznych w reprezentowanej dziedzinre na
terenie woiew6dztwa w roku 2015 wvnika. 2e:

9.4. Z
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qAl-

grikuje psycholog6w i rehabilitant6w w oddzialach szpitalnych;
g.4.2. Wszystkie dawne szpitale wojew6dzkie maj4 akredytacje do prowadzenia

specjalizacji z kardiologii. Liczba miejsc szkoleniowych na Mazowszu wynosi 475 (w
tym 48 MSWiA i 63 WIM);
g.+.2. Liczba specjalist6w wg danych na dziefi 31.12.2014 wynosila - 440 (liczba ta
nie obejmuj e lekaruy zatrudnionych w jednostkach resortowych MSWiA i MON), a w
2015 roku - 499;
g.4.4. Liczba lekarzy spelniaj4cych kryteria samodzielnych operator6w w zakresie
kardiologii interwencyjnej i zabieg6w z elektrofizjologii, ablacji i wszczepieri
r***.o*anych urz1dzefi stymuluj4cych jak ICD i CRT jest zbymaNa w stosunku do
liczby pracowni. Dotyczy to zwlaszcza kardiologii interwencyjnej i pelnienia 24godzinnych dyzur6w hemodynamicznych. W zwi4zku z intensywnym szkoleniem
kardiolog6w sytuacja ta ulegnie poprawie;
g.5. Zbytma\o uwagi przyviqzuje sig do kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej;
9.6. Z przyczyn oszczgdnoSciowych nie zatrudnia sig rehabilitant6w i nie rozwija
oddzial6w rehabilitacji kardiologicznej. Niedostateczne kontrakty w oddzialach
kardiologicznych ograriczaj4 zv,iaszcza najbardziej kosztowne zabiegi (iak
elektroterapia pomimo duZego zapotrzebowania). Natomiast w plac6wkach
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej powoduj4 wydluZanie kolejek do specjalist6w.
10. Poniewaz blisko 2\o/oludnofici zarnieszkuj4cej badany obszar jest w wieku 65+,
a ryzyko IHD roSnie z wiekiem, w realizacji misji publicznej przy planowaniu
strategicznym powinna byt zwr6cona uwaga na dedykowanie zakres6w Swiadczeri
zdrowotnych r6wnie2 osobom starszym, wymagaj4cym szczeg6lnej opieki i troski, w
tym wdroZenie rekomendowanychzasadopieki nad pacjentem po zawale serca.
11. Wzrost zagroLenia chorobami ukladu sercowo-naczyniowego w Polsce moLna
przypisa1 m. in. zmianom struktury wieku populacji. Najwigcej pacjent6w z OZW
leczonych inwazyjnie Mazowieckim Szpitalu Wojew6dzkim w Siedlcach w roku 2016
bylo w grupie wiekowej 65-74 r.2.0 z czego kobiet w przedziale 75-84 lat. Struktura
wieku ludnoSci dla powiat6w na obszarze dzialania Sp6lki wedlug prognozy GUS
wykazuje niekorzystne tendencje starzenia sig lokalnej spolecznoSci, podobnie jak
calego wojew6dztwa mazowieckiego oraz w Polsce. Przytoczone statystyki jasno
odzwierciedlaj4 proces starzenia sig spoleczeristwa i zmruejszenie liczby ludnoSci w
niedalekiej przyszloSci. Prognozy wskazujq, 2e do 2050 r. odsetek Polak6w w wieku >
65 laf wzroSnie z 14,7o/o do 32,7%o. NaleZy zatem oczekiwa6, 2e liczba zawaN6w serca w
kolej nych latach teL bqdzie wzrastaf.
12. Hospitalizacje zakoriczone wypisem w Oddziale Kardiologicznym stanowily
13,07oA wszystkich hospitalizacji og6lem Szpitala, nie wliczaj4c Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego. Zasadniczq przyczynq przyjgcia do oddzialu wg grup gl6wnych
rozpoznania byty choroby ukladu krqhenia stanowi4ce 97yo, w tym choroba
niedokrwienna serca (48% hospitalizacji). Natomiast gl6wn4 przyczynq zgon6w w
Oddziale Kardiologicznym byl zawal. serca (54,2%). Wskazuje to na problem
zdrowotny, spoleczny i ekonomiczny, jakim s4 choroby ukladu sercowo-naczyniowego.
13. Liczba porad specjalistycznych udzielonych w Poradni Kardiologicznej od 2013
roku utrzymuje sig na zblizonym poziomie powyZej 7 tys. rocznie, z nieznacznym
trendem spadkowym prry wzroScie iloSci Swiadczeniobiorc6w i obniZeniu wska:inika
Sredniej liczby porad na pacjenta 22,2 do 1,9, co moZe Swiadczy6 o pogarszaj4cej sig
dostgpnoSci do uslug medycznych w trybie ambulatoryjnym. Potwierdzaj1 to: zar6wno
iloS6 oczekuj4cych, jak i czas oczekiwania na Swiadczenie w poradniach
kardiologicznych w Siedlcach (dane z 10 lutego 2017 r.), kt6ry w Sp6lce wynosil 192
ilnv). a w niekt6r
stabilnv) 73 dni
dni

i
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przekraczal 300 dni (przypadek stabilny).

14. W wojew6dzwie mazowieckim najblizej

usytuowane od Siedlec oSrodki
realizuj4ce zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej u pacjent6w po MI znajduj4 sig
w Warszawie, J6zefowie (pow. otwocki) i Ostrolgce. Na obszarze dzialania Delegatury
MOW w Siedlcach nie ma szpitali realizujqcych w ramach um6w zNFZ Swiadczenia w
zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Najblizej zlokalizowane oSrodki od Siedlec
znajdqq sig w wojew6dzwie lubelskim - Bialej Podlaskiej i tr ukowie.
15. W wojew6dztwie mazowieckim na przestrzeni prognozowanych lat (2016-2029)
same zmiany w strukturze ludnoSci wzglgdem wieku, plci, miejsca zamieszkania
spowoduj4 zwigkszenie zapotrzebowania na procedury realizowane w pracowniach
hemodynamiczny ch o 2I,6Yo.
T6. Sp6lka posiada strukturg organizacyjnq, (POZ, oddziaL i poradnia kardiologiczna,
rehabilitacja medyczna stacjonarna, dzienna i ambulatoryjna) oraz odpowiedni potencjal
wykonawczy (zasoby osobowe) umoZliwiaj qce wdrohenie opieki koordynowanej po
zawale serca, w tym rehabilitacjg hybrydow4 rekomendowan4 przez Polskie

Towarzystwo Kardiologiczne oraz Agencjg Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji. Dynamiczny rozwSj innowacyjnych urz1dzeri i aplikacji mobilnych w
ostatnich latach przyczynrl sig do implementacji telemedycyny, w tym telerehabilitacji
kardiologicznej. Rozwi4zanie takie niesie ze sob4 wiele korzySci, ale przede wszystkim
powoduje zwigkszenie dostgpu do rehabilitacji kardiologicznej. Model tenzaHada:
1) l4czetie dw6ch odmiennych form realizacji - rehabilitacji w warunkach oddzialu
szpitalnego lub dziennego orazw miejscu zunieszkania,
2) kompleksowoSdrehabilitacji,
3) wykorzystanie system6wtransmisji danych (telerehabilitacja),
4) wielodyscyplinarnoS6 zespolu rcalizulqcego (lekarz, frzjoterapeuta, psycholog,
technik elektroradiolog, pielggniarka).

2.Samodzielnv Publicznv Zaklad Opieki Zdrowotnei w Siedlcach

2.l.Projekt pn: o,Doposa2enie o5rodka implantacji stymulator6w i defibrylator6w
nowoczesny sprzgt diagnostyczno'leczniczy w SPZOZ w Siedlcach" polega na
zakupie najnowszej generacji aparatury i sprzgtu medycznego niezbgdnego prry
leczeniu schorzerl kardiologicznych.

w

Zakres projektu obejmuje doposaZenie w nowoczesny sprzgt diagnostycznolecznicry:
OSrodka Implantacji Stymulator6w i Defibrylator6w,

- Osrodka Intensywnej Terapii Kardiologi cznej,
- OSrodka Kontroli Stymulator6w i Defibrylator6w.
-Celem gl6wnym projektu jest zwigkszenie dostgpnoSci oftv poprawa jakoSci uslug
opieki zdrowotnej mieszkafc6w subregionu siedleckiego poprz ez zakrtp
wysokospecjalistycznej aparatury i sprzgtu medycznego sluz4cych leczeniu chor6b
ukladu krag2enia dla potrzeb Oddzialu Kardiologicznego w SPZOZ w Siedlcach.
Cel szczeg6lowy projektu polega na zmniejszeriu wystgpowania powiklari choroby
wiericowej i nadciSnienia tgtniczego.
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Szacunkowa wartoS6 projektu I 900 000,00 zl
Okres realizacji projektu 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Efekty realizacji proj ektu :

-

podniesienie standardu Swiadczonych uslug dla pacjent6w z chorobami

kardiologicznymi,
zwigks zenie molliwoSci diagnostyc zny ch,
mo2liwoS6 zastosowania elektroterapii polegaj4cej na zastosowaniu czasowej
elektrostymulacji w przypadku ujawnienia niebezpiecznych zwolnieri akcji serca,
mo2liwoS6 zastosowania defibrylacji u pacjent6w z gro2nqtachyarytmi4.

Wskatniki produktu:

w le czniczy ch - | szt.
Liczba urzqdzen aparatury medycznej/sprzgtu medycznego zakupionych w
Liczba wsp artych
programie

-

po dmi ot6

6 szt.

Wskainik rezultatu:
LudnoS6 objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi
OS Priorytetowa

-
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- VI JakoS( Zycia, Dzialarie nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -.2020.

to choroba wiericowa oraz nadciSnienie tgtnicze,
przebiegaj4
kt6re
w spos6b utajony i mogq by6 przyczynE wielu powiklari
wymagaj4cych r6Znorodnego postgpowania terapeutycznego. Jednym z istotnych
powiklan tych schorzef jak r6wnie2 innych, czasem trudnych do ustalenia, s4
zaburzenia rytmu i przewodzenia. Najgro2niejszq konsekwencjq znacznego uszkodzenia
migSnia sercowego jest nagle zatrzymarie l<rq2enia (NZK) stanowi4ce bezpo5rednie
zagrohenie 2ycia. Mechanizmem prowadz4cym do NZK mole byl zatrzymanie akcji
serca w wyniku asystolii lub migotania kom6r. Najwazniejsz4 cech4 NZK jest
wystgpowanie nieoczekiwane, a konsekwencja czyli zgon, nastgpuje w ci4gu kilku
minut.
Wsp6lczesne leczenie jest coraz bardziej skuteczne dzigki upowszechnianiu
nowoczesnych technologii i sprzgtu. Podstawow4 i najskuteczniejsz1 metod4 leczenia i
ratowania Zycia takich chorych jest elektroterapia polegaj4ca na zastosowaniu czasowej
elektrostymulacji w przypadku ujawnienia niebezpiecznych zwolnieri akcji serca, lub
defibrylacja u pacjent6w z gro1n4 tachyarytmiq. W celu leczenia zaawansowanej
niewydolnoSci serca coraz czgSciej implantuje sig stymulatory resynchronizujqce
(CRTP) lub pol4czenie stymulatora z defibrylatorem (CRTD). Ta metoda leczenia jest
jedn4 znajbardziej skutecznych u pacjent6w z niewydolnoSci4 serca.
NajczgSciej wystgpuj4ce schorzenia

Inwestycja wpisuje sig w Policy Paper dla ochrony zdrowia nalata20l4-2020.
Nowoczesny sprzgt diagnostyczno - leczniczy, oktory ma by6 doposa2ony oSrodek implantacji
stymulator6w i defibrylator6w bgdzie stairyl w 100% leczeniu schorzeri bgd4cych gl6wnymi
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przyczynami niezdolnoSci do pracy, zgodnie z Policy Paper.

Wg Map Potrzeb Zdrowotnych w subregionie siedleckim, na pierwszy plan wysuwaj4
sig choroby ukladu L,rqhenia, w tym niedokrwienna choroba serca orazzaburzenia rytmu
i przewodzenia. UmieralnoS6 z powodu schorzeri kardiologicznych w subregionie
siedleckim przev,ry2sza Sredni4 wartoS6 dla wojew6dztwa mazowieckiego. SpoSr6d
chor6b ukladu krEaenia przyczyn4 najwigkszej liczby zgon6w w wojew6dztwie
mazowieckim jest niewydolnoS6 serca i kardiomiopatie, kt6re w 2013 r. stanowily 45,3
Yo. Drug1 najczgstszq przyczynE zgonu jest choroba niedokrwienna serca - 36,9Yo w
2013 r. Istotn4 metod4 leczenia zaburzen przewodzenia, zaburzeh rytmu oraz
niewydolnoSci jest implantacja urzqdzefi wszczepialnych (stymllatory, ICD, CRTP i
CRTD). Aparatura stanowi4ca wyposazenie OSrodka (analizatory holterowskie, ECHOkardiograf, stymulator diagnostyczny, ergospirometr) bgdzie sNu?yla dla rozpoznawania
arytmicznych konsekwencji choroby wiefcowej, a po postawieniu wlaSciwego
rozpoznania stworzy szansg na walkg z zagroheniem Zycia. Sala operacyjna wlaSciwie
wyposaZona umoZliwi wykonywanie zabieg6w implantacji stymulator6w, vrz1dzefi do
resynchronizacji, defibrylator6w, a w dalszej perspektywie da mo2liwo56 zabiegowego
usuwania uszkodzonv ch wzadzeh.

2.2. Projekt ,rUtworzenie Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej
i Dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz
zakupem sprzgtu medycznego" polega na wybudowaniu oddzialu i wyposaieniu go
w niezbgdn4 aparaturg i sprzgt medyczny.

Zahes dzialafi przewidzianych do realizacji obejmuje:

-

wykonanie nadbudowy I pigtra szpitala i umieszczenie tam nastgpuj4cych
pomieszczef:
3 sal chorych wyposazonych w WC,
sali rehabilitacyjno-gimnastyczaej,
gabinetu zabiegowego ze stanowiskiem do wykonywania pr6b wysitkowych i
zestawem do treningu ergometryc znego,

gabinetu lekarskiego,

pokoju pielggniarskiego z punktem pielggniarskim,
pokoju terapeutycznego dla terapii psychologicznej,
szatni dla pacjent6w,

WC dla niepelnosprawnych,
sekretariatu,
wyposazenie w niezbgdny sprzgt i aparaturg medyczn4.

Celem gl6wnym projektu jest zwigkszenie dostgpnoSci mieszkaric6w subregionu
siedleckiego do specjalistycznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Siedlcach w zakresie
prewencji chor6b serca, ograniczenia postgp6w choroby i mo2liwoSci odzyskania
sprawnoSci psychofi zy cznej.
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Szacunkowa wartoSd projektu 2 950 000,00 zl
Okres realizacji: IV kw. 2017 r.- III kw. 2019 r.

Efekty realizacji projektu:
umoZliwienie szybszego powrotu do pracy,

- ponowna integracja ze spoleczefstwem,
- ograniczenie postgp6w choroby,
- zwigkszenia wydolnoSci organizmu,
- przeciw dziaNanie powiklaniom medycznym,
- poprawajakoSci Lyciai wydluzenie Zyciamieszkaric6w subregionu siedleckiego.
-Etapy r ealizacji proj ektu
:

-

opracowanie dokumentacji technicznej - IV kw.2017 r.,
uzyskanie pozwolenia na budowg

I kw. 20I8r ,
realizacjarzeczowa - II kw. 2018 r. - III kw. 2019 r.

-

Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczych-

I

szt.

Liczba urzqdzefi aparatury medycznej/sprzgtu medycznego zakupionych w
programie

-

8 szt.

Wskainik rezultatu:

-

LudnoSd objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi

OS Priorytetowa

- VI

-

400 os6b

JakoSl Zycia, Dzialanie nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -2020.
Infrastruktura Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i Dziennej bgdzie w
100% stu?yla leczeniu schorzef bgd4cych gt6wnymi przyczynaffri niezdolnoSci do
pracy, zgodnie z Policy Paper.
Planowana inwestycja jest zgodna z rekomendacjami zawartymi w Mapie potrzeb
zdrowotnych w zakresie kardiologii dla wojew6dztwa mazowieckiego.

Zgodnie z oszacowaniami, w ci4gu najblilszych lat nast4pi wzrost liczby nowych
pacjent6w ze schorzeniami kardiologicznymi. W 2015 roku bgdzie 377 tys. pacjent6w
choruj4cych na co najmniej jednq z dolegliwoSci kardiologicznych i wzroSnie uz, do 426
tys. w roku2025. Oznacza to prawie trzynastoprocentowy wzrost w ci4gu 10 lat.
W roku 2012 najczgstsz4 przyczyn4 zgon6w w wojew6dztwie mazowieckim byla
niewydolnoS6 serca i kardiomiopatie, stanowi4ce l1cznie przyczynQ 45,3Vo og6lu
zgon6w z powodu chor6b serca. Drug4 najczgstszq przyczynQ SmiertelnoSci z powodu
chor6b ukladu sercowo naczyniowego na Mazowszu stanowila choroba
niedokrwienna. Nadto choroby kardiologiczne czEficiej wystgpuj4 u os6b starszych,
dlatego maj4c do czynienia z procesem starzenia sig ludnoSci, naleZy oczekiwai wzrostu
liczby nowych przypadk6w chor6b kardiologicznych. Z map potrzeb zdrowotnych
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wynika, 2e w ci4gu kolejnej dekady najszybciej rosn46 bgdzie liczba iachorowai na
niewydolnoSd serca, tgtniaka aorty czy migotanie i trzepotanie przedsionk6w.
SmiertelnoSi w grupie nierehabilitowanych pacjent6w jest przynajmniej o okolo 30%
wigksza ni? w grupie rehabilitowanych. Rehabilitacja kardiologiczna wplywa r6wnieZ
korzystnie na zmniejszenie czEstoSci powt6rnych hospitalizacji z powodu zaostrzenia
choroby niedokrwiennej serca, powt6rnego zawalu serca, kolejnych zabieg6w
angioplastyki wiericowej i rewaskularyzacji operacyjnej. Zmniejszenie czgstoSci
rehospitalizacji powoduje redukcjg koszt6w leczenia pacjent6w poddanych rehabilitacji
oraz poprawg jakoSci ich Zycia. Dlatego opr6cz wprowadzania nowoczesnych
technologii diagnostycznych i terapeutycznych, stalego odnawiania wyposazenia
medycznego oraz remont6w i modernizacji poprawiaj4cych stan sanitarny oddzial6w
szpitalnych,bardzo wainejest wl4czenie rehabilitacji kardiologicznej, jako niezbgdnej
kontynuacj i leczenia wszystkich epizod6w sercowo - naczyniowych.
JednoczeSnie pomimo prognozowanego zwigkszenia liczby pacjent6w z schorzeniami
kardiologicznymi a takle udowodnionej skutecznoSci rehabilitacji kardiologicznej,
obecnie jedynie 4 podmioty realizuj4 Swiadczenia w zakresie rehabilitacji
kardiologicznej dzienrtej i 9 w zakresie rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej w
oparciu o umowg zMazowieckim Oddzialem Wojew6dzkim NFZ.

W

standardach leczenia przewleklej niewydolnoSci serca trening frzyczny zajmuje
istotne miejsce i traktowany jest jako wazny element terapii, bez wzglgdu na wiek
chorego. Do rehabilitacji kardiologicznej kwalifikowani s4 pacjenci z wigkszoSci4
schorzef ukladu sercowo-naczyniowego.
Obecnie najliczniejszq grupE s4 pacjenci po zawale serca i po ostrych zespolach
wiericowych leczeni angioplasfykq naczyh wiericowych. DuitE grupg stanowiq pacjenci
po zespolach wiericowych leczeni kardiochirurgicznie zabiegiem pomostowania tgtnic
wiefcowych (tzw. by-pass). Do programu rehabilitacji kardiologicznej kwalifikuje sig
takZe osoby z niewydolnoSci4 serca, z zfuixzeniami rytmu serca, po implantacji
stymulatora lub innych urz4dzen wszczepialnych oraz osoby bez objaw6w choroby
serca, u kt6rych wystgpuj4 czynniki rozwoju schorzenia serca.
Rehabilitacja powinna zostal wdroZona natychmiast po ustabilizowaniu sig stanu
og6lnego chorego. Pocz4tkowo polega ona na biemym uruchamianiu pacjenta,
lwiczeriach oddechowych, stopniowo zwigkszasig nasilenie ruchu poprzez siadanie, a2
do samodzielnego chodzenia. Celem tego etapu jest jak najszybsze osi4gnigcie przez
chorego samodzielnoSci i samowystarczalnoSci w zakresie czynnoSci potrzebnych mu
do codziennego Zycia omz przeciwdzialanie skutkom unieruchomienia, takim jak
oslabienie sily migSniowej, zalrrzepy, odleZyny. ObecnoS6 SPZOZ w Siedlcach na
mapie medycznej uzupelnia rcalizacjg zapotrzebowania pacjent6w na ustugi medyczne.
Inwestycja wpisuje sig w Policy Paper dla ochrony zdrowianalata2014-2020
Projekt jest zbiehny z priorytetami regionalnej polityki zdrowotnej wojew6dztwa

mazowieckiego ,,Zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej". Brak w
strukturach ZaHadu oddzial6w rehabilitacji kardiologicznej uniemozliwia objgcie
pacjenta kompleksow4 opiekq przy funkcjonuj4cym Oddziale Kardiologicznym orM
Poradni Kardiolo gi cznej.
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2.3 Poprawa jakoSci udzielanych Swiadczefi zdrowotnych poprzez przebudowg
Bloku Operacyjnego i Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala
SPZOZw Siedlcach wraz z doposaZeniem w specjalistyczny sprzet medyczny
polega na:
o rozbudowie pomieszczef w celu powigkszenia istniej4cych sal operacyjnych i
sali pooperacyjnej obserwacji chorych oraz sal chorych
o budowie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z rektpetacjq,

o
o

uwzglgdniaj 4cej funkcj e poszczeg6lnych pomieszczef ,
wyposaZeniu w niezbgdny specjalistyczny i wysokospecjalistyczny sprzgt,
trz1dzenia i aparaturg medyczn4 do diagnozowania,
zakupie i montaZu systemu monitoringu pacjent6w

Zakres dzinlafi przewidzianych do realizacji obejmuje:
o roboty demontazowe
o roboty budowlane
o przebudowg instalacji sanitamych
o przebudowg instalacji elektrycznych i gaz6w medycznych
o przebudowg instalacji wentylacyjnych zrekuperacjq

o

zakup nowoczesnego sprzEtu i niezbgdnego wyposa:Zenia do podtrzymywania
funkcji Zyciowych w celu rozwoju specjalistycznych i wysokospecjalistycznych
Swiadczeri zdrowotnvch.

Gl6wnym celem realizacji projektu poprawa jako6ci i zwigkszenie dostgpnoSci do
Swiadczonych uslug zdrowotnych o wysokim standardzie w SPZOZ w Siedlcach oraz
poprawa bezpieczeftstwa hospitalizowanych pacj ent6w.

Szacunkowa wartoSd projektu 9 570 000,00 zl
Okres realizacji II kw.2018 r. - III kw. 2019r.

Efekty realizacji projektu:
standard6w Swiadczonych uslug dla pacjent6w

-podniesienie
onkologicznymi, kardiologicznymi,

z

chorobami

ginekologi cznymi, chirurgicznymi,

leczeniaorazzwiqkszenie dostgpnoSci do specjalistycznej opieki

-poprawajakoSci
zdrowotnej dzigki zakupom sprzgtu specjalistycznegolaparatury medycznej
sluZ4cej diagnozowaniu i leczeniu pacjent6w w priorytetowych obszarach,

-

zwigkszenie mo2liwoSci diagnostycznych,
skr6cenie czasu oczekiwania chorych na zabiegi operacyjne,
szans na uratowanie zdrowia i zycia pacjentom.

-zwigkszenie

Etapy realizacji projektu:
opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Bloku Operacyjnego
20I5r. - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Oddzialu Anestezjologii i

2014r.

-
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Intensywnej Terapii
2017r. - aktualizacja dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowg
20 1 8r. - rczpoczgcie realizacji projektu
2019r.- realizacja i zakonczenie projektu oraz zakup specjalistycznego sprzgtu
i aparatury medycznej.

Wska2niki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczych- lsztuka
- Liczba urz4dzen aparatury medycznej/sprzgtu medycznego zakupionych
- w programie 122 szfiik
WskaZniki rezultatu:

-

LudnoSd objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi

OS Priorytetowa

- VI

Jako36 Zycia, Dzialarie

-

1700 os6b

nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -2020.
Inwestycja wpisuje sig w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.
Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) oraz Blok Operacyjny w SPZOZ
Siedlce stanowi4 wa2ne ogniwa w opiece nad najcighej chorymi z obszaru subregionu
siedleckiego. Obydwa Oddzialy Swiadcz1 uslugi dla pozostalych Oddzial6w SP ZOZ
oraz sq wykorzystywane w sytuacji bezpoSredniego zagrohenia Zycia. W zrvi4zku z tym
aparatura medyczna musi by6 niezawodna, a infrastruktura funkcjonalna. Objgty
projektem Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddzialem newralgicznym z
punktu widzenia calej plac6wki w szczegolnoSci dla pacjent6w kardiologicznych,
onkologicznych, chirurgicznych (w tym pacjent6w ze schorzeniami uklad6w kostnomiEsniowego i tkanki lqcznej). Swiadczy on bowiem uslugi dla innych oddzial6w
naszego ZaLJadu oraz jest wykorzystywany w sytuacji bezpoSredniego zagrohenia?ycia.
U?ywany w oddziale sprzgt musi by6 wigc zawsze niezawodny, a infrastruktura

maksymalnie funkcjonalna. Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii SciSle
wsp6lpracuje z Blokiem Operacyjnym i innymi Oddzialami i jednostkami
organizacyjnymi Szpitala, a zatemliczba pacjent6w powylszych oddzial6w jest ze sob4
SciSle skorelowana.

Rozbudowa pomieszczefi OddziaLu Anestezjologii i Intensywnej Terapii ma na celu
do sprawowania opieki nad najcighej chorymi pacjentami.
Powigkszenie powierzchni sal chorych pozwoli nazmiang usytuowania pielggniarskiego
punktu obserwacyjnego oraz l62ek pacjent6w w spos6b umo2liwiaj4cy bezpoSredni
kontakt wzrokowy personelu z pacjentem, jak r6wnie2 obserwacjg pacjenta za pomocq
zainstalowanego monitoringu.
Modernizacja Bloku Operacyjnego polegaj4ca na powigkszeniu sal operacyjnych i ich
doposaZeniu w sprzgt umoZliwiaj4cy wykonywanie operacji minimalnie inwazyjnych,
umo2liwi zwigkszenie dostgpnoSci operacyjnej plac6wki dla chorych, co bezpoSrednio
wplynie na skr6cenie czasu oczekiwania na leczenie, m.in. onkologiczne, a co za tym

poprawg warunk6w
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idzie

umoZliwi chorym szybkie podjgcie leczenia uzupelniaj4cego (m.in.

chemioterapii), wczeSniejszqrehabilitacjg i powr6t na rynek pracy.
Obecnie w tutejszej plac6wce chorzy oczekuj4 w wielomiesigcznej kolejce na zabiegi
operacyjne (kardiologiczne, onkologiczne, ginekologiczne i chirurgiczne, w tym ze
schorzeniami ukladu kostno-migSniowego i tkanki l4cznej). Dla chorych onkologicznie
okres od podejrzenia nowotworu do wykonania niezbgdnych badari endoskopowych i
obrazowych, a nastgpnie leczenia operacyjnego czgsto trwa wiele tygodni. W przypadku
tych chor6b wu2ny jest kazdy dziefi. W przypadku chorych wymagaj4cych leczenia
chirurgicznego z powodu innych czgstych chor6b uniemoZliwiaj4cych podjgcie pracy
zawodowej, zwigkszenie dostgpnoSci wplynie na skr6cenie czasu przebywania
pacjent6w na zwolnieniach lekarskich i umoZliwi szybki powr6t do pracy.
Przebudowa bloku operacyjnego przeprowadzona jednoczeSnie z planowan4 rozbudow4
pozwoli na uzyskanie wysokoSci sal operacyjnych wymaganych przepisami i
funkcjonalnoSci4, co umozliwi instalacjg nowoczesnej aparatury. Wyposa:Zenie
zmodemizowanych sal operacyjnych w nowoczesny sprzgt medyczny spowoduje
skr6cenie czasu operacji przy jednoczesnym zmniejszeniu inwazyjno5ci procedur, a
przez to skr6cenia pobytu pacjenta w szpitalu. Realizacja projektu umozliwi takze
zwigkszenie efekty.wnoSci zespol6w operacyjnych, co wplynie na skr6cenie czasu
oczekiwania na leczenie i poprawi efekty Ieczenia. Noovy i nowoczeSnie wyposa:Zony
zintegrowany blok operacyjny jest rozwi4zariem najbardziej dogodnym dla pacjent6w.
W SPZOZ w Siedlcach w roku 2014 wykonano l4cznie 1783 operacje (chirurgiczne i

ginekologiczne), co oznacza, 2e na jeden st6l operacyjny Wzypadaj4 892 operacje
rocznie (o 178 operacji rocznie wigcej niz Srednia dla wojew6dztwa). WigkszoSi
operacji wykonl.rvana jest w trybie natychmiastowym, ale na zabiegi planowane kolejka
oczekuj4cych wynosi 146 os6b - termin zapisu na zabieg operacyjny to II 2018 roku.
Infrastruktura Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest przestarzala i stanowi
powuhnq przeszkodg w osi4gnigciu wymaganych standard6w intensywnej opieki.
Zabvzenia metaboliczne, czgsto towarzyszqce chorobom nowotworowym, podeszly
wiek chorych, schorzenia dodatkowe oraz obnizenie odpornoSci wymuszaj4 intensywn4
terapig, szczeg6lnie w okresie pooperacyjnym. Z uwagi na obecny stan Oddzialu
pacjenci s4 narazeni na dzialarrie czynnik6w biologicznych, kt6re mog4 doprowadzi6 do
powiklan septycznych znacznie komplikuj4cych proces leczenia. Poprawa warunk6w
bytowych pacjent6w na Oddziale stwarza szansg na uchronienie ich przed powiklaniami
o charakterze infekcji, skr6cenie pobytu w Oddziale, obnizenie koszt6w leczenia orcz
poprawg efektyvmoSci terapii.
Skr6cenie Sredniego azasu hospitalizacji w OAilT zwigkszy dostgpnoS6 \62ek
intensywnej terapii dla pacjent6w w stanie zagrohenia Zycia, a przez to zwigkszy
bezpieczefistwo chorych hospitalizowanych w SPZOZ Siedlce.

3.Samodzielny Publicznv Zaklad Opieki Zdrowotnei w Losicach

3.l.Projekt ,rZwigl<szenie dostgpu do uslug medycznych z zahesu kardiologii oraz
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ukladu kostno-stawowo-migSniowego

w

Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej w Losicach, powiat losicki, woj. mazowieckie" polega na:

-

zakupie aparatu USG

-

kardiologiczny,

zakupie l62ek do Sali R na oddzial wewngtrzny - 4 szt. (l62ka specjalistyczne),
oraz oddzial chirurgiczny do sali pooperacyjnej - 2 srt. (l6zka specjalistyczne),
zakupie bie2ni,

- zakupie Holtera z oprogramowaniem,
- zakupie lasera,
- zakupie skanera plyt fosforowych poSredniej radiografii cyfrowej,
- zakupie defibrylatora stacj onamo-transportowego,
- zakupie EKG,
- zakupie elektronicznego zestawu do trudnej intubacji,
- instalacji i montaz sprzgtu medycznego,
- wykonaniu szkolenia dla personelu medycznego - l4cznie 30 szkoleri.
-Cel gl6wny projektu polega na poprawie dostgpnoSci wysokiej

jakoSci uslug

zdrowotnych dla os6b starszych i niesamodzielnych z obszarupowiatu losickiego
poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzgtu medycznego sluz4cych
leczeniu chor6b ukladu L,reyhenia dla potrzeb oddzialu wewngtrznego w SPZOZw
tr

osicach.

Cel szczeg6lowy projektu polega na zmniejszetiu wystgpowania powiklari choroby
wiericowej, ukladu krqhenia i nadciSnienia tgtniczego.

W SPZOZ w tr osicach w roku 2015 przyjgto na oddzial wewngtrzny z chorobami
V,rqZenia 899 pacjent6w na 1844 hospitalizacji co stanowi 48,75yo, a w roku 2016
hospitalizowanych na oddziale wewngtrznym bylo 1826 z czego 49 % stanowily
pacjenci z chorobami ukladu lcrqircnia. W szpitalu zauwuZa sig tendencjg wzrostow4
chor6b l<rqzenia a to stanowi gl6wna przyczwg zgon6w w szpitalu.
Gl6wnym celem bEdzie doposazenie i wymiana wyeksploatowanego sprzgtu
medycznego znajduj4cego sig w szpitalu zajmujEcy sig diagnostyk4 i leczeniem chor6b
ukladu sercowo-naczyniowego, a takhe poprzez podejmowanie dzialaft
ukierunkowanych na zwigkszenie SwiadomoSci i wiedzy na temat czynnik6w ryzyka
chor6b ukladu sercowo-naczyniowego, zwlaszcza tych czynnik6w, kt6rym molna
skutecznie przeciwdzialal, awigc czynnik6w zalehnych od prowadzonego stylu Zycia.

Dzigki posiadanemu i zakupionemu w ramach projektu sprzgtowi rehabilitacyjnemu w
ramach projektu realizowane bgd4 r6wnie2 Swiadczenia rehabilitacyjne dla os6b
powyzej 60 roku Zycia i niesamodzielnych. Jak pokazuje praktyka medyczna,
rehabilitacj anale?y do gt6wnych metod leczenia dysfunkcji ruchu.
Aby potrzeby zdrowotne mogly byd zaspokojone, niezbgdne jest wyposrtenie oddziat
wewngtrzny w nastgpuj4cy sprzgt holter z oprogramowaniem. Urzqdzerie to
przystosowane jest do pomiaru i rejestracji ciSnienia skurczowego, rozkurczowego,
Sredniego krwi oraz czgstotliwoSci rytmu serca, apart bEdzie umoZliwial analizE
wynik6w obejmuj4cego statystyki: Mix, Min., zakres, UQ, LQ, Srednie, SD dla ci5nienia
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skurczowego, rozkurczowego, Sredniego oraz czgstoSci rytmu oraz automatyczne
okreSlenie zakresu pompowego ciSnienia.

Kolejnym urzqdzeniem niezbgdnym w funkcjonowaniu oddzialu bgdzie zakup aparatu
USG kardiologicznego.

Nowe vrz4dzenie pozwali nie tylko na standardowe badanie serce

metod4

przezklatkow4, kt6ra pomaga znaIeA(, przyczynQ zaburzen relaksacji migSnia sercowego
i nieinwazyjnego wykrywania choroby wiericowej.
Dzigki aparatowi USG szpital bgdzie m6gl wykonywad badania echokardiografrczne z

ocenq przeplyw6w metod4 Dopplera (ECHO2-D+Doppler), pozwalajqce uzyskad
dokladn4 oceng budowy i pracy serca. Echo serca jest obecnie podstawow4 metod4
nieinwazyjnej diagnostyki serca a co niezmiernie istotne dla pacjenta bezbolesn4 i
ntezwi4zarrqzZadnym ryzykiem. Badanie to, przeprowadzanejest w celu oceny budowy
i dzialania zastawek serca, pomiaru wielkoSci i pracy kom6r serca oraz diagnostyki wad
serca a tak'Ze nowotwor6w migSnia sercowego.
Dzigki aparatowi istnieje mo2liwoSd wykonania bardzo dokladnych zdlg(, pozwala na
wcze Sniej s ze r o zp oznania zmian chorobowych
WaZnym dla szpitala jest zakup l62ek specjalistycznych do Sali R kt6re bgd4 posiadai
elektryczna regulacjg wysokoSci platformy, pilot operatora z v',ytl.oczonymi
przyciskami. Niezbgdn4 potrzeb4 oddzialu wewngtrznego jest zakup bie2ni sluZ4ca do
wykonywania badan wysilkowychoraz do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej.
EKG wysilkowe to nieinwazyjne badanie, zvvane teL pr6b4 wysilkow4, kt6re
przeprowadza siE,Zeby postawic precyzyjn4 diagnozg u osoby podejrzewanej o chorobg
wiericow4. Jest niezwykle przydatne, gdy trzeba ustali6 przyczyny zaburzeh rytmu
serca. Pozwala okreSlid rokowania u chorych po zawale serca czy po zabiegach na
tgtnicach wiericowych, atak2e poznaf rodzaj wysilku frzycznego, na jaki chory na serce
mo2e sobie pozwoli6 w codziennym ?yciu. Ulatwia opracowanie programu rehabilitacji
pozawalowej. Laser medyczny bEdzie mial niezbgdne dzialanie poprawiajqce Y,rq?enie
obwodowe, usuwa zespoly pozalcrzepowe, ma dzialanie przeciwb6lowe w ukladzie
kostno-migSniowym.

Przy zakupie wyzej wymienionego sprzgtu szpital poszerzy wachlan aktualnie
Swiadczonych uslug medycznych, a nowy sprzgt dla pacjent6w oznacza szybsz4
wykrywalno3d choroby niedokrwiennej serca oriv sprawniejsze podejmowanie decyzji o
specjalistyc znym leczeniu przez lekarzy

.

Cel projektu zostanie osi4gnigty dzigki rcalizacji nastgpuj4cych cel6w szczeg6lorvych:

-

zwigkszenie dostgpnoSci uslug medycznych,
zapev,rnienie osobom starszym

i

niesamodzielnym odpowiedniego poziomu opieki

medycznej,
podniesienie kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki,

poprawa stanu zdrowia

i

wydlu2enie 2ycia

w zdrowiu mieszkaric6w powiatu

losickiego.

Szacunkowa wartoSd projektu 750 000100 zl
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Okres realizacji projektu - 01.03. 2017 r. - 30 czerwiec 2018 r.
Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczych- I szt.
Liczba urzqdzefi aparatury medycznej I sprzgtu medycznego zakupionych
w programie - 14 szt.
Wskatniki rezultatu:
LudnoSi objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi - 1500 os6b.

-

OS Priorytetowa

- VI

JakoS(, Zycia, Dzialartie

nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -2020.

Projekt stanowi bezpoSredni4 odpowiedL na potrzeby i problemy os6b starszych i
niesamodzielnych w zakresie ochrony zdrowia z obszarupowiatu losickiego.

4.Powiat Sokolowski
4.1. Projekt ,rPrzebudowa i wyposa2enie w specjalistyczny sprzgt medyczny Bloku
Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim" polega na:
' przebudowie pomies zczen z zachowaniem trzech sal operacyjnych
- budowie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- wyposaZeniu w wysokospecjalistyczny sprzgt i aparaturg medyczn4

Gl6wny zakres dzialafi do realizacji:
- roboty demontaZowe
- roboty budowlane
- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
- wykonanie instalacji sanitarnych
- wykonanie instalacji elektrycznych i gaz6w medycznych
- zakup wyposaZenia i wysokospecjalistycznej aparatury medycznej
Gl6wnym celem projektu jest zwigkszenie dostgpnoSci, poprawajakoSci Swiadczonych
uslug zdrowotnych jak r6wnie2 rozszerzenie zakresu wykonywanych zabieg6w
chirurgicznych o wysokim standardzie w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie
Podlaskim.

ZaWada

sig, 2e przedmiotowy projekt zwiEkszy

bezpieczeristwo zdrowotne
mieszkaric6w Powiatu Sokolowskego - w sytuacjach naglych (szczeg6lnie wypadkach
komunikacyjnych na trasach krajowych, kt6re pnebiegaj1 przez Sokol6w Podlaski.
Mozliwe bEdzie wykonywanie badziej zaawansowanych zabieg6w operacyjnych, bez
koniecznoSci transportu pacjenta do innego szpitala. Produktami projektu bgdzie przede
wszystkim zmodemizowany i wyposazony w specjalistyczny sprzgt medyczny szpital w
Sokolowie Podlaskim, zwigkszony dostgp do opieki medycznej
na terenie powiatu sokolowskiego. Rozw6j opieki medycznej stanowi jeden z gl6wnych
warunk6w rozwoiu
v ofaz
i komfortu sooleczneso.
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or ochrony zdrowia na obszarze Polski Wschodniej.
Szpital ma infrastrukturg i sprzgt odpowiadaj4cy standardom z ubieglego wieku. Taka
sytuacja jest szczeg6lnie niekorzystna w przypadku blok6w operacyjnych, z kt6rych
wielokroinie korzystaj4 nie tylko mieszkafrcy obszar6w oddzialywania szpitala, ale
r6wnieZ podr6Zuj4cy trasami krajowymi . Przestarzala infrastruktura wplywa r6wnie2 na
mniejsz4 liczbg zabieg6w wykonywanych z roku na rok w szpitalu w Sokolowie
Podlaskim. Statystyki szpitala pokazuj4, 2e liczba zabieg6w chirurgicznych w nich
wykonyvanych co roku spada (np. w Sokolowie Pod. w ostatnich 2 latach o ok. 100
zabieg6w) - wynika to z wymagari mieszkaric6w. Aby przeciwdziaNal niekorzystnym
trendom, szpital musi podejmowa6 dzia\aria inwestycyjne, aby jakoS6 ich oferty
medycznej rosla, a tym samym spotkala sig z akceptacj4 spoleczn4. W szczeg6lnoSci
szpital taki jak w Sokolowie Podlaskim musi dysponowai nowoczesnymi: stolami
operacyjnymi, sprzgtem anestezjologicznym czy urzqdzeniarti diagnostycznymi,
niezbgdnymi do wykonywania zabieg6w wielonarz4dowych w trybach naglym i
planowym. Przedmiotowy projekt bgdzie odpowiadal na problemy mieszkaric6w
powiatu sokolowskiego w zakresie dostgpu do opieki zdrowotnej w obszarze chirurgii.
Za0ada siE, Ze dzigki projektowi bEdzie moZliwe realizowanie wigkszej liczby operacji
wielonarz4dowych. W projekcie zaHada sig zakup integralnego wyposaZenia bloku, tj.
stol6w operacyjnych, lamp zabiegowych, aparat6w do znieczulania, zestawu
dodatkowego narzgdzi chirurgicznych oraz aparatu RTG ramie C. Na Bloku
Operacyjnym Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim wykonywane s4 zabiegi
operacyjne z zaf<resu chirurgii og6lnej ale r6wnie2 zabiegi ortopedyczne ukladu kostnostawowego i operacje onkologiczne. Wynika to z sytuacji demografrcznej ludnoSci
naszego regionu (corazwigkszy odsetek mieszkaric6w regionu powyZej 65 roku zycia) i
wigkszej zachorowalno6ci na choroby nowotworowe i ukladu kostno- stawowego.
Srednio w skali roku wykonuje sig w szpitalu w Sokolowie Podlaskim 1220 zabiegow
operacyjnych z czego 300 to zabiegi ortopedyczne i onkologiczne. Potrzeby w tym
zakresie s4 duZo wigksze ale ograniczaj1 je warunki lokalowe i sprzgtowe. W realiach
Szpitala w Sokolowie Podlaskim projekt ten wpisuje sig w mapg potrzeb zdrowotnych i
Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 201 4-2020
Szacunkowa warto5d projektu - 5 500 000 zl
Okres realizacji II kw. 2018 r. - III kw. 2019 r.

WskaZniki produktu:
Liczbawspartych podmiot6w leczniczych- I srt.
- Liczba wzqdzef aparatury medycznej/sprzgtu medycznego zakupionych w
- programie
-20 szt.
Wskafniki rezultatu:
Ludno5d objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi - 1200.
OS Priorytetowa

- VI JakoS(

Zycia, Dzialanie

nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -2020.

4.2.Projekt,rAdaptacja i przebudowa pomieszczerfl na Centralnq Sterylizatornig i
wyposaZenie w now4 aparaturg i sprzgt" polega na:
- przebudowie pomieszczen na potrzeby sterylizatorni,
- budowie instalacii
ii mechanicznei i klimatyzacii
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- wyposaZeniu w wysokospecj alistyczny sprzgt.

Gl6wnym celem projektu jest pelne zabezpieczenie szpitala w material sterylny jak
r6wnie2 zapewnieniebezpieczefstwa sanitarnego w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie
Podlaskim.
Realizacja tego zadarria ma na celu poprawg bezpieczenstwa sanitarnego wykonywania
zabiegow operacyjnych, co w konsekwencji przeniesie sig na mniejsz4liczbE zakazen
szpitalnych a tym samym skr6cenie czasu hospitalizacji. W projekcie zaklada sig
utworzenie centralnej sterylizatorni w pomieszczeniachpo dawnej pralni. W jednym
kompleksie pomieszczeri bgdzie realizowany caly proces sterylizacji , zaczynajqc od
mycia akonczqc na wydawaniu sterylnego materialu zmagazynu sterylnego.

Gl6wny zakres dzialafiz
- roboty demontaZowe
- roboty budowlane
- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
- wykonanie instalacji sanitarnych
- wykonanie instalacji elektrycznych i gaz6w medycznych
- zakup wyposazenia i wysokospecjalistycznej aparattxy

Z uwagi na charakter wykonywanych zabieg6w w szpitalu w Sokolowie Podlas
projekt ograniczony jest tylko do sterylizacji parowej. Dla bezpi
funkcjonowania szpitala zaldada sig zakup dw6ch sterylizator6w parowych, myj
w6zk6w i pojemnik6w do przewozu material6w do sterylizacji i materialu steryl
W chwili obecnej szpital dysponuje jednym sterylizatorem a w przypadku awarii
zlecal wykonanie sterylizacji na zev'nqtrz. Mycie i pakietowanie odbywa sig
miejscem sterylizacji. Brak jest wlaSciwego magazyntr na material sterylny. Realizacj
tego progrumu wynika w najwigkszym stopniu z bezpieczefstwa sani
funkcjonowania bloku operacyjnego. Prawidlowe przeprowadzenie zabiegu operacyj
i szybki powr6t pacjenta do zdrowia po zabiegu, zaIeLy od wlaSciwie wysteryli
narzEdzi i material6w chirurgicznych. Srednio w skali roku wykonuje sig w szpitalu
Sokolowie Podlaskim 1220 zabieg6w operacyjnych z czego 300 to zabiegi ortopedy
i onkologiczne. Sukces leczenia operacyjnego w r6wnym stopniu zale2y od personel
material6w sterylnych, nowoczesnej aparatury. W takim szpitalu jakim jest Szpital
Sokolowie Podlaskim, gdzie wykonywane sE zabiegi ortopedyczne i onkologi
modernizacja centralnej sterylizatorni jak najbardziej wpisuje sig w mapg potrze
zdrowotnych i Policy paper dla ochrony zdrowia nalata2014-2020
Szacunkowa wartoSd projektu - 2 500 000 zl
Okres realizacji II kw. 2018 r. - III kw. 2019 r.

Wskafniki produktu:

-

Liczba wspartych podmiot6w leczniczy ch

-|

szt.

Liczba wzqdzeh aparatury medycznej lsprzgtu medycznego zakupionych w
programie

- 10 szt.
53

WskaZniki rezultatu:
LudnoS6 objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi
OS Priorytetowa

- VI

JakoSC Zycia, Dzialanie

-

1200

nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -2020.
5. Powiat Garwolirflski

5.1. Projekt pn. ,rPoprawa dostgpnoSci mieszkafc6w powiatu garwolirlskiego do
wysokiej jako5ci uslug lecznicrych w zakresie kardiologii i kardiologii inwaryjnej
realizowanych w ramach SPZOZ w Garwolinie".
,,Poprawa dostgpnoSci mieszkarflc6w powiatu garwolirflskiego do wysokiej jako5ci
uslug lecznicrych w zakresie kardiologii i kardiotogii inwaryjnej realizowanych w
ramach SPZOZ w Garwolinie" jest projektem z zakresu ochrony zdrowia, kt6rego
celem jest utworzenie w ramach dzialalnoSci oddzialu wewngtrzno-kardiologicznego
SPZOZ w Garwolinie pracowni:
Hemodynamiki (kardiologi a inwazyjna),
- Elektrofrzj olo gii (zabiegi elektrofi zj olo gii i elektroterapii),
- doposazenie w sprzgt medyczny oddzialu intensywnego nadzoru kardiologicznego.

-

Zakr es proj ektu obej muj e :
prusg przygotowawcze i projektowe,

-

-

Wykonanie rob6t demontaZowych, budowlanych i instalacyjnych, w szczeg6lnoSci:
- rob6t budowlanych, w tym rozbi6rkowych i wykoriczeniowych v\razz
montazem oston radiolo gicznych Pracowni Elektrofi zj olo gii,
- rob6t instalacyjnych, w tym elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych,
wentylacj i i klimatyzacj i.
Doposa2enie w nowoczesny sprzgt diagnostyc zno-leczniczy

:

- oddzialu intensywnego nadzoru kardiologic znego :
kardiowerter

-

defibrylator z opcj1 stymulacji zev,nEtrznej

stymulator zewngtrzny

- | srt.,

aparat do kontrapulsacji wewnqtrzaortalnej

pompy infuzyjne

-

kardiomonitory

4 szt.,

-

- | szt.,

-

1 szt.

8 szt.,

- 1 szt.,
urzqdzenie do ssania -2 szt.,
echokardiograf- | szt.,

respirator transportowy

- pracowni Hemodynamiki:

angiokardiograf stacjonamy cyfrowy z mo2liwoSciqanalizy iloSciowej (QCA)

-

1

szt..

strzykawka automatyczna-

|

sd".,

wzqdzenie do ultrasonografii wewnqtrznaczyniowej i pomiar6w FFR

- I szt.
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- pracowni Elektrofizjologii:
angiograf pozwalaj1cy uzyskiwa6 obrazy w projekcjach skoSnych (RAO 25 stopni, LAO 35
stopni i PA 0stopni)- I szt.,

zestaw do elektrofizjologii lub ablacji
generator wrazz pomp4

- | szt.

- I szt.

aparat do mapowania struktury elektrycznej serca

-

1 szt.

Celem gkfwnym projektu jest zwigkszenie dostgpnoSci oraz poprawa jako6ci uslug
opieki zdrowotnej mieszkaric6w powiatu garwoliriskiego poprzez dostosowanie
pomieszczef oraz zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzgtu medycznego
sluz4cych leczeniu chor6b uktadu ktqizenia dla potrzeb oddzialu intensywnego nadzoru
kardiologicznego onz oddzialu wewngtrzno-kardiologicznego (utworzenie pracowni
Hemodynamiki i Elektrofizjologii) SPZOZ w Garwolinie.
Cel szczeg6lowy projektu polega na zmniejszetiu wystgpowania powiklari choroby
wiericowej i nadci5nienia tgtniczego.
Szacunkowa warto5d projektu 8 900 000,00 zl
Okres realizacji projektu III kw. 2017 r. - II kw. 2019 r.

Efekfy realizacji proj ektu:
- Poprawa dostgpnoSci pacjent6w do uslug Swiadczonych dla pacjent6w z
chorobami kardiolo gic znymi,

- ZwiEkszenie moZliwoSci diagnostycznych,
Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczy ch

-

1 szt.

Liczba wzqdzeh aparatury medycznej lsprzEtu medycznego zakupionych w
programie

-26

szt.

Wskainik rezultatu:
LudnoSi objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi
OS Priorytetowa

- VI

JakoSc Zycia, Dzialanie

-

1480 os6b

nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

RPOWM 2014 -2020.

Powiat garwoliriski jest znajduje sig w poludniowo-wschodniej czgSci wojew6dztwa
mazowieckiego. Zajmuje powierzchnig 1284 krlr:f, a za:nrieszkuje go blisko I l0 tysigcy
mieszkaric6w. W okolo 40Yo dlugoSci granic graniczy z wojew6dztwem lubelskim. W
pozostalej dlugoSci swoich granic styka sig z powiatem otwockim i miriskim, a poprzez
rzekg Wislg graniczy z powiatem kozienickim. Zgodnie z mapE potrzeb zdrowotnych
dla wojew6dztwa mazowieckiego powiat garwoliriskim byl jednym z 22 powiat6w
wojew6dztwa w kt6rym w roku 2014 nie funkcjonowal oddzial kardiologiczny, jak

r6wnieZ oddzial intensywnego nadzoru kardiologicznego. CzE36 procedur
kardiologicznych byla realizowana w ramach istniej4cego oddzialu wewngtrzno55

kardiologicznego szpitala SPZOZ w Garwolinie, sali intensywnego nadzoru
funkcjonuj4cej w ramach w/w oddzialu oraz oddzialu rehabilitacji dzialajqcego na
potrzeby szpitala. Pocz4wszy od IV kwartalu roku 2017 znajdtl4cy sig najblizej powiatu
garwoliriskiego w powiecie otwockim oddzia\. kardiologiczny z pracowniami
hemodynamiki i elektrofi zj ologii oraz oddzial intensywnego nadzoru kardiologic znego
zakohczy udzielanie Swiadczeri Ieczniczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego z
powodu nie zakwalifikowania go do sieci szpitali, przez co odpadnie mo2liwoS6
leczenia pacjent6w z powiatu garwoliriskiego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
(wygaSnigcie kontraktowania procedur kardiologii i kardiologii inwazyjnej) w tymhe
podmiocie leczniczym. Po zaprzestaniu Swiadczenia uslug leczniczych w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego przez podmiot leczniczy zlokalizowany w powiecie
otwockim najblizsze oSrodki kardiologii i kardiologii inwazyjnej bgd4 funkcjonowaf na
terenie Warszawy i Siedlec. Bior4c pod uwagg odlegtoSd najdalej poloZonych
miejscowoSci powiatu garwoliriskiego od tych oSrodk6w zwigkszenie ryzyka nie
znalezienia sig pacjenta z zabtxzeniami kardiologicznymi wymagaj4cymi
natychmiastowej interwencji w oSrodku Swiadcz4cym uslugi w zakresie kardiologii
inwazyj nej ule gnie zrLacznemu zwigkszeniu.
W zwi4zku ztym od II kwartafu2017 roku sala intensywnego nadzoru funkcjonuj4ca w

ramach oddzialu wewngtrzno-kardiologicznego SPZOZ

w

Garwolinie

zosta\a

w

oddzia\ intensyr;r.nego nadzoru kardiologicznego oraz zostaly podjgte
dzialaria maj4ce na celu utworzenie w ramach istniej4cego oddzialu wewngtrzno-

przeksztaNcona

kardiologicznego pracowni hemodynamiki (kardiologia inwazyjna) i elektrofizjologii
(zabiegi elektrofizjologii i elektroterapii) w celu zabezpieczenia moZliwoSci w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego dalszego leczenia w zakresie kardiologii i kardiologii
inwazyjnej dla pacjent6w powiatu garwoliriskiego. PowyZsze dzialania wpisuj4 sig w
zdiagnozowarre potrzeby zdrowotne wynikaj4ce z wniosk6w i rekomendacji dla
szpitalnictwa w wojew6dztwie mazowieckim z kt6rych wynika, 2e zasadne jest
funkcjonowanie oddzial6w kardiologicznych tam gdzie wykonuje sig procedury
zabiegowe (utworzenie pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii). Dodatkowym
wskazaniem dla realizacji projektu w zakresie zakupu sprzgtu medycznego i
dostosowania pomieszczen do potrzeb funkcjonowania w SPZOZ w Garwolinie
kardiologii i kardiologii inwazyjnej jest prognoza zawafia w mapach potrzeb
zdrowotnych dla wojew6dztwa mazowieckiego wg kt6rej trend demograficzny
wskazuje, 2ewlatach20l6-2029 nast4pi wzrost liczby hospitalizacji kardiologicznych o
22,60A. Patrzqc na ten niekorzystny dla pacjent6w trend istnienie na terenie powiatu
garwoliriskiego kardiologii inwazyjnej wyposa2onej w nowoczesny sprzgt jest jak
najbardziej zgodne z mapami potrzeb zdrowotnych wojew6d^wa mazowieckiego, tym
bardziej w obliczu niemoZnoSci Swiadczenia tego typu uslug zdrowotnych z
ubezpieczenia zdrowotnego przez podmiot leczniczy wykonuj4cy dotychczas tak4
dzialalnofll na terenie grariczqcego z powiatem garwoliriskim powiatu otwockiego.
Funkcjonowanie kardiologii i kardiologii inwazyjnej w ramach dzialalnolci leczniczej
szpitala SPZOZ w Garwolinie jest istotne z uwagi na konieczno5i przeciwdzia\aria
wzrostowi zgon6w zwi4zanych z chorobami ukladu l<rqhenia. Bior4c pod uwagg, 2e do
roku 2035 nast4pi w wojew6dawie mazowieckim zdecydowany wzrost liczby
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mieszkaric6w w grupach wiekowych 50

kardiologii

i

-

60 lat i powyzej istnienie dobrze wyposaZonej

kardiologii inwazyjnej na terenie powiatu garwoliriskiego pozwoliloby
zaspokoi6 potrzeby lecznicze w w/w zakresach dla tego rejonu.
Projekt wpisuje sig w Policy Paper dla ochrony zdrowiana lata 2014-2020 (w zwiqzkuz
zaprzestaniem dzialalnoSci leczniczej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przez
podmiot leczniczy funkcjonuj1cy naterenie powiatu otwockiego w zakresie kardiologii i
kardiologii inwazyjnej reaLizujqcy obecnie do kofrca III kwartalu2}IT kontrakt z NFZ w
wlw zaV'resach nie dojdzie do zwigkszenia w wyniku realizacji projektu liczby stol6w
hemodynamicznych w wojew6d ztwie mazowieckim).
5.2 Projekt pod nazrv4: "Oddzial dla przewlekle chorych"

Projekt polegai bgdzie na wyremontowaniu istniej4cego budynku i dobudowaniu do
niego zblizonego budynku stanowi4cegol4cznie oddzial dla przewlekle chorych.
Dobudowa do istniej4cej czgSci nowej czgSci budynku
Zal<res prac obejmuje:

- remont istniej4cego budynku zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej 50 c
- dobudowg do istniej4cego budynku - budynku o zblizonych gabarytach (bli2niaczy
budynek)

- wyposazenie czgSci istniej4cej i dobudowanej w sale chorych oraz pokoje/gabinety
personelu wraz z niezbgdn4 infrastruktur4:
- l6iil<a medyczne - 50szt;
- materace przeciwodle2ynowe

-

50 szt.

- szafki przyloikowe - 50 szt;
- komplety bielizny poScielowej przeciwodle2ynowej
- taborety - 50szt;
- stojak na kropl6wki - l2szt;
- balkonik - 12 sA;
- parawany - l2szt
- w6zek inwalidzki - 4 srt;
- w6zek do przewozu pacjent6w - 4 szt;
- pluczkodezynfektor -2 szt;
- stolik zabiegowy - 4 szt;
- st6l zabiegolvy -2 szt;

-

50szt;

-defibrylator-lsztz;
- pompa infinyjna- 4 szt;
Celem sl6wnvm proiektu iest zwigkszenie

dostgpnoSci oraz poprawa jakoSci uslug
opieki zdrowotnej mieszkaric6w powiatu garwoliriskiego poprzez stworzenie oddzialu

opieki dla os6b przewlekle chorych, a nie wymagaj4cych specjalistycznej opieki
lekarskiej. Oddzial taki zajmowalby sig osobami, kt6re maj1 za sob4 pobyt na
poszczeg6lnych oddzialach szpitalnych, a jednocze1nie ich pobyt w plac6wce typu
zaHad opiekuriczo -Ieczniczy j est z

r6

Znych wz

gl

gd6w niemoZliwy.

Celem szczeg6lowvm proiektu iest zapewnienie opieki tym osobom, kt6re

nie
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wymagaj4 pobytu na specjalistycznych oddzialach szpitalnych, a jednoczeSnie kt6rych
stan wskazuje na koniecznoS6 korzystania z opieki w palc6wce medycznej
Szacunkowa wartoSd projektu: 2.730.000100 zl
Okres realizacji projektu: IV kw. 20I7r. - II kw. 2019r.

Efekt realizacii proiektu:

-

poprawa dostgpnoSci pacjent6w do uslug Swiadczonych dla pacjent6w przewlekle
chorych a jednoczeSnie pozbawionych opieki;
- zwigkszenie dostgpnoSci do uslug medycznych dla pozostalych pacjent6w poprzez
nieblokowani e mi ej sc na o ddzialach specj ali st y czny ch;

WskaZniki produktu:
- liczba wspartych podmiot6w leczniczy ch - I szt
-liczbamiejscll6zek szpitalnych utworzonych w ramach projektu - 50
WskaZniki rezultatu:
-liczbapacjent6w objgta nowymi uslugami zdrowotnymi - 600 os6b
OS priorytetowa - VI Jako36 Zycia, Dzialanie nr 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
RPOWM 2014-2020

Powiat garwoliriski liczy blisko 109 tys. mieszkaric6w. Liczba os6b w wieku
poprodukcyjnym to blisko 19 tys. Co prawda Srednia wieku mieszkaric6w powiatu
(38,61at ) jest niZsza od Sredniej dla wojew6dztwa (40,9 lat) jednak liczba udzielanych
porad medycznych jest wyZsza.

W zwiqzku z povtylszym na oddzialach szpitalnych istnieje stala potrzeba zwigkszenia
przepustowoSci. Dotyczy to w szczeg6lnoSci takich oddzial6w jak oddzial wewngtrzny,
oddzial ortopedyczny, oddzial chirurgiczny onz oddzial intensywnej terapii.
Specyfika garwoliriskiego szpitala dzialajqcego w ramach SP ZOZ Garwolin powoduje,
2e czEsto trafraj4 na oddzialy osoby starsze, kt6re wymagaj4 nie tyle hospitalizacji na
oddzialach specjalistycznych ile po zakonczeniu leczenia nie maj4 zapewnionej opieki
dlugoterminowej. Przyczyny takiego stanu rzeczy sE r62norakie wynikaj4 z
r6znorodnych relacji rodzinnych jak r6wnie2 zbraku podstawowej wiedzy dotyczqcej
mo2liwoSci opieki nad chorym. Nierzadko s4 to osoby samotne, kt6re nie maj4 bliskich
lub nie utrzymuj4 kontaktu z bliskimi. Skutkuje to niemoznoSci4 samodzielnego
funkcjonowania takiej osoby.

Dodatkowo prognozy demograficzne wskazujE na podniesienie Sredniej wieku, co
zwiEkszy liczbg os6b potencjalnie korzystajEcych z opieki na oddzialach dla przewlekle
chorych w istniej4cych plac6wkach. Naturalne starzenie sig spoleczefstwa zwigksza
zapotrzebowanie na miejsca w zakadach opiekuriczo-leczniczych. JednoczeSnie
oczekiwanie spoleczeristwa na zapewnienie tego typu opieki roSnie wraz ze wzrostem
zakresu uslug finansowanych przez NFZ. Wszystkie te fakty uzasadniaj4 potrzebg
istnienia miejsca kt6re zapewni opiekg pacjentom z dolegliwoSciami przewleklymi.
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Oddzial dla przewlekle chorych istnial w tutejszym szpitalu w latach 2004-2005. Opiek4
na oddziale objgtych bylo Srednio rocznie okolo 600 pacjent6w zaS sam oddzial mial do

20l62ek.

W latach 2014-2016 na oddziale wewngtrznym hospitalizowano kazdego roku

Srednio

2000 pacjent6w, na oddziale chirurgicznym - Srednio 2100 pacjent6w zaS na oddziale
ortopedycznym - okolo 1000 pacjent6w. Wielu spoSr6d nich to osoby starsze, samotne,
z rcZnymi dolegliwoSciami przewleklymi. Czgsto nie s4 w stanie samodzielnie sig
poruszai, jeSi, zadbat o nale?ytq higieng. Wielokrotnie potrzebuj4 takae
specj alistycznej rehabilitacj i, kt6rE moae zapewnil im tut. Szpital.
Ponadto naturalne starzenie sig spoleczefstwa powiatu i wzrost liczby mieszkafc6w w
przedziale wiekowym 60+ pozwoli zaspokoi6 potrzeby lecznicze w tym zakresie dla tut.
rejonu. Aktualnie potrzeby te zaspokaj ajq zaHady opiekuriczo-lecznicze znajduj4ce sig
na terenie powiatu. Jednak nie s4 one w stanie sprostad wysokiej liczbie os6b
oczekuj4cych na miejsce w takim zakJadzie lub tez mieszkaricy nie s4 w stanie
sfinansowad koszt6w pobytu w takiej plac6wce (czgsciowa lub calkowita odplatnoS6).

Bior4c pod uwagg liczbg os6b hospitalizowanych, najczgSciej do oddzialu dla
przewlekle chorych kierowane bgd4 osoby z oddzialSw wewngtrznego, chirurgicznego i
ortopedycznego. To gl6wnie na tych oddzialach znajduj4 sig pacjenci, kt6rzy mogliby
byi przeniesieni do dalszej hospitalizacji na oddziale dlugoterminowym.
Dlatego gl6wnie te oddzialy s4 rozpatrywane pod k4tem kierowania pacjent6w na
oddzial dla przewlekle chorych. St4d mohna spokojnie zalo2y6, 2e liczba pacjent6w
kwalifikuj4cych sig do opieki na takim oddziale - ztychtrzech oddzial6w wynosid moae
okolo 600 os6b rocznie.
6.Powiat Wegrowski

6.1 Projekt ,rPoprawa jako5ci udzielanych Swiadczerl zdrowotnych poprzez
doposaienie pracowni Szpitala Powiatowego w Wggrowie w nowy sprzgt
medyczny" polega na zakupie:
nowego tomografu komputerowego,
norYego sprzgtu endoskopowego.

Celem gl6wnym projektu jest zwigkszenie jakoSci efektywnie Swiadczonych uslug
zdrowotnych o wysokim standardzie poprzez doposu2enie Szpitala Powiatowego w
Wggrowie w nowoczesny sprzgt medyczny.
Cel gl6wny zostanie osi4gnigty poprzez realizacjE cel6w szczeg6lowych, dzigki kt6rym
nast4pi poprawa standard6w Zycia mieszkafrc6w Powiatu Wggrowskiego i region6w
oSciennych oraz poprawa jakoSci prowadzonych badafi przez Zaklady Opieki
Zdrowotnej z terenu powiatu wggrowski ego, poprzez:

umozliwienie wykonywania badafi

z

zakresu koronografii komputerowej w

poblizu miej sca zarnieszkania,
ulatwienie dostgpu do bazy diagnostyki chor6b,
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wczeSniejsze zdiagnozowania problem6w np. kardiologicznych i tym samym
wczeSniej s ze r ozpo czgcie leczenia zachowaw cze go lub zabie gowe go,
obniZenie SmiertelnoSci ludnoSci,
wczesniej sze wykrywanie chor6b nowotworowych,

dokladniejsza diagnostyka nowotwor6w w tym ocena zaawansowania choroby,
wielkoS6 guza, ewentualnych przerzutow, cech zloSliwoSci,
wczeSniejsze podjgcie wla5ciwego leczenia i tym samym poprawa rokowanta
wyleczenia,
zmniej szenie umieralnoSci z powodu chor6b nowotworowych,

ulatwienie nawet wrgcz umozliwienie dostgpu ludnoSci gl6wnie wiejskiej do
zaawansowanych badari diagnostyc znych.

Efektem rcalizacji proj ektu bgdzie :
wzrost bczby korzystaj 4cy ch z uslug opieki zdrowotnej wysokiej j akoSci,
skr6cenie czasu oczekiwania na Swiadczenia zdrowotne, m.in. skr6cenie czasu
oczekiwania na wykonanie badania TK do 14 dni, obecnie czas oczekiwania w
trybach pilnych 1,5 m-ca, dla pacjent6w stabilnych 3,5 m - ca (dane z NFZ),
poprawa wskaznika ,,przelotowoSci", tj. liczby os6b leczonych w ci4gu roku na
1 l6zko szpitalne. Zastosowanie form opieki ambulatoryjnej dzigki szybszemu
dostgpowi do sprzgtu diagnostycznego spowoduje wigksz4,,przelotowoS6"
pacjent6w.

Warto5d projektu 4 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu - I kwartal 2018 - II kwartal2018
Wskainiki produktu:
o liczba wspartych podmiot6w leczniczych - I szt.
o naklady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 3 977 I58,80 PLN
o liczba urzqdzeri oparatury medycznej/sprzgtu medycznego zakupionego w

programie

- l0 szt.

Wskainiki rezultatu:
ludno{t objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi

o

-

67 000,00 (osoby)

Szpital Powiatowy w Wggrowie udziela Swiadczeri opieki zdrowotnej na podstawie
umowy zawartej z oddzialem wojew6dzkim NFZ o udzielenie Swiadczeri opieki w
rodzaju leczenia szpitalnego. W Szpitalu Powiatowym funkcjonuj4: Oddzial
Internistyczno Kardiologiczny, Chirurgiczny, Ginekologiczo Poloimiczy,
Pediatryczny, Neurologiczny. Szpital jest jedyn1 du?q jednostk4 w Powiecie. Jest
centrum diagnostycznym dla publicznej i niepublicznej sluzby zdrowia. Funkcjonuj4 w
nim pracownie diagnostyczne takie jak: Pracownia TK, RTG i Mamografii, USG,
Laboratorium, Endoskopia. W Oddziale Chirurgicznym wykonywane s4 badania
przewodu pokarmowego i dr6g oddechowych oraz z zaf<resu onkologii wykonuje sig
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diagnostykg chor6b nowotworolvych w zakresie przewodu pokarmowego (pracowma
Endoskopowa - gastroskopia, kolonoskopia, CT, laparaskopia, biopsja cienkoiglowa
celowana BCC i gruboiglowa BAG). W zakresie onkologii wykonuje sig operacje
gl6wnie przewodu pokarmowego i tarczycy orcz nowotwor6w piersi. OddziaL posiada
kontrakt na pakiet onkologiczny. W Oddziale Internistyczo- Kardiologicznym wykonuje
sig diagnostykg wstgpn4 w szerokim zakresie wykorzystuj4c Pracownig TK,
Laboratorium, USG, Pracownig Biopsji, badania bronchoskopowe. W Oddziale
Ginekologicznym do diagnostyki onkologicznej stosowane s4 zabiegi tradycyjne.
Stosowane s4 r6wniez nowoczesne procedury takie jak: laparoskopia, histeroskopia,
kolposkopia. W Oddziale wykonywane s4 r6wnie2 zabiegi operacyjne z zaktesu
onkologii narz1du rodnego, atakhe diagnostykg chor6b sutka. W oparciu o Pracownie w
Szpitalu wykonywane s4 programy onkologiczne - mammografrczny, cytologiczny,
chor6b pluc. W Pracowni Biopsji - wykonuje sig biopsje celowe cienko i gruboiglowe
oraz badania cltologiczne i histopatologiczne.

W szpitalu Powiatow)'rn w Wggrowie funkcjonuje obecnie Pracownia CT - Diagnostyki
Obrazowej oraz Pracownia Endoskopii. Jednakze sprzgty medyczne tj. zestaw
endoskopory oraz tomograf komputerowy tzostaly zakupione w latach 2009 - 2010
i dalsza ich eksploatacja, przegl4dy okresowe sQ dla funkcjonowania jednostki duZym
obcipeniem finansowym. Ponadto sprzgt nie spelnia oczekiwanych obecnie parametr6w
technicznych.

Projekt rcalizowany bgdzie na Obszarze Strategicznej Interwencji jaki jest subregion
siedlecki i zgodny jest z:
Narzgdziem 13 ,,Policy Paper dla ochrony zdrowia na Lata 2014 - 2020 wsparcie regionalnych podmiot6w leczniczych udzielaj4cych Swiadczeri
zdrowotnych stacjonarnych i calodobowych na rzecz os6b doroslych,
dedykowanych chorobom, kt6re s4 istotn4 przyczyn4 dezaktywacji zawodowej.
Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper dla ochrony zdrowia
wspierane bgd4 m.in. projekty polegaj4ce na: a) doposa:Zeniu w nowoczesny
sprzgt i aparaturg medyczn4 (vtraz z zastosowaniem w TIK - oprogramowanie
sprzgt - jako element projektu); b) budowa, rozbudowa, modemizacja ww.
podmiot6w (w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb os6b
starszych i niepelnosprawnych) - inwestycje w obiekty i zakup wlposazenia
(wraz z astosowaniem w TIK - oprogramowanie, sprzEt- jako element projektu)
Mapami Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrozeniowych
ma za zadanie wdroZenie dzialaft projakoSciolvych i rozwiqzafi organizacyjnych

uslug zdrowotnych poprzez stworzenie systemu mapowania potrzeb
zdrowotnych w zakresie 30 grup chor6b oraz opracowania buy analiz
systemowych i wdroZeniowych w tym zakresie tj.: a) Mapa potrzeb w zakresie
kardiologii dla Wojew6d^wa Mazowieckiego opublikowana 31.12.2015 roku;
b) Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Wojew6dztwa
Mazowieckiego opublikowana 31.12.2015; c) Mapa potrzeb zdrowotncy w
zakresie lecznictwa szpitalnego dla Polski oraz dla Wojew6dztwa
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Mazowieckiego opublikowana

29

.04.2016 r.

Strategi4 Rozwoju Kraju na lata 2007 2015 Priorytet 2. Poprawa
infrastruktury technicznej i spolecznej - pkt. b). infrastruktura ochrony zdrowia i
socjalna.

Strategi4 Rozwoju Wojew6dztwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) celem nadrzgdnym rozwoj u Mazowszaj est Wzrost konkurencyj noSci gospodarki
i r6wnowaZenie rozwoju spoleczno - gospodarczego w regionie jako podstawa
poprawy jakoSci Zycia mieszkanc6w. Projekt swoim zaloheniem wpisuje sig w

Cel strategiczny 3 - Poprawa sp6jnoSci spolecznej, gospodarczej i przestrzennej
regionu w warunkach zr6wnowaZonego rozwoju, Cel po6redni 1. Rozw6j
kapitalu spolecznego - istotnego czynnika przewagi konkurencyjnej Mazowsza
- zwigkszenie dostgpu do nowych technologii oraz rozw6j umiejgtnoSci ich
wykorzystywania i latwiejszy dostgp do uslug zdrowotnych, Kierunek dzialafr
1.4 - podniesienie standard6w ochrony zdrowia i zmniejszenie r62nic w dostgpie
do Swiadczefl zdrowotnych (zasadnicze zadaniato m.in. wspieranie inwestycji w
zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej infrastruktury ochrony zdrotlv|ra onz
nowych form opieki medycznej, atakhe wdro2enia i rozwoju nowych rozwiryah
w zakresie Swiadczenia uslug medycznych - telemedycyny, unowoczeSnienie
istniej4cej bary medyczno
technicznej, umoZliwienia osobom
niepelnosprawnym (dzieciom i doroslym) korzystania w szerszym zak,resie z
systemu profilaktyki i specjalistycznej opieki medycznej i pielggnacyjnej oraz
rehabilitacji; Cel poSredni 4. Aktywizacja i modernizacja obszar6w
pozametropolitamych, Kierunek dzia\afi 4.4 - Budowa i rozw6j infrastruktury
spolecznej - celem tego dzialartia jest tworzenie warunk6w do zaspokajania
m.in. potrzeb zdrowotnych spolecznoSci lokalnej. Mieszkaricom malych miast i
wsi nale?y ulatwi6 dostgp do plac6wek ochrony zdrowia (zwlaszcza
specjalistycznych) m.in. poprzez: usprawnienie systemu podstawowej opieki
zdrowotnej, maj4cego wptyw na standard zycia (optymalizacja sieci plac6wek:
poradni lekarskich - og6lnych i specjalistycznych oraz \epsze wyposaZenia
obiekt6w szpitalnych).

Plan Zagospodarcwania Przestrzennego Wojew6dztwa Mazowieckiego
gl6wnym celem Planu jest okreSlenie polityki przestrzennej dla Mazowsza
poprzez ustalenie zasad organizacji struktury przestrzennej m.in. w zakresie
rozmieszczania infrastruktury technicznej i spolecznej. Zadaniem Planu jest
,,stworzenie warunk6w do osi4gnigcia sp6jnoSci terytorialnej oraz trwa\ego i
zr6wnowahonego rozwoju wojew6dztwa mazowieckiego, poprawy warunk6w
Zycia jego mieszkaric6w, stalego zwigkszenia efektywnoSci proces6w
gospodarczych i konkurencyjnoSci regionu". Polityka wojew6dztwa jest

ukierunkowana

na wsparcie dzialafi

zapobiegaj4cych nadmiemyrn

dysproporcjom rozwojowym, na kt6re obszary - poza duZymi miastami - s4
szczeg6lnie naraZone. Wspierana bgd4 inwestycje w infrastrukturg spoleczn4, w
tymzwiqzart4 z ochron4 zdrowia.
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata
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- 2020 - OS Priorytetowa VI - JakoSi 2ycia, Dzialanie 6.1 - Infrastruktura
ochrony zdrowia, Priorytet Inwestycyjny Inwestycje w infrastrukturg
2014

zdrowotn4 i spoleczn4, kt6re przyczyni4 sig do rozwoju krajowego, regionalnego
i lokalnego, zmniejszartia nier6wnoSci w zakresie stanu zdrowia, promowanie

wlqczenia spolecznego poprzez lepszy dostgp do uslug spolecznych,
kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejficia z uslug instytucjonalnych do uslug
na poziomie spolecznoSci lokalnych.

W ramach poprawy dostgpnoici mieszkaficdw subregionu siedleckiego do
wysokiej jakoflci uslug publicznych w zwiqzku z rewitalizacjq obszardw

p

ar g i n alilow a ny c h p r zew i d aj e s i g n as t gp uj q c e p r oj e kty :

6.Powiat Weerowski

6.2.Projekt,oKompleksowa modernizacja bary edukacyjnej I LO. Im. Adama
Mickiewicza w Wggrowie wraz z jej rozbudow4, renowacj4 i zagospodarowaniem
terenu wok6l, w celu dostosowania jej do prowadzenia funkcji spolecznych,
zwlzszczt edukacyjnych i kulturalnych" polega na:

-

renowacji zabytkowej centralnej czEfici budynku gl6wnego, poprzez
przywr6cenie dawnej formy ozdobnej, ceglanej elewacji wraz z remontem
pomieszczef w wewn4trz budynku,
przebudowie budynku pomocniczego, kt6ry
kulturalne,
budowi e l4cznika

-

w przyszloSci pelnilby funkcje

forum,

budowie placu apelowego

- rekreacja terenowa,

kompleksowym zagospodarowaniu terenu.

Celem gltfwnym projektu jest ozywienie obszaru zmarginalizowanego
Wggrowa w celu nadania mu nowych funkcji spolecznych.

-

centrum

Cele po5rednie:

-

uatrakcyjnienie centrum Wggrowa oraz dostosowanie przestrzeni do r62nych
form aktywnoSci,
estetyzacja przestrzeni wsp6lnych, stref zieleni, malej architektury oraz
zapewnienie sp6jnoSci architektonicznej w obrgbie centrum miasta,
rozw6j bazy edukacyjnej dla uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych.

WartoSd projektu 3 000 000,00 zl
Okres realizacji - II kwartal 2017 r. - IV kwartal20l8 r.
IVskainiki produktu:
powierzchnia obszar6w objgtych rcwitalizacj1- 5.220 m2
- budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na

-
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obszarach miejskich

-3

szt.

Wskainiki rezultatu:
liczbaprzedsigbiorstw ulokowanych nazrewitalizowanych obszarach

-

- 1 szt.

z najpowahniejszych barier rozwoju powiatu wggrowskiego jest slabo rozwinigta
infrastruktura techniczna, kt6ra wplywa zar6wno na jako56 Zycia mieszkaric6w, jak i na
mozliwoSci inwestowania na tych obszarach. Cechy niedoinwestowania i
niedostosowania do istniej4cych potrzeb wykazuje teL infrastruktura spoteczna.
Zaspokojenie potrzeb socjalnych, oSwiatowych, kulturolvych mieszkaric6w obszaru
powiatu wggrowskiego jest zdecydowanie gorsze niz na terenach duzych aglomeracji
Jedn4

miejskich. Realizacja przedsigwzigcia w znacznym stopniu wplynie na wyr6wnywanie
szans edukacyj nych mlo dzieLy, j ak r6wnie 2 na j ako 3(, 2y cia mieszkanc 6w.
Obecny budynek gt6wny szkoly, jak r6wnie2 przestrzeri wok6l niego nie stwarza
korzystnych warunk6w do dalszego rozwoju tej szkoly. Stale pogarszajqcy sig stan
techniczny i niespelnienie obecnych standard6w wptywa negatywnie na wizerunek
szkoly oraz powoduje mniejsze zainteresowanie mlodzie|y koricz4cej gimnazja,
kontynuacj4 nauki w tej plac6wce.
Aby wyjS1 naprzeciw oczekiwaniom mieszkaric6w calego powiatu wggrowskiego
planuje sig w ramach przedsigwzigcia stworzy(, atrakcyjnqprzestrzeri edukacyjn4, kt6ra
pozwoli na polepszenie jakoSci infrastruktury edukacyjnej, wzrost konkurencyjnoSci
Swiadczonych uslug dydaktycznych, rozw6j kulturalno - oSwiatowy.
Grupg docelow4 stanowi mlodzie2 do 18 roku Zycia,

Efekty nviqzane z realnacj4 projektu w odniesieniu do wskazanej wy2ej grupy
docelowej:
przeciwdzialarie migracji os6b mlodych,
- wzrost kompetencji wSr6d mlodzie?y ponadgimnazjalnej,

-

ochrona zabytkowej centralnej czgSci budynku,

poprawa warunk6w funkcjonalnych uczni6w

i

pracownik6w plac6wki

oSwiatowej.

Realizacja projektu wplynie na poprawg sp6jnoSci spolecznej, gospodarczej i
przestrzerrtej regionu w warunkach zr6wnowaZonego rozwoju, dzigki zmniejszeniu
dualizmu Mazowsza w relacji stoleczna metropolia a zmarginalizowana prowincja.
Projekt wplynie r6wnie2 na:

-

obnizenie wskaznika: dtugotrwale bezrobotnych

i liczbg

zasilk6w

przyznawanych osobom z powodu ub6stwa,

zmniejszy sig poziom wskajnika: udzi1L os6b w wieku poprodukcyjnym w
populacji, co jednoczeSnie moZe zaharrowal odplyw mlodych os6b z miasta,
zaharnowanie wyludniania sig centrum miasta,
poprawg wskaZnika gospodarczego, bowiem zmniejszy sig udzial bezrobotnych
zv,ryksztalceniem gimnazjalnym i poniZej w liczbie bezrobotnych.
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Aby osi4gn1(, zaHadane cele, planuje sig zrealizowa6 projekt o charakterze spolecznym
- ,,tr-Ecznik pokoleri", kt6ry polega na cyklu zajg6 edukacyjno - kulturalnych dla dzieci,
rrtodzie?y oraz os6b starszych z terenu powiatu wggrowskiego. Projekt spoleczny
zwi4zany bqdzie z kompleksow4 modemizacjl bazy edukacyjnej I Lo im. Adama
Mickiewicza w Wggrowie wraz z jej rozbudowq, renowacj4 i zagospodarowaniem
terenu.

Przedsigwzigcie planuje sig zrealizowac przy wsp6\udziale Srodk6w EFRR w ramach
RPO WM 2014 - 2020, OS Priorytetowa VI - JakoSd 2ycia,Dzialanie 6.2 - Wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spolecznej ubogich spolecznoSci na obszarach

miejskich i wiejskich.

W ramuch poprswy dostgpnoSci mieszkaficdw subregionu siedleckiego do

wysokiej jakoflci uslug publicznych
przewiduj e sig nastgp uj qce proj ekty :

1.

w zwigzku z

termomodernizacjq

Mazowiecki Szpital Woiew6dzki Sp. z o.o.

1.6. Zadanie : r, Termom o dernizacj a o biekt6w Mazowieckiego Szpitala
Wojew6dzkiego w Siedlcach Sp. z o.o." sklada sig z nastgpuj4cych projekt6w:
- Projekt l.6.l.,,Poprawa izolacji termicznej stropodach6w wraz wykonaniem instalacji
fotowoltaicznychw obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w Siedlcach
Sp. z o.o."
- Proj ekt l.6.2.,,Termomo demizacja budynku administracyjnego oraz budynku
hotelowego w Mazowieckim Szpitalu Wojew6dzkim w Siedlcach Sp. z o.o."

Projekt 1.6.1. ,,Poprawa izolacji termicznej stropodachfw wraz rvykonaniem
instalacji fotowoltaicznych w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w
Siedlcach Sp. z o.o."

Zahes dzialafi w projekcie obejmuje:
Prace przygotowawcze i projektowe

Roboty budowlane zwi4zane z wykonaniem termoizolacji strop6w budynk6w
Roboty budowlane i instalacyjne zviqzane z wykonaniem wentylacji
hybrydowej hi grosterowalnej,
Wykonanie instalacj i fotowoltaicznej
Cel gl6wny projektu:
Celem gl6wnym projektu jest zwigkszenie efektywnoSci energetycznej i ekonomicznej
obiekt6w funkcjonuj4cych na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w
Siedlcach Sp. z o.o. poprzez ich kompleksow4 modernizacj E energetycznq.
Cel zostanie osi4gnigty poprzez uzyskanie:
poprawy efektywnoSci energety cznej dla energii koricowej,
redukcji emisji CO2 w odniesieniu do istniej4cych instalacji,
podwyzszenia standardu energetyc znego budynku
produkcii enersii elektrvcznei na
itala ze 2r6del odnawialn
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l,4czny koszt realizacji - 4 500 000,00 zl
Planowany termin realizacji: II kw. 2019 r.

- III kw. 2020 r.

WskaZniki produktu:
Iiczba zmo demizowanych ener gety cznie budynk 6w - 7 szt.
liczba wybudowanych jednostek wytwarzaria energii elektrycznej

z

OZE

- I szt.
Projekt wykazuje zgodnoS6 z kierunkami dzialah zdefiniowanych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej, kt6rego celem jest osi4gnigcie zaloZefi okreSlonych w pakiecie
klimatyczno - energetycznym do roku 2020 tj.:
redukcja zuZycia energii koricowej poprzez podniesienie efektywnoSci
energetycznej,
redukcj a emisj i gaz6w cieplamianych,
zwigkszenie udzialu energii pochodz4cej ze 2r6del odnawialnych,
oraz z kierunkami dzialaf dokument6w strategicznych szczebla krajowego Polityka
Energetyczna do 2030 roku gdzie Polska w ramach zobowi4zan ekologicznych musi
osi4gn46 cele iloSciowe zwi4zane z zmniejszeniem emisji gaz6w cieplamianych o 20o/o
w stosunku do roku 1990, zmniejszenia zu2ycia energii o 20oh w por6wnaniu z
prognozami dla UE na 2020 rok oraz regionalnego, w tym Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6ddwaMazowieckiego na lata20l4 -2020. Gl6wnym celem tego
programu jest zwigkszenie efektyumoSci energetycznej w sektorze publicznym.
Przedsigwzigcie planuje sig zrealizowat przy wsp6ludziale Srodk6w EFRR w ramach
RPO WM 2014 - 2020, OS Priorytetowa IV - PrzejScie na gospodarkg niskoemisyjn4,
DziaNanie 4.2 wspieranie efektyumoSci energetycznej, inteligentnego zarz4dzania
energi4 i wykorzystywania odnawialnych fuodel energii w budynkach publicznych i w
sektorze mieszkaniorvym.

Projekt l.6.2.,,Termomodernizacja budynku administracyjnego oraz budynku
hotelowego w Mazowieckim Szpitalu Wojew6dzkim w Siedlcach Sp. z o.o."
Zahes dzialafi w projekcie obej muje:
Prace przygotowawcze i projektowe
Roboty budowlane zwi4zane z wykonaniem termoizolacji strop6w i Scian
budynk6w
Roboty budowlane i instalacyjne zwi1zane z wykonaniem wentylacji
hybrydowej higrosterowalnej,
Wykonanie instalacj i fotowoltaicznej

Cel gl6wny projektu:
Celem gl6wnym projektu jest zwigkszenie efektywnoSci energetycznej i ekonomicznej
obiekt6w funkcjonuj4cych na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojew6dzkiego w
Siedlcach Sp. z o.o. poprzez ich kompleksow4 modemizacjg energetycznq.
Cel zostanie osi4gnigty poprzez uzyskanie:
poprawy efektywnoSci energetycznej dla energii koricowej,
znacznej redukcji emisji CO2 w odniesieniu do istniej4cych instalacji (o co
najmniej 30Yo),
podwyZszenie standardu energety czrrego budynku.

66

koszt realizacji - 600 000,00 zl
Planowany termin realizacji: III kw. 2018 r.
N,1czny

- IV kw. 2019 r.

WskaZniki produktu:
liczba zmo demizowanych ener gety cznie budynk ow - 2 szt.
liczba wybudowanych jednostek wfiwarzania energii elektrycznej

-|

z

OZE

szt.

Projekt wykazuje zgodnoS6 z kierunkami dziatafi zdefiniowanych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej, kt6rego celem jest osi4gnigcie zaloaen okreSlonych w pakiecie
klimatyczno

-

energetycznym do roku 2020 tj.:

koricowej poprzez podniesienie efektywnoSci
energetycznej,
redukcja emisj i gaz6w cieplarnianych,
zwigkszenie udzia\u energii pochodz4cej ze 2r6del odnawialnych,
oraz z kierunkami dzia\an dokument6w strategicznych szczebla krajowego Polityka
Energetyczna do 2030 roku gdzie Polska w ramach zobowryzafi ekologicznych musi
osi4gn4i cele iloSciowe zwiqzane z zmniejszeniem emisji gaz6w cieplarnianych o 20Yo
w stosunku do roku 1990, zmniejszenia zuLycia energii o 20o/o w por6wnaniu z
prognozami dla UE na 2020 rok oraz regionalnego, w tym Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6ddwa Mazowieckiego na lata20l4 -2020. Gl6wnym celem tego
programu jest zwigkszenie efektywnoSci energetycznej w sektorze publicznyn.
Przedsigwzigcie planuje sig zrealizowa| przy wsp6ludziale Srodk6w EFRR w ramach
RPO WM 2014 - 2020, OS Priorytetowa IV - PrzejScie na gospodarkg niskoemisyjnE,
Dzialanie 4.2 wspieranie efektywnoSci energetycznej, inteligentnego zarz1dzania
energi4 i wykorzystywania odnawialnych Zrodet energii w budynkach publicznych i w
seklorze mieszkaniowym.
redukcja zulycia energii

3.Samodzielny Publiczny Zaklad opieki Zdrowotnei w Losicach

3.2.Projekt,,Termomodemizacja Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w tr-osicach" polega na:
- ociepleniu stropu poddasza - strop pod nieogrzewanym poddaszem
- ociepleniu stropodachu
- wyrnianie okien i drzwi zewngtrznyih wejSciowych na nowe
- zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepla
- montazu nawiewnik6w sterowanych rgcznie w oknach i kanalach wentylacyjnych
- wymianie ruroci4g6w i izolacji
- modemizacji kotlowni
- wymianie instalacji (ruroci4gi i grzejniki)
- czyszczeniu (plukanie) chemiczne instalacji
- niezbgdnych robotach budowlanych i wykoriczeniowych (szpachlowanie, malowanie,
naprawy tynk6w)
- modernizacji oSwietlenia w tym: wymiana i mottta? punkt6w oSwietleniowych,
przelo2eniu instalacji elektrycznej (w sytuacji gdy jest konieczne)
- zakupie i montaZu instalacji i vrz1dzeft do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
ze 2r6del odnawialnych, ogniwa fotowoltaic znych, agregat pr4dotw6rczy
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- wykoriczeniu (gipsowanie, malowanie, tynkowanie) oScie2y w przypadku wymiany
okien.

Cel gl6wny projektu jest realizacja w ramach dzialania zwigkszenie efektywnoSci
energetycznej i ekonomicznej a takhe zwigkszenie produkcji elektrycznej z
odnawialnychLr6del energii w obiekcie sluZby zdrowia na terenie miasta tr osic.
Realizacja projektu przyczyni sig do zmniejszeniazanieczyszczenia powietrza poprzez
ograniczenie szkodliwych gaz6w i pyl6w do atmosfery orcz zwigkszenie efektywnoSci
energetycznej budynku. Cel tak2e zostanie osi4gnigty przez instalacjg oraz
uruchomienie system6w fotowoltaicznych.
Cel szczeg6lony projektu polega:
- oszczgdnoSci zuZycia energii
- optymalizacja koszt6w zr:r?ycia energii
- poprawa jakoSci powietrza, dzigki redukcji CO2 oraz innych truj4cych substancji oraz
zwigkszenie udzialu OZEw krajowym miksie energetycznym
- uzyskanie oszczgdnoSci w wydatkach na energig zu2ywanq, przez obiekt przez
wykorzystanie wlasneg o ir 6d\a energii odnawialnej
- poprawa efektywnoSci energetycznej dla energii koricowej,
- efektyrnmoS6 ko sztow a zmniejszenia ztLy cia energii.
Szacunkowa wartoSd projektu 2 500 000,00 zl
Okres realizacji projektu - 02.01.2018- 31.12.2019r.

lhkainiki
-Liczba zmodemizowanych energetycznie budynk6w-

1 szt.

-Liczba wybudowanych jednostek wywarzania energii elektrycznej

zOZE - | szt.

Projekt wykazuje zgodnoS6 z kierunkami dzialah zdefiniowanych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej, kt6rego celem jest osi4gnigcie zaloAef okreSlonych w pakiecie
klimatyczno - energetyczrlym do roku 2020 tj.:
redukcja zu?ycia energii korlcowej poprzez podniesienie efektywnoSci

-

energetycznej,
redukcja emisji gaz6w cieplarnianych,

- zwigkszenie udzialu energii pochodz4cej ze 2r6del odnawialnych,
oraz z kierunkami dzialafi dokument6w strategicznych szczebla krajowego Polityka
Energetyczna do 2030 roku gdzie Polska
osi4gn46 cele iloSciowe zwi4zane

z

w ramach zobovnqzaf ekologicznych musi

zmniejszeniem emisji gaz6w cieplarnianych o

20%o

w stosunku do roku

1990, zmniejszenia zuZycia energii o 20%o w por6wnaniu z
prognozami dla UE na 2020 rok oraz regionalnego, w tym Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6d^wa Mazowieckiego na lata20l4 -2020. Gl6wnym celem tego
programu jest zwigkszenie efektywnoSci energetycznej w sektorze publicznym.
Przedsigwzigcie planuje sig zrealizowal przy wsp6ludziale Srodk6w EFRR w ramach
RPO WM 2014 - 2020, OS Priorytetowa IV - PrzejScie na gospodarkg niskoemisyjn4,
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Dzialanie 4.2 Efektywno6i energety czna.
6.Powiat Wegrowski

6.3.Projekt ,,Kompleksowa termomodernizacja obiekt6w sluiby zdrowia
naleZ4cych do Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w
Wggrowie" polega6 bgdzie na kompleksowej termomodemizacji szeSciu obiekt6w
sluzby zdrowianaleLEcychdo SP ZOZw Wggrowie:

-

budynek oddzialu Pediatrii Szpitala Rejonowego w Wggrowie;
zesp6l budynk6w Szpitala Rejonowego w Wggrowie;
budynek przychodni Rejonowo - Specjalistycznej ul. Przemyslowa 7;
budynek poradni terapii uzalehniefi i wsp6luzale2nieni ul. KoSciuszki 15;
budynek administracyjny SP ZOZ w Wggrowieprzy ul. KoSciuszki 15;
budynek przychodni specjalistycznej przy ul. Mickiewicza

Celem gl6wnym projektu jest zwigkszenie efektywnoSci energetycznej i ekonomicznej
szeSciu obiekt6w sluzby zdrowia na terenie miasta Wggr6w nale?qcych do SP ZOZ w
Wggrowie poprzez ich glgbok4 kompleksow4 modernizacjg energetyczn1.
Cel gl6wny zostanie osi4gnigty poprzez cele szczeg6lowe:
poprawa efektywnoSci energetycznej dla energii koricowej,

-

-

zrLacztta

redukcji CO2 w odniesieniu do istniej4cych instalacji (o co najmniej

30o ),
podlvylszenie standardu energetycznego budynku,wyrahonej wskaZnikiem EPn+

efektywnoSi kosztowa - zmniejszenie zuLycia energii.

WartoSd projektu 5 000 000,00 PLN
Okres realizacji projektu - III kwartal2018 - IV kwartal2019
Wskainiki produktu:
liczbazmodemizowanych energetycznie budynk6w- 6 szt.
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzaria energii elektrycznej
- - 3 szI.

z

OZE

Projekt wykazuje zgodnoS6 z kierunkami dziaLafi zdefiniowanych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej, kl6rego celem jest osi4gnigcie zaloAeh okreSlonych w pakiecie
klimatyczno - energetycznym do roku 2020 tj.:
redukcj a zuLycia energii korflcowej poprzez podniesienie efektywnoSci
- energetycznej,
redukcja emisji gazow cieplarnianych,

- zrvigkszenre udzialu energii pochodz4cej ze ir6del odnawialnych,
oraz z kierunkami dzialah dokument6w strategicznych szczebla krajowego Polityka
Energetyczna do 2030 roku gdzie Polska w ramach zobowi4zan ekologicznych musi
osi4gn46 cele ilo6ciowe zirqzane z zmniejszeniem emisji gaz6w cieplarnianych o 20%o
w stosunku do roku 1990, zmniejszenia zutycia energii o 20%o w por6wnaniu z
prognozami dla UE na 2020 rok oraz regionalnego, w tym Regionalnego Programu
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Operacyjnego Wojew6dztwaMazowieckiego na Lata20l4 -2020. Gl6wnym celem tego
programu jest zwigkszenie efektywnoSci energetycznej w sektorze publicznym.
PrzedsiEwzigcie planuje sig zrealizowa! przy wsp6ludziale Srodk6w EFRR w ramach
RPO WM 2014 - 2020, OS Priorytetowa IV - PrzejScie na gospodarkg niskoemisyjn4,
Dzia\anie 4.2 wspieranie efektyrnmoSci energetycznej, inteligentnego zarz1dzania
energi4 i wykorzystywania odnawialnych 2r6de\ energii w budynkach publicznych i w
sektorze mieszkaniowYm.

T.Powiat Siedlecki

7.l.Projekt ,,Modernizacja energetyczna Specjalnego O5rodka Szkolno
Wychowawszego w Stoku Lackim" polegad bgdzie na wykonaniu termomodemizacji
SOS-W w Stoku Lackim w zakresie:
- wybudowanie instalacji fotowoltaicznej,
- wyposaZenie budynku palacowego w wentylacjE polqczonq z rekuperacj4,

- wykonanie izolacji poziomej,
- wymiana 2 kotl6w CO,
- wymiana instalacji CO budynku palacowego.

Celem gl6wnym projektu jest zwigkszenie efektywnoSci energetycznej i ekonomicznej
obiektu poloZonego w miejscowoSci Stok Lacki gm. Siedlce. Realizacja projektu
przyczyni sig do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie
emisji szkodliwych gazow i pyl6w do atmosfery oraz zwigkszenie efektywnoSci
ener gety cznej budynku.
Cel gl6wny zostanie osi4gnigty poprzez cele szczeg6lowe:

-

poprawa efektywnoSci energetycznej dla energii koricowej,
redukcj aCOz w odniesieniu do istniej4cych instalacji
podwy2szenie standardu energetycznego budynku,v,ryra2onej wskaZnikiem EPn*

wytworzenie w ramach OZE75 Yo zu?ywanej energii elektrycznej

WartoS6 projektu 1 060 400,00 PLN
Okres realizacji projektu - III kwartal 2017 - IV kwartat 2019
Wskainiki produktu:
liczba zmodernizowanych energetycznie budynk6w - 1 szt.
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzaria energii elektrycznej

- - I szt.

z

OZE

Projekt wykazuje zgodnoS6 z kierunkami dzialafi zdefiniowanych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej, kt6rego celem jest osi4gnigcie zaloAefi okreSlonych w pakiecie
klimatyczno - energetycznym do roku 2020 tj.:
redukcj a zuLycia energii koricowej poprzez podniesienie efektywnoSci
- energetycznej,
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redukcja emisji gaz6w cieplarnianych,

- zwigkszenie udzialu energii pochodz4cej ze Zrodel odnawialnych,
oraz z kierunkami dzialafi dokument6w strategicznych szczebla krajowego Polityka
Energetyczna do 2030 roku gdzie Polska w ramach zobowryzafi ekologicznych musi
osi4gn46 cele iloSciowe zwi1zane z zmniejszeniem emisji gaz6w cieplarnianych o 20o/o

w stosunku do roku 1990, zmniejszenia zuZycia energii o 20o/o w por6wnaniu z
prognozami dla UE na 2020 rok oraz regionalnego, w tym Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6d^waMazowieckiego na lata20l4 -2020. Gl6wnym celem tego
programu jest zwigkszenie efektywnoSci energetycznej w seklorze publicznym.
Przedsigwzigcie planuje sig zrealizowa(, przy wsp6ludziale Srodk6w EFRR w ramach
RPO WM 2014 - 2020, OS Priorytetowa IV - Przej3cie na gospodarkg niskoemisyjn4,

Dzialarie 4.2 wspieranie efektyumoSci energetycznej, inteligentnego zarzqdzania
energi4 i wykorzystywania odnawialnych ZrodeL energii w budynkach publicznych i w
sektorze mieszkaniowym.

8. Miasto Siedlce

8.1 Zadanie ,,Termomodernizacja obiekt6w u2ytecznoSci publicznej" sklada sig z
nastgpuj 4cych projektrfw:
- 8. 1 . 1 . Termomod ernizacja Szkoly Podstawowej nr 2 w Siedlcach,
- 8.I.2. Termomodemizacja Szkoly Podstawowej nr 12 w Siedlcach.
8.1.1. Projekt Termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 2 w Siedlcach polega
m.in. na:
- ociepleniu budynk6w szkoly (ociepleniu przegrod zewnEtrznych oraz wymianie drzwi
zewngtrznych),
- przebudowie systemu wentylacji,

- instalacji OZE,
- modernizacji instalacji c.o. wraz z zastosowaniem armatury regulacyjnej.

Celem gl6wnym projektu jest poprawa efektywnoSci energetycznej obiekt6w
u4rtecznoSci publicznej w Siedlcach poprzez kompleksow4 termomodernizacj g obiektu
Szkoly Podstawowej nr2 w Siedlcach.
Cel gl6wny zostanie osi4gnigty poprzezrealizacjg nastgpuj4cych cel6w szczeg6lowych:

-

podwyZszenie standardu energetycznego budynk6w szkoly,
poprawg efektywnoSci kosztowej poprzez zmniejszenie zuLycia energii,
redukcjg emisji CO2.

Warto5d projektu 2 500 000,00 PLN
Okres realizacji projektu - IV kwartal20l8 - IlIkwartal2020
Wskainiki produktu:
liczbazmodemizowanych energetycznie budynk6w - 4 szt.
- liczba wybudowanych iednostek wytwarzania enersii
elektrvcznei

-

z

OZE
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- I szt.
Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 r.,
w kt6rym sformulowany zostal. cel strategiczrry -,,Poprawa jakoSci powietrza Miasta
Siedlce". PowyZszy cel strategiczny zostanie osi4gnigty dzigki realizaqi nastgpuj4cych

cel6w operacyjnych:
redukcja emisji COz i emisji zanieczyszczeiztransportu,
- 17y216sf udzialu energii ze irodel. odnawialnych w bilansie cieplnym miasta,
- zwigkszenie efektywnoSci energetycznej w sektorze publicznym.

-

Projekt wpisuje sig w kierunki dzia\afiokreslone w dokumentach strategicznych:
- poziomu krajowego - ,,Polityka Energetyczna do 2030 roku", w kt6rym Polska
v,ryznaczyla kierunki oraz cele polityki energetycznej, polegaj4ce m.in. na:

-

ograniczeniuemisji COz do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu
b ezpieczef rstwa ener getyczne go,

ograniczenie emisji SOz i NOx oraz pyl6w (w tym PM 10 i PM 2,5) do
poziom6w wynikaj4cych z obecnych i projektowanych regulacji unijnych.
W zakresie rozwoju wykorzystania OZE jednym z gl6wnych cel6w jest wzrost udzialu
energii ze 2r6del odnawialnych w finalnym zuiryciu energii co najmniej do poziomu

-

w roku2020, i dalszy wzrost w latach nastgpnych,
- poziomu regionalnego, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Gl6wnym celem tego programu jest zwigkszenie
efektywnoSci energetycznej w sektorze publicznym.
l5Yo

Realizacjg projektu planuje sig z dofinansowaniem Srodk6w EFRR w ramach RPO WM
2014 - 2020, OS Priorytetowa IV - PrzejScie na gospodarkg niskoemisyjn4, Dzialanie

4.2 Wspieranie efektywnoSci energetycznej, inteligentnego zarzqdzania energi4 i
wykorzystywania odnawialnych 2r6del energii w budynkach publicznych i w sektorze
mieszkaniowvm.
8.1.2. Projekt termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 12 w Siedlcach polega
m.in. na:
- ociepleniu budynk6w szkoly (ociepleniu przegrod zewngtrznych, wymianie okien
drzwi zewngtrznych),
- instalacji OZE,
- modernizacji instalacji c.o. wraz z zastosowaniem armatury regulacyjnej,
- wymianie oSwietlenia na energooszczgdne,
- wymianie wEzla cieplowniczego.

Celem gl6wnym projektu jest poprawa efektywnoSci energetycznej obiekt6w
w Siedlcach poprzez kompleksow4 termomodernizacj g obiektu
Szkoly Podstawowej nr 12 w Siedlcach.

u2ytecznoSci publicznej

Cel gl6wny zostanie osi4gnigty poprzezrealizacjE nastgpuj4cych cel6w szczeg6lowych:

-

podwyZszenie standardu energetycznego budynk6w szkoly,
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poprawg efektywnoSci kosztow ej poprzez zmniejszenie zuLycia energii,
redukcjg emisji CO2.

WartoSd projektu - 4 000 000,00 PLN
Okres realizacji projektu - IV kwartal 2018

-IIIkwarta\2}2}

Wskainiki produktu:
liczbazmodernizowanych energetycznie budynklw - 4 sA.,
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzaria energii
elektrycznej

- - | szt.

z

OZE

Projekt jest zgodny zPlanem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 r.,
w kt6rym sformulowany zostal cel strategiczny -,,Poprawa jakoSci powietrza Miasta

Siedlce". Powy2szy cel strategiczny zostanie osi4gnigty dzigki realizacji nastgpuj4cych
cel6w operacyjnych:

-

redukcja emisji COz i emisji zanieczyszczehztransportu,

wzrost udzialu energii ze 2r6de\ odnawialnych w bilansie cieplnym miasta,
zwigkszenie efektywnoSci energetycznej w sektorze publicznym.

Projekt wpisuje sig w kierunki dzialah okreSlone w dokumentach strategicznych:
- poziomu krajowego - ,,Polityka Energetyczna do 2030 roku", w kt6rym Polska
wyznaczyla kierunki oraz cele polityki energetycznej, polegaj4ce m.in. na:

-

ograniczeniu emisji COz do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu
b ezpieczehstwa energ ety czne go,

ograniczenie emisji SOz i NOx oraz pyt6w (w tym PM 10 i PM 2,5) do
poziom6w wynikaj4cych z obecnych i projektowanych regulacji unijnych.
W zakresie rozwoju wykorzystania OZE jednym z glSwnych cel6w jest wzrost ludziatu

-

energii ze 2rodel odnawialnych w finalnym zuiryciu energii co najmniej do poziomu
l5Yo w roku2020, i dalsry wzrost w latach nastgpnych,
- poziomu regionalnego, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Gl6wnym celem tego programu jest zwigkszenie
efektywnoSci energetycznej w sektorze publicznym.
Realizacjg projektu planuje sig z dofinansowaniem Srodk6w EFRR w ramach RPO WM
2014 - 2020, OS Priorytetowa IV - PrzejScie na gospodarkg niskoemisyjnq, DziaNanie

4.2 Wspieranie efektywnoSci energetycznq, inteligentnego zarz4dzaria energi4 i
wykorzystywania odnawialnych lr6del energii w budynkach publicznych i w sektorze
mieszkaniowym.

Celem II wi4zki projekt6w jest poprawa dostgpu wysokiej jako5ci uslug
publicznych dla mieszkar{crfw subregionu siedleckiego, o2ywienie obszar6w
zmarginalizowanych w celu nadania im nowych funkcji spoleczno-gospodarcrych
oraz nvigkszona efek{vno56 energetyczna w sektorze publicznym. Planowane
niezbedne w celu:
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-

poprawienia dostgpu do uslug publicznej sluiby zdrowiao
nadania obiektom uiyteczno5ci publicznej nowych funkcji spoleczno
gospodarcWch,
wzrostu efektywnoSci energetycznej w budynkach u2yteczno5ci publicznej,
redukcji zagroLenia ub6stwem i wykluczeniem spolecznym.

-

Problemy dotycz4ce II wi4zki projekt6w zostaly szczeg6lowo przedstawione w
dol4czonej do wniosku diagnozie. Powy2sze dzialania pozrvol4 na zmniejszenie
problem6w spolecznych, takZe przedstawionych w diagnozie.
Cel wi4zki projekt6wjest sp6jny z:
celem tematycznym 9 w ramach VI Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020
,,Jako56 Zycia", .hOw polega na PROMOWANIU WLACZENIA SPOLECZNEGO,
WALKA Z UBOSTWEM I WSZELKA DYSKRYMINACJ,{. PowyZsry cel zostanie
polegaj4cego na
osi4gnigty poprzez realizacjE celu szczeg6lowego

-

-z

PI 9a

ZWIEKSZONEJ JAKOSCI EFEKTYWNIE SWIADCZONYCH USLUG
ZDROWOTNYCH O WYSOKIM STANDARDZIE W PRIORYTETOWYCH
OBSZARACH onz PI 9b Wspieranie rewitalizacji frzycznej, gospodarczej i spolecznej
ubogich spolecznoSci na obszarach miejskich i wiejskich poprzez OZYWIENIE
OBSZAROW ZMARGINALIZOWANYCH POPRZEZ PRZYWROCENIE LUB
NADANIE IM NOWYCH FUNKCJI SPOLECZNO _ GOSPODARCZYCH

-z

celem tematycznym 4 w ramach IV Osi priorytetowej RPO WM 2014-2020
polegaj4cym na wSPIERANIU PRZEJSCIA NA GOSPDOARKE NISKOEMISYJN.4
WE WSZYSTKICH SEKTORACH. Ten cel zostanie osi4gnigty poprzez realizacjg celu
szczeg6lowego PI 4c polegaj4cego na ZWI$KSZONEJ EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM.

-z

celem tematycznym 6 w ramach V Osi priorytetowej RPO WM 2014-2020
polegaj4cym na ZACHOWANIU I OCHRONIE SRoDowISKA NATURALNEGO
ORAZ PROMOWANIU EFEKTYWNEGO GOSPDOAROWANIA ZASOBAMI. Ten
cel zostanie osi4gnigty poprzez realizacjg celu szczeg6lowego PI 6c polegaj4cego na
aWTEKSZONEJ DO STEPNO s Cr ORAZ ROZWOJU ZASOBOW KULTUROWYCH
REGIONU.

*wskatniki pomiaru cel6w poza tym, i2 muszq by6 zgodne ze wska2nikami dla cel6w szczegotovvych RPO
muszq by6 tak2e zgodne ze specyfikq danego pro,jektu Wa2nym jest wptyw projektu na otoczenie, w tym
OSl, konkurencyjnoS6, zasigg przestrzenny lub funkcjonalny oraz efekty synergiczne itd.

r
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lAskainiki produktu:
Liczba wybudowanych obiekt6w P&R

-

4 szt.

DtugoSd wybudowanych lub przebudowanych dr6g dla rower6w

-

Calkowita dtugoS6 nowych dr6g - 1,96 km
Calkowita dlugoSi przebudowanych lub zmodernizowanych dr6g
Liczbamiejsc postojowych w obiektach,,parkuj i jedL" - 449 srt.
llts kainiki rezultat u

b

ezp o i re dn ie go

47,65 km

-

65,85 km

:

Liczba samochod6w korzystaj4cych z miejsc postojowych wybudowanych w obiektach
parkuj ijedL

rr wr4zKA
Wskainiki produktu:
Liczba wspartych podmiot6w leczniczych- 18 szt.
Liczbaurz4dzenaparatury medycznej lsprzgtumedycznego zakupionych w programie
1.424 szt.
Liczba zmodemizowanych energetycznie budynk6w -25 szt.
Liczba wybudowanych jednostek :vqvitwarzau.ia energii elektrycznej
O
9
szt.
Powierzchnia obszar6w objgtych rewitalizacjq- 5.220 m2
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach
miejskich -3 szt.

-

z

Ws kainiki

rezultat u

b

ezp o S r e dniego

:

LudnoS6 objgta ulepszonymi uslugami zdrowotnymi

- I2I 150 os6b.

Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach

- I szt.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU
Innowacyjne Mazowsze.

2O3O

W Strategii Rozwoju Wojew6dztwa Mazowieckiego do 2030 r.

subregion siedlecki
zostal zaliczony do ostrolgcko-siedleckiego obszaru strategicznej interwencji ze
wzglgdu na niedoinwestowanie pod wzglgdem infrastrukturalnym, slab4 dostgpnoSi do
uslug publicznych i wysokie bezrobocie. Na pig6 powiat6w z najwyhszym udzialem
bezrobotnych do 25 roku Zycia w og6lnej liczbie bezrobotnych, a:2 cztery s? w
subregionie siedleckim - powiat sokolowski, wggrowski, siedlecki i losicki.
O zaliczeniu subregionu siedleckiego do OSI problemowych zdecydowal r6wnie2
niewystarczaj4cy zakres uslug w obrgbie istniej4cej sieci miast, bardzo niski poziom
pozarolniczych dzialach
dochod6w wlasnych oraz niski poziom inwestycji
gospodarki. W zwi4zku ztym polityka w stosunku do subregionu siedleckiego powinna
byi ukierunkowana na podniesienie jakoSci zycia i poprawy warunk6w prowadzenia
dziatalnoSci gospodarczej m.in. poprzez uzupelnienie istniejEcej infrastruktury
komunikacyjnej, jak r6wnie2 wzrost dostgpu do uslug publicznych, podniesienie ich
jakoSci oraz wzxost wykorzystania potencjalu sektonrolticzego w gospodarce regionu.

-

w
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W

Strategii Rozwoju Wojew6dztwa Mazowieckiego do 2030

r. w

stosunku do

subregionu siedleckiego przewiduje sig interwencjE z poziomu regionalnego, dlatego te2
niniejsze projekty s4 zgloszone do Planu inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji
Tery'torialnych. Projekty stanowi4 interwencjg na zdiagnozowane, sformulowane i
przedstawione problemy i potrzeby subregionu siedleckiego.
JednoczeSnie projekty przyczyni1 sig do osi4gnigcia cel6w rozwojowych polegaj4cych
na:

-

,,Poprawie dostgpnoSci i sp6jno5ci terytorialnej regionu oraz ksztaltowaniu ladu
prze str zenrte go " w vry miar ze konkurencyj no 5 c i i sp6j no Sc i ",
- ,,Poprawie jakoSci Zycia oraz wykorzystaniu kapitalu ludzkiego i spolecznego do
tworzenia nowoczesnej gospodarki".
Projekty wpisuj4 sig w nastgpuj4ce kierunki dzialan:

13. Zwigkszenie dostgpno5ci komunikacyjnej wewn4trz regionu

-

dzialanie 13.2
dostosowanie parametr6w, standard6w technicznych i przebiegu dr6g do ich funkcji,

14. Sp6jnoS6 wewn4trzregionalna koncentracja na najbardziej zap6inionych
podregionach - dzialanie 14.2 polegaj4ce na poprawie dostgpnoSci komunikacyjnej
obszar6w wiejskich do oSrodk6w lokalnych.
24.Podnoszenie standard6w funkcj onowania infrastruktury spoleczn ej oraz dzialania na
rzecz oclrony zdrowia i bezpieczeristwa publicznego.

PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA

MAZOWIECKIEGO

W planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojew6ddura Mazowieckiego siedlecki
obszar problemowy zostal zaliczony do obszar6w o najnihszym poziomie rozwoju
spoleczno-gospodarczego oraz o najnihszym dostgpie do d6br i uslug: W zwi4zku ztym
zostal uwzglgdniony przede wszystkim w Polityce poprawy dostgpnoSci i efektywnoSci
transportowej woj ew6dztwa mazowieckiego.

,,Dla obszar6w o najnizszym poziomie rozwoju spoleczno-gospodarczego i
o najniZszym dostgpie do d6br i uslug zasady zagospodarowania przestrzennego

powinny by6 ukierunkowanie na oZywienie gospodarcze obszaru, poprawg warunk6w
Zycia mieszkaric6w, zahamowanie nadmiernej migracji ludzi wyksztalconych
i przedsigbiorczych, podniesienie mobilnoSci mieszkaric6w oraz zmniejszenie poziomu
bezrobocia.
Dla obszar6w tych Plan ustala m.in.:
- rozw6j istniej4cych miast, gl6wnie o znaczeniu ponadlokalnym poprzez wspomaganie
funkcji miejskich (w tym gospodarczych, stanowi4cych bazg ekonomiczn1 miast), kt6re
zapewniaj1 nie tylko obslugg danego obszaru w podstawowe uslugi publiczne, ale tak:Ze
oferuj4 nowe miejsca pracy;
- przelamywanie barier i ograniczeri rozwoju wynikaj4cych ze slabych zev,rngtrznych
i wewngtrznych powiqzari komunikacyj nych obszaru. "
Obie wigki projekt6w pn. ,,Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Wgzla
Wymiany PasaZerskiej w Siedlcachorazrozbudowa i modernizacjapowiqzanego znim
miasta i subresionu siedleckieso"
z:
ukladu komunikacyi
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-

-

-

i

efektywnoSci transportowej wojew6dztwa
,,poprzez system ustanowionych europejskich korytarzy transportowych oraz w
oparciu o powi4zania krajowe i wewn4trzregionalne." Polityka ta ma na celu
zwigkszanie dostgpnoSci transportowej wojew6dztwa mazowieckiego, poprawq
sp6jnoSci wewngtrznej i konkurencyjnoSci regionu, integracjg r62nych system6w
transportowych w oparciu o zasadg zt6wnowahonego rozwoju."
Polityk4 poprawy struktury przestrzenrtej i funkcjonalnej wojew6dztwa, gdyL
przewiduje, 2e ,,rozwoj przestrzewry powinien nastgpowad w pasmach
utworzonych wzdlul korytarzy komunikacyjnych oraz w rdzeniu ukladu, kt6ry
stanowi4 (...) wgzly transportowe oSrodk6w regionalnych i subregionalnych".
Polityk4 rozwoju przemyslu i wzrostu konkurencyjno5ci wybranych oSrodk6w
osadniczych, gdy? rezultatem tej polityki bgdzie ,,wzmocnienie potencjalu i
wzrost konkurencyjnoSci oSrodk6w subregionalnych" otM,,wzmocnienie
potencj alu miast powiatowych".
Polityk4 rozwoju i modernizacji obszar6w wiejskich poprzez ,,zr6wnowazone
ksztaltowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jak r6wnieZ wspieranie
rozwoju dzialalnoSci gospodarczej oraz wykorzystanie walor6w krajobrazovvych
i kulturowych obszar6w wiej skich."
Polityk4 ksztahowania i ochrony zasob6w i walor6w przyrodriczych oraz
poprawy standard6w Srodowiska poprzez ochronq powietrza przed
zanieczyszczeniem w wyniku,,zintegrowanego planowania rozwoju zbiorowego
systemu komunikacji na terenie miast, (...) oraz budowy ScieZek rowerowych"
jak r6wnie2 ,,ograrriczania ruchu tranzytowego w miastach oraz budowg
obwodnic drogowych miast m.in. Siedlec."
Zintegrowan4 polityk4 opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i d6br kultury

Politykq poprawy dostgpnoSci

wsp6lczesnej.

.J;-Fmnow-q

*wa2ne jest wskazanie daty rozpoczgcia projektu oraz okreSlenie stopnia jego realizacji w 2018 r. czyli
czqstkowej realizacji projektu okrcSlajqcej czqstkowy efekt Ew. kamiefi milowy. Jest szczeg6lnie wa2ne
przy projektach du2ych wieloletnich.
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Rozpoczgcie wi4zki projekt6w

- 01.01.2014 r.

Zakofczenie wiqzki projekt6w

-

30.06.2018 r.

2018 r.:

Liczbawybudowanych obiekt6w P&R

-

4 szt.

Dlugo56 wybudowanych lub przebudowanych dr6g dla rower6w

Calkowita dlugoS6 nowych dr6g

-

47,65 km

- 1,96 km

Calkowita dlugoS6 przebudowanych lub zmodemizowanych dr6g

-

65,85 km

Liczbamiejsc postojowych w obiektach,,parkuj i jedL" - 449 s^.

rr wr4zKA
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Rozpoczgcie wi4zki projekt6w -10.10.2015 r.
Zakoirczenie

wipki projekt6w- IV kw. 2020

r.

3.6. Planowane koszty w ramach Projektu (w zl).

3.7. Zr6dla finansowania Projektu (w zl)

Lp.

r wr.4zKA

L

RPO WM 2014

r wr4zKA

-

2020

il wL{zKA

rr wr^4zKA
RPO WM 2014

2

-

2020

80% - 167 902 645.00

r wr.tzKA

I Wr.4ZKA

Wklad wlasny

20% - 40 0t6 702,73

II wL{zKA

II wr.{zKA

Wklad wlasny

1.

80% - 160 066 810,89

20% - 41975 661,00

Opis projekt6w towarzyszqcych do Planu dzidart RIT

4.1. Tytuly Projekt6w

,,Jestem za! ChcA sig wlqcry6!"

,ozAwoDU MISTRZOWIE - RYNKU pRACy KROLOWIE"
,,Wyksztalcenie zawodowe szans4 na lepsry start,'

Kreuj swoj4 prryszloS6

78

F,s:

..

,,Okno na Swiat" - wyr6wnywanie dysproporcji edukacyjnych w5r6d uczni6w szk6lz
terenu powiatu wggrowskiego

i

il..rllt

,,Wsparcie rodzinnej pieczy zastgpczej w powiecie siedleckim"

"Y. !

,rl.qcznik pokolef"

=.,,.lS
Eilrtlililw

- cykl zajg( edukaryjno -

kulturalnych dla dzieci,

mlodzieZy oraz os6b starsrych z terenu powiatu wggrowskiego

*lnformacje poni2sze powinny by6 przygotowane dla ka2dego z projekt5w towarzyszqcych.
4.2. Miejsce realizacji Projektu
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Celem projektu jest rozwinigcie lub wzmocnienie samodzielnoSci Zyciowej i
spolecznej uczestnik6w, przywr6cenie mo2liwoSci lub zdolnoSci uzyskania zatrudnienia

lub innej formy aktywnoSci

zawodowej oraz zapobieganie procesom ub6stwa,
i i wyklu czenia spolecznego.
Beneficjentem projektu jest Miejski osrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
WartoSd projektu: 5.600.000 zl
WartoSd dofinansowania: 4.480.000 zl
Projekt wpisuje sig w PI 9i aktywne wl4czenie, w t1.rn z my5l4 o promowaniu r6wnych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwigkszaniu szans na zatrudnienie, OS
Priorytetow4 IX Wspieranie wl4czenia spolecznego i walka z ub6stwem Regionalnego
mar ginalizacj

Programu Operacyj nego Woj ew6

2.

dtwa Mazowieckiego na lata 20 | 4-2020.

,,ZAWODU MISTRZOWIE. RYNKU PRACY KRoLOWIE"

Projekt polega na opracowaniu i przeprowadzeniu:

dodatkowych zajg(: dydaktyczno wyr6wnawczych ukierunkowanych na
zmniejszanie dysproporcji w osi4gnigciach uczni6w w trakcie procesu
ksztalcenia, zwigkszaj4cych udzial absolwent6w szk6l w egzaminie
potwierdzaj4cym kwalifikacje zawodowe, ksztahuj4cych wSr6d uczni6w
SwiadomoS(, potrzeby ksztalcenia sig i osi4gania lepszych wynik6w w obszarze
przedmiot6w zawodowych, jgzyk6w obcych, informatyki, matematyki, fizyki,
biologii i chemii;
dodatkowych zajg(, (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) daj4cych dodatkowe
umiej gtno S ci, r ozwijaj4cych zainteresow ania or az zwiEkszaj1cych wied zE w
zakresie jgzyk6w obcych, informatyki, matematyki, geografri, przedmiot6w
zawodowych, co pozwoli uzyskai lepsze wyniki w egzaminie potwierdzajEcym
kwalifikacje zawodowe oraz egzaminie maturalnym, a w konsekwencji zwigkszy
szanse na dostanie sig na studia vty?sze lub zdobycie lepszej pracy, a tak:2e
dostarczy na rynek pracy wykwalifikowanych pracownik6w;
poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej - profesjonalna pomoc
i wsparcie doradcy zawodowego w wymierny spos6b zwigkszy trafnoS6 decyzji
zawodowych i edukacyjnych uczni6w, minimalizuj4c koszty z niewlaSciwych
wybo16w.

praktyk i sta?y jako najlepszych form organizacji zajgt praktycznych dla
uczni6w; w ramach projektu uczniowie bgdq uczestniczyl w praktykach u
pracodawc6w a progfttmy rozwojowe szk6l zostanq przygotowane we
wsp6lpracy z przedsiEbiorcami

;

wyposaZeniu szk6t i plac6wek prowadz4cych ksztalcenie zawodowe w
nowoczesne materialy dydaktyczne: ksi4zki, slowniki, literaturg fachow4,
programy i licencje do cel6w dydaktycznych, zestawy dydaktyczne
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atrakcyjnoiil zajE6, a przez
to zainteresowanie uczni6w co w konsekwencji przelo?y sig na wyksztalcenie
uczni6w, kt6rych wiedza i kwalifrkacje bgd4 w stanie sprosta6 wymaganiom
zapev'rrriajEae wysok4 jakoS6 ksztalcenia, podnosz4ce

pracodawc6w.

Dzialania przewidziane do realizacji:
l. Doposazenie pracowni zawodowych
2. ZajEciaz kompetencji kluczowych
3. Zajgciaz kompetencji zawodotvych
4. Realizacja staZy u przedsigbiorc6w subregionu siedleckiego
5. Doradztwo zawodowe i opieka psychologiczna.
Celem projektu jest zwigkszenie zdolno3ci do zatrudnienia uczni6w szk6l zawodowych
subregionu siedleckiego poprzez poprawgjakoSci i atrakcyjnoSci oferty edukacyjnej.

Projekt wpisuje sig w priorytety Strategii Europa 2020 rozw6j inteligentny: rozw6j
gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz priorytet: rozw6j sprzyjajqcy wl4czeniu
spolecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapev,niaj4cej
sp6jnoS6 spoleczn4 i terytorialn4, poniewaZ podejmowane dzialania zwiEksz1 potencjal
szk6l, rozpropaguj4 korzySci plyn4ce z wyboru Scie2ki ksztalcenia zawodowego w
kontekScie potrzeb rynku pracy oraz wplyn4 na podniesienie jakoSci ksztalcenia zgodnie
z wymogami wsp6lczesnej gospodarki. Dzialaria okreSlone w programach
rozwojowych przyczyni4 sig do rozwoju kompetencji kluczowych oraz kompetencji
zawodowych zgodnie z kierunkiem ksztalcenia.
Beneficjentem projektu jest Miasto Siedlce.
WartoSd proj ektu: 7 .002.600,0021
WartoSd dofinansowania: 5.602.080,00 zl
Projekt wpisuje sig w PI lOiv Lepsze dostosowanie system6w ksztalcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, ulatwianie przechodzeniazetapuksztalcenia do etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie system6w ksztalcenia i szkolenia zawodowego i ich jakoSci, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejgtno5ci, dostosowania program6w nauczania
onz tworzenia i rozwoju system6w uczenia sig poprzez praktyczn4 naukE zawodu
realizowan4 w Scislej wsp6lpracy z pracodawcami, OS Priorytetow4 X Edukacja dla
rozwoju regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6d^wa Mazowieckiego
nalata2014-2020.

3.

,rWyksztalcenie zawodowe szansA na lepsry start w przyszloSd"

Podniesienie umiejgtnoSci oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczni6w
plac6wek systemu oSwiaty prowadz4cych ksztalcenie zawodowe, poprzez: l. praktyki
zawodowe dla uczni6w organizowane u pracodawc6w lub przedsigbiorc6w, 2.
dodatkowe zajEcia specjalistyczne realizowane we wsp6lpracy z podmiotami z
otoczenia spoleczno-gospodarczego plac6wek systemu oSwiaty prowadz4cych
ksztalcenie zawodowe. 3. Tworzenie w szkolach lub plac6wkach systemu oSwiaty
nowoczesnych warunk6w pracy i nauki poprzez wyposa:Zenie pracowni i warsztat6w
szkolnych dla zawod6w szkolnictwa zawodowego w sprzgt i materialy dydaktyczne.
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Celem projektu jest podnoszenie ksztalcenia zawodowego oraz wzrost jego
efektywnoSci i skutecznoSci, poprzez odbycie praktyk zawodowych, staly, dodatkowych
szkolef, tak aby odpowiadalo na potrzeby przeobrulaj1cego sig rynku pracy i wyzwania
gospodarki opartej na wiedzy.

Ponadto dostosowanie ksztalcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez
doposaZenie szk6l i plac6wek prowadzqcych ksztalcenie zawodowe w nowoczesny
sprzgt (wz4dzenia/maszyny) i materialy dydaktyczne odpowiadaj4ce Srodowisku pracy
u przedsigbiorc6w/pracodawc6w.

Cel tematyczny - Doskonalenie zawodowe uczni6w.
Grupy docelowe: uczniowie Zespolu Szk6l Nr I w Sokolowie Podlaskim.
Wsparciem planuje sig obj4i 480 uczni6w. Realizacja procesu rekrutacji bEdzie
przebiegala zgodnie z przepisami oSwiatowymii zasad4r6wnych szans, w tym r6wnoSci
plci - zapev,niajqc r6wny dostgp do uczestnictwa w projekcie kobietom i mgaczyznom,
jak r6wnie2 poprzez wsparcie uczni6w, kt6rzy maj4 utrudniony dostgp do edukacji.
Ponadto realizacjaprojektu bgdzie sp6jna z polityk4 zr6wnowalonego rozwoju.

Typ interwencji:

-

stahe zawodowe obejmuj4ce realizacjE ksztalcenia zawodowego praktycznego

we wsp6lpracy z pracodawcami lub przedsigbiorcami lub wykraczalqce poza
zak res ksztalcenia zawodowego praktycznego ;

dodatkowe zajgcia specjalistyczne realizowane we wsp6lpracy z podmiotami z

- otoczenia spoleczno-gospodarczego szkSl lub plac6wek systemu oSwiaty
prowadzqcych ksztalcenie zawodowe, umoZliwiajqce uczniom i sluchaczom
uzyskiwanie i uzupelnianie wiedzy i umiejgtno5ci oraz kwalifikacji
zawodowych;

-

tworzenie

w

szkolach

lub

plac6wkach systemu oSwiaty prowadz4cych
ksztalcenie zawodowe warunk6w odzwierciedlaj4cych naturalne warunki pracy
wlaSciwe dla nauczanych zawod6w - wyl4cznie jako element projektu;

Beneficj entem projektu j est Powiat Sokolowski
Warto5d projektu: | 508 022,00 zl

Warto5d dofinansowania: I 206 417,60 zl
Projekt wpisuje sig w OS Priorytetow4 X Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialartia 10.3
Doskonalenie zawodowe. Poddzi alaria I 0. 3 . I Do skonalenie zawodowe uczni6w
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata20I4 2020

4. ,rKreuj swoj4 przyszloSd'o
Przedmiotem projektu jest podniesienie zdolnoSci uczni6w szk6l zawodowych do
przyszlego zatrudnienia i samozatrudnienia, co tworzy potrzebg modemizacji procesu
ksztalcenia i podniesienia jego jakoSci, tak aby w przaszloSci na rynek pracy weszli

absolwenci szk6l zawodowych z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku
pracy, z doSwiadczeniem zdobyym dzigki staZom czy praktykom przeprowadzonych u
pracodawcy. Realizacja projektu w postaci dodatkowych zajg! pozalekcyjnych i
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porasrtotnych prowadzonych przez pracownik6w naukowo - dydaktycznych uczelni
v,ry2szych i przedstawicieli wysoko innowacyjnych firm wplynie na zmniejszenie
dysproporcji w osi4gnieciach edukacyjnych uczni6w i podniesie ich poziom aspiracji
zawodowych.

i

skutecznoSci ksztalcenia zawodowego, tak aby
odpowiadalo na potrzeby przeobru2ajqcego sig rynku pracy i wyzwania gospodarki
opartej na wiedzy, co bezpoSrednio wplynie na zwiEkszenie szans w zatrudnianiu ptzez

Cel projektu: Wzrost efektywnoSci

uczni6w plac6wek oSwiatowych ksztalcenia zawodowego.
Cele szczeg6lowe proj ektu:
o podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczni6w i wzmacnianie ich zdolnoSci do
zatrudnienia, dzigki zwigkszeniu wiedzy zawodowej z elementarri wiedzy
naukowej na temat najbadziej perspektywicznych technologii i technik oraz
prakty cznych sposobach ich zastosowania przez przedsigbiorstwa,
o podnoszenie aspiracji zawodowych i edukacyjnych dzieci i mlodzie2y w zakresie
ksztalcenia zawodowego.
o wdrozenie nowych i innowacyjnych form edukacji poprzezzaiEcia pozalekcyjne
wykorzystuj4ce multimedialne prezentacje i interaktywne pomoce dydaktyczne.
Grupa docelowa: Wsparciem objgci zostanq uczniowie szk6l zawodowych w wieku 15
-21lat oraznanczyciele ksztalceniazawodowego i praktycznej nauki zawodu, zterenu
powiatu wggrowskiego.
Glr6wne zadania w projekcie:
1. dodatkowe zajgcia specjalistyczne realizowane we wsp6lpracy z podmiotami z
otoczenia spoleczno - gospodarczego szk6t lub plac6wek oSwiaty prowadz4cych
ksztalcenie zawodowe, umoZliwiaj4ce uczniom uzyskiwanie nowej lub
uzupelnienie dotychczasowej wiedzy,

2. praktyki zawodowe dla uczni6w

organizowane

u

pracodawc6w lub

przedsigbiorc6w,

3.

stuhe zawodowe

dla uczni6w

zorgarizowane

t pracodawc6w

przeds i gb iorc6w ob ej m uj 4ce rcalizacj g ksztalcenia zawodowe

lub

go,

nowoczesny sprzgt i materialy
dydaktyczne odpowiadaj 4ce Srodowisku pracy u przedsi gbiorc6w/pracodawc6w

4. doposazenie

szk6l ksztalcenia zawodowego

w

Beneficjentem projektu jest Powiat Wggrowski
WartoSd projektu: 800.000 zl
WartoS6 dofinansowania: 640.000 zt
Projekt wpisuje sig w OS Priorytetow4 X - Edukacja dla rozwoju regionu, Priorytet
Inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie system6w ksztalcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ulatwianie przechodzenia z etapu ksztalcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmacrianie system6w ksztalcenia i szkolenia zawodowego i ich jako6ci, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejgtno5ci, dostosowania program6w nauczania
oraz tworzenia i rozwoju system6w uczenia sig poprzez praktyczn4 naukg zawodu
realizowan1 w Scislej wsp6lpracy z pracodawcami Regionalnego Programu
Operacyj nego Woj ew6 d^wa Mazowieckiego na lata 201 4 - 2020.
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5.

,,okno na swiat" - wyrtiwnywanie dysproporcji edukacyjnych wsrrfd
ucznitiw szkrfl z terenu powiatu wggrowskiego"

Projekt skierowany jest do uczni6w szk6l og6lnodostgpnych, klas integracyjnych i szk6l

z

terenu powiatu wggrowskiego z r6znego typu dysfunkcjami i
niepelnosprawnoSciE, wykazuj4cych wolniejsze tempo pracy niz r6wiesnicy,
specjalnych

nienadaglajqcych z opanowaniem materialu nauczania na lekcjach orazuczni6w o niskiej

motywacji, wynikaj4cej z zaniedbania Srodowiskowego, niskiej samooceny czy
obnizonej sprawnoSci intelektualnej. Projekt zaklada wyr6wnywanie dysproporcji
edukacyjnych wsr6d tych, kt6rzy najbardziej tego potrzebuj4, w tym uczni6w ze
specj

alnymi potrzebami edukacyjnymi.

w ramach

projektu planuje sig przeprowadzenie zajg(, terapeutycznych i

rehabilitacyjnych oraz wdroZenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Powyzszy
dob6r dzialafi projektowych gwarantuj e realizacjg cel6w projektu.
Cel projektu: Wyr6wnywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu ksztalcenia
i zapewnienia r6wnego dostgpu do edukacji.
Cele szczeg6lowe projektu:

o
.
o

tworzenie warunk6w r6wnych szans uczniom, kt6rzy nie zawsze maj4 moZliwy
dostgp do dodatkolvych uslug edukacyjnych,
ograniczenia zjawiska wewngtrznej segregacji uczni6w,
przelamywanie barier w dostgpie do edukacji.

Grupa docelowa: Wsparciem objgci zostan4 uczniowie szk6l ponadgimnazjalnychz
terenu powiatu wggrowskiego.
Gl6wne zadania w proj ekcie:
1. Warsztaty dydaktyczno - wyr6wnawcze; matematyka, ICT, nauki przyrodnicze;

2.

ZajEciajEzvkowe;

3.

ZajEcia indywidualne dla uczni6w o nilszychzdolnoSciach edukacyjnych.
Beneficjentem projektu jest Powiat Wggrowski

WartoSd projektu: 400.000 zl
WartoSd dofinansowaniaz 320.000 zl
Projekt wpisuje sig w OS Priorytetow4 X - Edukacj a dla rozwoju regionu, Priorytet
inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu koriczeniu nauki
szkolnej oraz zapewnianie r6wnego dostgpu do dobrej jakoSci wczesnej edukacji
elementamej oraz ksztalcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzglgdnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych Sciezek ksztalcenia
umoZliwiaj4cych ponowne podjgcie ksztalcenia i szkolenia Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj ew6 dztttra Mazowieckiego na lata 201 4 - 2020.

6. ,,Wsparcie

piecry zastgpczej w Powiecie Siedleckim"

Projekt polega na wsparciu pieczy zastgpczej poprzez dzialania deinstytucj onalizacji
uslug narzecz dzieci i ttodzie?ry, prowadz4ce do odejScia od opieki instytucjonalnej do
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uslug Swiadczonych w lokalnej spolecznoSci, poprzeztworzenie rodzinnych form pieczy
zastgpczej na terenie Powiatu Siedleckiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu pieczy zastEpczej na terenie Powiatu
Siedleckiego poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastgpczej, przygotowanie do
pelnienia roli rodzin zastgpczych oruz doskonalenie funkcjonuj4cych rodzin zastgpczych
i podnoszenie jakoSci ich funkcjonowania.
Cel gtr6wny: Ograniczenie umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastqpczej.
Cel szczeg6lowy: Zwigkszenie dostgpu do uslug spolecznych, w szczeg6lnoSci uslug
wsparcia rodziny i pieczy zastgpczej.
Cel projektu zostanie osi4gnigty poprzez realizacjE nastgpuj4cych dzialarf w ramach
cel6w szczeg6lowych:
1) Pozyskiwanie kandydat6w na rodziny zastEpcze niezawodowe, pomocowe
i wspieraj4ce, poprzez promowanie rodzinnej pieczy zastEpczej:

.

rozpowszechnianie informacji w lokalnych mediach, prasie, na stronie
internetowej,

o

2)

,,dobre praktyki" - funkcjonowanie rcdzinzastgpczych.
Ksnatcenie kandydat6w na rodziny zastEpcze niezawodowe; przygotowanie do

pelnienia roli rodzin pomocowych i wspieraj4cych:

o
.
.

zatrudnienie kadry prowadzqcej szkolenia,

kwalifikacjakandydat6w,
zorganizowanie szkolenia w formie wyjazdowej.

3) Doskonalenie rodzin

zastEpczych, funkcjonuj4cych

na terenie

Powiatu

Siedleckiego:

.

zorganizowanie wyjazdowych warsztat6w umiejgtnoSci wychowawczych
dla r o dzin zastEp czy ch,

.

prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastEpczych (zajgciaprowadzone
przez psycholo ga, prawnika, specj alistg ds. uzale2nieri).

w pkI. 1 - 3

bgd4 mialy czg3ciowo charakter wyjazdowy
obejmuj4cy transport, zakwaterowanie, v'ry?ywienie oraz Wnagrodzenie specjalist6w,
Dzialania okreSlone
opiekun6w.

Grup4 docelowq bgd4 rodziny, osoby - kandydaci na rodziny zastgpcze niezawodowe,
pomocowe i wspieraj4ce, a takZe sprawuj4ce rodzinnq pieczE zastgpczq,, funkcjonuj4c4
na terenie Powiatu Siedleckiego.

Interwencja wplynie na ograniczenie umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy
zastEpczej oraz stworzy wsparcie systemu pieczy zastEpczej.
Beneficjentem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
WartoS6 projektu :292 95021
WartoSd dofinansow znia: 23 4.3 60 zl
Termin realizacji:
Data rozpoczgcia- III kwartal20lT r.
Datazakofczenia - III kwartal2019 r.
Projekt wpisuje sig w Priorytet Inwestycyjny 9 iv - Ulatwienie dostgpu do przystgpnych
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trwalych orin wysokiej jakoSci uslug, w tym opieki zdrowotnej i uslug
socjalnych Swiadczonych w interesie og6lnym, OS priorytetow4 IX - Wspieranie
wl4czenia spolecznego i walka z ub6stwem,Dzialanie 9.2. - Uslugi spoleczne i uslugi
opieki zdrowotnej, Poddzialanie 9.2.I. - Zwigkszenie dostgpnoSci uslug spolecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewod4wa Mazowieckiego na lata 2014 2020. Realizacja zadafi w ramach RIT, bgdzie miala duzy wplyw na poprawE sp6jnoSci

"glro*o,

spolecznej poprzez wsparcie systemu pieczy zastgpczej.

7. ,,\,4cznik pokoleri" - cykl

zajg(. edukacyjno - kulturalnych
mlodzieZy oraz os6b starsrych z terenu powiatu wggrowskiego

dla dzieci'

Projekt jest odpowiedziqna problemy z jakimi boryka sig 6wczeSnie wigkszoS6 malych
miast tj. z nisk4 aktywnoSci4 spolecznq mieszkaric6w, niskim kapitalem spolecznyl, co
wieg2e sig z nisk4 aktywnoSci4 na rynku pracy i wysokim poziomem bezrobocia. Na
obszarze miasta Wggr6w, na kt6rym realizowany bgdzie projekt brak jest miejsc i
dzialafi, kt6re umozliwityby w petrni wykorzystai potencjal mieszkaric6w tego obszaru,
w tym celu zamierzasig przeprowadzid projekt, kt6ry stanie siE ,,N.4cznikiem pokolef" miejscem spotkari i zajg(, dla dzieci, n*odzieLy oraz os6b starszych.
Gltfwne cele przedsigwzigcia to:

warunk6w byowych rodzin w obszarze rewitalizacji.
2. Tworzenie warunk6w funkcjonowania w Srodowisku spolecznym os6b starszych i
niepelnosprawnych.
3 . Wielowymiarowa i wielopokoleniowa integracj a mieszkaric6w obszaru rewitalizacji
1. Poprawa

orazlepszaidentyfikacjamieszkaric6wzmiejscemzanieszkania:
-

akty wizacja senior6w,

aktywizacja o s6b mlo dych
-integracj a migdzypokoleniowa
-

Zakres realizowanych dzialaf (rvymienid w punktach):
- zajgcia edukacyjno - kulturalne dla dzieci, rr1,odzieLy i doroslych
- spotkania migdzypokoleniowe poSwigcone:
a) Rgkodzielu
b) Malarstwu, rysunkowi
c) Historii
d) Literaturze
e) Kulturze (teatr, film)
D Zajgciom sportowym (taniec ludowy, taniec wsp6lczesny i in.)

g)

Harcerstwu

Grupa docelowa (grupa mieszkafic6w, kt6ra skorzysta z przedsigwzigcia):
Wszyscy mieszkaricy Wggrowa a w szczeg6lnoSci :
o dzieci i mlodzie? do 18 roku Zycia, w przypadku nl/rodzie?y uczqcej sig do 25 roku
2ycia
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. rodziny wielodzietne, a w szczeg6lnoSci rodziny z dzielmi niepelnosprawnymi
o osoby starsze
. osoby wykluczone i zagro2one wykluczeniem spolecznym, w tym osoby
niepelnosprawne
otoczenie os6b wykluczonychi zagrohonych wykluczeniem spolecznym (w takim
zakresie, w jakim jest to niezbgdne dla udzielanego wsparcia).

Oczekiwane efekfy zwi4zane z realla;acj4 projektu:
. nabywanie przez mlodzie? kompetencji kluczowych w zakresie planowania,
organizowania i oceniania wlasnego uczenia sig, skutecznego komunikowania
sig w r62nych sytuacjach, efektywnego wspSldzialarria w zespole oraz
rozwiqzywania problem6w w spos6b twSrczy,
o przekazanie lokalnego bogactwa kulturowego dzieciom i mlodziely przez
artyst6w z regionu,

o
o
o

wykluczonych i zagrolonych wykluczeniem spolecznym oraz
ich otoczenia do aktyumoSci kulturowej,
stworzenie atrakcyjnych form spgdzania wolnego czasn,
zmniejszenie migracji os6b mlodych.
wNEczenie os6b

Przedsigwzigcie planuje sig zrealizowat przy wsp6ludziale Srodk6w EFS w ramach
RPO WM 2014 - 2020, OS Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialanie
10.1 Ksztalcenie i rozwli dzieciimNodzie?v.

4fl1:Yl

$ffi;r ',1.

+r,..$ffi'-i

,rJestem za! ChcA sig wl4czy6!"

Obserwowana

jest

duLa liczba os6b korzystaj4cych

ze Swiadczeri pomocy spolecznej w

Siedlcach. W 2014 roku Swiadczeniami objgto 2 309 rodzin (5 256 os6b w tych rodzinach),
w 2013 roku 2 552 rodziny (5 906 os6b), a w 2012 roku - 2 483 rodziny (5 648 os6b).

-

Gl6wnymi powodami przlznawania pomocy spolecznej przezMOPR w Siedlcachw 2014
roku byly: ub6stwo (l 724 rodzin, 3 894 osoby w rodzinach), bezrobocie (1 361 rodzin,
3 450 os6b w rodzinach), dlugotrwala lub cigzka choroba (l25I rodzin, 2 610 os6b w
rodzinach) oraz niepelnosprawno6e (897 rodzin, 1 840 os6b w rodzinach). Statystyki GUS
(Bank Danych Lokalnych) wskazuj4, 2e na koniec 2013 roku (ostatnie dostgpne dane)
miasto Siedlce liczylo 76 347 os6b. Stopa bezrobocia w Siedlcach na koniec 2014 roku
wynosila 9,3o . W ewidencji os6b bezrobotnych zarejestrowanych bylo 3 314 os6b, z czego
a2 | 947 os6b to osoby dlugotrwale bezrobotne (58,75yo og6lu bezrobotnych), a 266 os6b to
osoby niepelnosprawne (8,03%o og6lu bezrobotnych). Uprawnienia do pobierania zasilku
posiadalo wylqcznie 401 os6b, co stanowi l2,l%o og6tu bezrobotnych. Pozostawanie bez
pracy negatywnie wptywa na sferg psychiczn4, materialn4 i spoleczn4 funkcjonowania os6b
bezrobotnych. Bezrobotne osoby korzystaj4ce z pomocy spolecznej dodatkowo czgsto maj4
bardzo niskie b4dL zdezaktualizowane kompetencje zawodowe. Konieczne w zstri1zkl z
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po-yZs"ym jest prowadzenie dziaLah, kt6re bgd4 miaty na celu aktywizacjg spolecznozawodow4 mieszkaric6w Siedlec, co w konsekwencji przyczyni sig do eliminacji barier
socjalnych, psychologicznych i finansowych, utrudniaj4cych branie pelnego udzialu w 2yciu
spolecznym, w tym zawodowym.

Uczestnicy projektu docieraj4c na zajgcia realizowane w ramach projektu bgd4 korzystaf z
rozbudowanego ukladu komunikacyjnego miasta. Po zakoftczeniu udzialu w projekcie,
uczestnicy poszukuj4cy pracy poza siedleckim rynkiem pracy, bgd4 mieli usprawniony
dojazd dzigki planowanemu Wgzlowi Wymiany Pasazerskiej oraz modernizowanej
infrastrukturze drogowej w subregionie siedleckim. Realizacja tego projektu wzmocni
oddziatywanie inwestycji podstawowych w zakresie poprawy dostgpno5ci komunikacyjnej
subregionu i wzrostu mobilno5ci jego mieszkaric6w. To z kolei przelo|y sig na redukcjg
bezrobocia.

2.

,,ZAWODU MISTRZOWIE - RYNKU PRACY

rn6lOWm"

Miasto Siedlce, bgdqce miastem na prawach powiatu, jest organem prowadz4cym dla 6
zespol6w szk6l ponadgimnazjalnych, obejmuj4cych w szczeg6Ino5ci 6 technik6w orcz 5
zasadniczych szk6l zawodowych.

W

otoczeniu miasta znalduje sig powiat siedlecki obejmuj4cy 13 gmin. NaleZy
podkresli6, 2e do szk6l ponadgimnazjalnych z terenu miasta Siedlce uczEszczaj4
r6wnie2 uczniowie z innych powiat6w tj.: losickiego, sokolowskiego, miriskiego i
wggrowskiego, a takZe powiatu lukowskiego (woj. lubelskie).
Liczba uczni6w szk6l zawodowych dla mlodzieZy stanowi 50% og6lnej liczby uczni6w
szk6l ponadgimnazj alnych.

zwi4zku z tym do szk6l
zawodowych naszego miasta uczgszcza 69%o uczni6w z teren6w wiejskich o duzym
zr6imicowaniu nabytej wiedzy i umiejgtnoSci. Dysproporcje w tym zakresie powstajq
ju2 na wczeSniejszych etapach edukacji, zwlaszcza w zakresie nauczania jgzyk6w
obcych, informatyki i matematyki. Przyczyn4 tego stanu rzeczy jest fakt, iz uczniowie

Powiat siedlecki jest rejonem typowo rolniczym

i w

pochodz4cy z teren6w wiejskich maj4 mniejsze mo2liwoSci dodatkowego korzystaniaze
sprzgtu komputerowego, internetu czy program6w edukacyjnych, a dodatkowo czgsto

znqduj4 sig w zlej sytuacji materialnej.

Z raportu zbadania pracodawc6w i analizy rynku pracy (dostgpna stronie www.spib.pl)
pt. "Potrzeby pracodawc6w rozw6j szkolnictwa zawodowego w Siedlcach"
opublikowanego w 2011 roku przez Instytut Badan Rynku Konsumpcji i Koniunktur w
Warszawie wynika, iz szkolnictwo zawodowe powinno ksztalci6 w,,systemie dualnym".
Oznaczato,2e szkoly powinny nauczaf teorii, natomiast praktyki powinny odbywad sig

u pracodawc6w. Dla ucznia niew4tpliw4 korzySci4 dualnego systemu nauczania bylaby
mo2liwoS6 podjgcia zatrudnienia u pracodawcy, u kt6rego odbywalby praktyki, a dla
pracodawcy fakt, 2e bgdzie m6gl zatrudnid dobrze przygotowanego pracownika.
Uczestnicy badan jakoSciowych za najwazniejsze i prawdopodobnie najbardziej
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skuteczne czynniki ksztaltuj4ce wizerunek szkoly na 2 miejscu wymienili wsp6lprac9
szkol z pracodawcatri. Z wymienionego wyZej raportu wynika, 2e slabe wyposaZenie
techniczne wielu zasadniczych szk6l zawodowych, brak zasilenia finansowego i male
zainteresowanie nauk4 niekt6rych zawod6w skutkuj e niewystarc zal1cym udzialem szk6l
zawodowych w kreowaniu podazy pracy.

Badania psychologiczne dowodz4, 2e w wieku 16-18 lat u mlodzieay ksztaltuje sig
umiejgtnoS6 samooceny i autoprezentacji, podejmowania decyzji o wyborze dalszej
drogi ksztalcenia czy zawodu. Bardzo czgsto wyb6r ten podyktowany jest ambicjami
rodzic6w, nie zawsze zgodnymi z predyspozycjami dziecka. Czgsto jest to wyb6r
przypadkowy, co w nastgpstwie prowadzi do strat ekonomicznych, takich jak koszt
edukacji i przekwalifikowania. Powoduje r6wnie2 wysokie koszty emocjonalne jak
frustracja, niezadowolenie, brak pewnoSci siebie i poczucia wlasnej wartoSci.

W ramach realizacji projektu towarzyszqcego uczestnicy projektu bgd4 bezpoSrednio
korzysta6 z infrastruktury drogowej, Wgzla Wymiany Pasazerskiej oraz zwiqzanego z
nim ukladu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego dojezdzajqc na zajgcia
dodatkowe orczkorzystaj4c zporadni zawodowych i psychologicznych. Szczegolnie ma
to ogromne znaczenie dla uczestnik6w projektu dojehdzaj1cych z teren6w wiejskich tj.
powiatu siedleckiego, losickiego, sokolowskiego, miriskiego, wggrowskiego oraz
powiatu lukowskiego (woj. lubelskie). W zwipku z powylszvm niniejszy projekt
poglgbi oddzialywanie inwestycji podstawowych poprzez poprawg dostgpnoSci
komunikacyjnej subregionu i wzrost mobilnoSci jego mieszkahc6w, co spowoduje
zmniejszenie wysokiego bezrobocia wSr6d rrrtodziezy. Przyczyni sig tak2e do
zatr zymania

3.

o

dplywu mi e szkaric6w z subre gio nu.

,rWyksztalcenie zawodowe szanse na lepsry start w przyszloSd"

Jedno z podstawolvych vtyzwafi dla polityki edukacyjnej paristwa w kontekScie
dokonuj4cych sig przemian spoleczno - gospodarczych to wzmocnienie atrakcyjnoSci i
podniesienie jakoSci oferty edukacyjnej szk6l i plac6wek oSwiatowych prowadz1cych
ksztalcenie zawodowe s\u?qce podniesieniu zdolnoSci uczni6w do przyszlego
zatrudnienia oraz podniesienie poziomu ksztalcenia spoleczefstwa w spos6b
odpowiadaj4cy warunkom gospodarki opartej na wiedzy.
Wyr6wnywanie szans edukacyjnych na wszystkich etapach ksztalcenia i podnoszenie
jako3ci uslug edukacyjnych ukierunkowane na dostosowanie kompetencji przysz-lych
absolwent6w do potrzeb rynku pracy, a tak2e przygotowanie uczni6w do
funkcjonowania na nim sprawi4, 2e poziom wyksztalcenia kapitalu ludzkiego bgdzie
wyZszy i dostosowany do dynamicznych wymagari rynku pracy w tym rynku powiatu
sokolowskiego. Istotnym problemem szkolnictwa zawodowego w powiecie
sokolowskim jest niedostateczny poziom wyposaZenia pracowni zawodowych i potrzeba
modemizacji juz istniej4cych. Sale, laboratoria i pracownie zawodowe w zawodzie
technik mechanik nie spelniaj4 standard6w wyposaZenia dydaktycznego dla pracowni
ksztalcenia zawodowego, koniecznego do prawidlowego toku procesu nauki jak i
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uniemoZliwiaj4 przeprowadzanie egzamin6w potwierdzaj4cych kwalifikacje w
zawodzie technik mechanik oraz mechanik monter maszyniurzEdzen.Egzaminy w tych
zawodach dotychczas musialy odbywad sig w oSrodkach poza szkol4. Brak
podstawowych urz4dzeri, wyposa:Zenia, oprogramowania w pewnym stopniu ogranicza
rozw6j umiejgtnoSci niezbgdnych na rynku pracy do wykonania zawodu technika
mechanika, logistyka, spedyora, informatyka czy technika hotelarstwa. Problemem jest
brak pelnego zasob6w podrgcznik6w oraz oprogramowania niezbgdnego do ksztalcenia
w poszczeg6lnych zawodach a zatem prawidlowego funkcjonowania procesu
dydaktycznego w szkole. Problemy te rodzq koniecznoS6 modernizacji juz istniej4cych
pracowni zawodowych w (zawodzie technika: logistyka, spedytora, informatyka,
hotelarstwa) i wyposa2enia ich w nowoczesny sprzgt dydaktyczny wraz z
oprogramowaniem oruz zaopatrzenie uczni6w i biblioteki szkolnej w niezbgdny
ksiggozbi6r. W zawodzie technik mechanik niezbgdne jest utworzenie profesjonalnej
pracowni zawodowej dajEcej mo2liwoS6 przeprowadzaria egzamin6w potwierdzaj4cych
kwalifrkacje w tym zawodzie w szkoly (przeprowadzenia egzamin6w z kwalifikacji:
M.20 i M.17.) Konieczne r6wniez staje sig zapoznanie uczni6w z praktycznym
aspektem zawodu poprzez wizyly studyjne, praktyki zawodowe i wyjazdy edukacyjne
braruowe do okreSlonych firm i przedsigbiorstw. Zaplanowane w ramach projektu
dzialania zapobiegn4 wykluczeniu edukacyjnemu mlodzie?y z teren6w wiejskich i
miejsko - wiejskich, wplyn4 na zwigkszenie mo2liwoSci zatrudnienia i wzmocni4
wsp6lprac9 szkoly z pracodawcami i innymi podmiotami otoczenia spoleczno gospodarczego. Realizacja projektu wplynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych
uczni6w oraz bezpoSrednio na podniesienie atrakcyjnoSci i jakoSci szkolnictwa
zawodowego - czyli na osi4gnigcie celu gl6wnego projektu. Ponadto dla minimum 70%
uczestnik6w projektu zapewnione zostan4 praktyki zawodowe lub staZe zawodowe
prowadzone u pracodawc6w w wojew6dztwie mazowieckim, kt6re odpowiadaj4
standardom okreSlonym w Polskich Ramach JakoSci Stazy i Praktyk.
Uczestnicy projektu bgdE mieli mo2liwoSd korzystania z nowopowstalego centrum
przesiadkowego oraz Sciehek rowerowych w celu dotarcia do szkoly, na praktyki
zawodowe i dodatkowe zajgcia. Zostan4 takZe uSwiadomieni, ze powstala w wyniku
realizacji projektu infrastruktura wplynie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.
Edukacja uczni6w z zah,resu gospodarki niskoemisyjnej oraz popularyzacja i promocja
rozwiqzan zawartych w projekcie wiodqcym wplynie na wigksz4 Swiadomofi| oraz
zachEci do korzystania z centrum przesiadkowego oraz Bike & ride. DoposaZenie
warsztat6w szkolnych ( jedno z dziaLafi projektu) w profesjonalna pracownie
mechaniczn4 pozwoli uczestnikom projektu na korzystanie z nowoczesnego sprzEtu omz
naukg w warunkach propaguj4cych zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Zapoznajq
sig z nowoczesnymi technologiami maj4cymi na celu zmniejszenie emisji dwutlenku
wggla. Dodatkowo uczniowie bEde mieli mo2liwo56 poruszania sig po nowej
infrastrukturze drogowej na rowerach udostgpnionych na parkingach Bike & Ride.

4. ,,Kreuj swoj4 przyszlo66"
Potrzeba realizacji projektu wynika

z

dw6ch kwestii problemowych edukacji

zawodowej na terenie Powiatu Wggrowskiego. Pierwszq sq mniejsze szanse edukacyjne
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hgminmiejskichstotrecznejmetropolii,adrug4s4ich
mniejsze szanse zawodowe na terenie typowego mazowieckiego powiatu wiejskoprowincjonalnego. Powiat Wggrowski to typowy powiat wiejsko-miejski Mazowsza,
gdzie ok 70% jego mieszkaric6w zamieszkuje tereny wiejskie. W Powiecie
wyksztalcenie podstawowe, w tym nieukonczone, posiada ok 40o/o mieszkaric6w, a
wy1sze zaS tylko ok 4,5Yo. Te warunki Srodowiskowe obniZaj4 aspiracje edukacyjne
uczni6w, czego efektem bezpoSrednim jest znikoma ilo56 uczni6w podejmuj4cych
studia na kierunkach przyrodniczo-matematycznych i technicznych warszawskich
uczelni panstwowych. Maj4 oni zasadniczo ograniczone moZliwoSci kontaktu ze
Srodowiskiem naukowym

i

nowoSciami naukowo-technicznymi

i technologicznymi,

co

buduje dystans edukacyjny i zawodowy, & w konsekwencji zmnieisza moZliwe
osi4gnigcia w trakcie procesu ksztalcenia. Zmniejszone szanse zawodowe uczni6w
wynikaj4 z charakteru gospodarczego Powiatu, zbardzo siln4 dominacj4 w gospodarce
rolnictwa o relatywnie niskiej rentownoSci i niskiej specjalizacji produkcji otaz
relatywnie slabo rozwinigt4 dzialalnoSciq przemyslow4. Szanse zaS zatrudnienia w
obszarze metropolitalnym Warszary sq zmniejszane przez obniZony poziom aspiracji
edukacyjnych i zawodowych. Rosn4cy za| poziom bezrobocia w zvmqzku z molliwq
wieloletni4 stagnacj4 i recesj4 gospodarcz4 sklania do podnoszenia jakoSci procesu
ksztalcenia i poszukiwania kompetencji kluczolvych przede wszystkim w zakresie nauk
przyrodnic zo-tecltnicznych, wspartych wiedzq o nowoSciach naukowo-technicznych i
technologicznych. Dzigki realizacji kompleksowego wsparcia w projekcie uczniowie
dostosuj4 swoje umiejgtnoScipraktyczne do potrzeb rynku pracy. Wzajemne powi4zanie
potrzeb pracodawc6w z umiejgtnoSciami potencjalnych pracownik6w przyczyni sig do
zmniejszenia bezrobocia wSr6d absolwent6w szk6l zawodowych otaz pozytywnie

gospodarczy regionu. Zakup nowoczesnego sprzqtu
dydaktyczne go oraz wsparcie nauczycieli przeloiry sig na zwigkszenie konkurencyjnoSci
szk6l zawodowych z terenu powiatu wggrowskiego w odniesieniu do szk6l poloZonych
w duZych miastach. Adepci szk6l gimnazjalnych planuj4c swoj4 ScieZkg edukacyjno zawodow4 poprzez wyb6r szkoly zawodowej nie bgd4 skazani na zasilenie krggu os6b
bezrobotnych, a otrzymaj4 konkretn4 mo2liwoSi pokierowania swoja karier4.

wplynie na rozw6j spoleczno

-

Realizacja projeklu zmniejszy dualizm spoleczny Mazowsza w relacji stoleczna
metropolia i zmarginalizowana prowincja Mazowsza. Przyczyni sig takhe do
wzmocnienia oddzialwvania inwestycji podstawowych poprzez wzrost dostqpnoSci
komunikacyjnej subregionu i zwigkszenie mobilnoSci jego mieszkaric6w za
poSrednictwem Wgzla Wymiany Pasazerskiej w Siedlcach oraz udroZnionego systemu
drogowego subregionu siedleckiego. PowyZsze spowoduje redukcjg bezrobocia wSr6d
rrrtodzie?y.
5. ,,Okno na Swiato'- wyr6wnywanie dysproporcji edukacyjnych wSr6d uczni6w

szk6lz

terenu powiatu wggrowskiego"

Realizacja projektu przyczyni sig do ograniczenia zjawiska wewngtrznej segregacji
uczni6w, a tym samym do rozwiryywania problem6w izolacji spolecznej. WdroZenie
program6w terapeutycznych i edukacyjnych zapewni dzieciom z teren6w wiejskich
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r6wny dostgp do pomocy specjalistycznej i tym samym przyczyni s'ig do elimitracji
barier w tym zakresie. Istotnym elementem realizacji projektu bEdzie bezpoSrednie
wsparcie uczni6w zagrohonych niepowodzeniem szkolnym, pochodz4cych z rodzin o
niskim statusie materialnym i spolecznym, nabywanie przez nich kompetencji
kluczowych w zakresie planowania, organizowania i oceniania wlasnego uczenia sig,
skutecznego komunikowania sig w r62nych sytuacjach, efektyrmego wsp6ldzialania w
zespole oraz rozwiqzywania problem6w w spos6b tworczy. WSr6d uczni6w maj4cych

problemy edukacyjne bardzo wahnym aspektem jest jak najwczeSniejsze
zdiagnozowanie ich potrzeb i udzielenie im ukierunkowanego wsparcia. Zaleglo1ci
edukacyjne z kuzdym kolejnym krokiem sig poglgbiaj1 i rzutuj4 na wyniki w nauce.
Ponadto nale2y zauwaLy!, 2e istotnym problemem na terenach gdzie przewaza
rozdrobniony przemysl rolniczy i dule bezrobocie, jest niski poziom samooceny i
wlasnej warto5ci wSr6d dzieci i mlodzie?y. Takie osoby czuj4 sig wyobcowane i gorsze
od swoich r6wie6nik6w. Rodzic6w takich uczni6w bardzo czgsto nie stai na oplacenie
dodatkowych zajg(, dla swoich dzieci czy rozwijanie ich pasji. Poprzez realizacjE
projektu damy uczniom mo2liwoSi odkrywania nowych

i

poglgbiania obecnych

zainteresowaf . Pokazemy pozytywne wzorce do naSladowania.
Uczestnicy obu projekt6w towarzysz4cych bgd4 bezpoSrednio korzystali z infrastruktury
drogowej, wEzlawymiany pasazerskiej orazzwiqzanego ztimukladu komunikacyjnego
miasta i subregionu siedleckiego.
Ponadto dzigki realizacji projekt6w wzrosnq kompetencj e nrtodzieay z terenu powiatu
wggrowskiego, co przyczyni sig do spadku bezrobocia oraz zmniejszenia emigracji
zarobkowej.

Realizacja projektu wplynie na poprawg sp6jnosci spolecznej, gospodarczej i
ptzestrzenrrej regionu w warunkach zr6wnowaZonego rozwoju, dzigki zmniejszeniu
dualizmu Mazowsza w relacji stoleczna metropolia a zmarginalizowana prowincja.
Ptzyczyni sig takZe do wzmocnienia oddzialywania inwestycji podstawowych poprzez
wzrost dostgpno5ci komunikacyjnej subregionu i zwigkszenie mobilnoSci jego
mieszkaric6w za poSrednictwem Wgzla Wymiany Pasazerskiej w Siedlcach oraz
udroZnionego systemu drogowego subregionu siedleckiego. PowyZsze spowoduje
spadek bezrobocia, szczeg6lnie w5r6d m\odzie2y oraz zastopowania tendencji
wyludniania sig subregionu.
6. ,,Wsparcie rodzinnej pieczy zastgpczej w powiecie siedleckim"

w

I

Zycie z dniem stycznia 2012 rcku ustawa o wspieraniu rodziny
systemie pieczy zastgpczej obliguje jednostki samorz4du terytorialnego do
podejmowania dzialaf. maj4cych na celu wspieranie rodzin oraz deinstytucjonalizacjg
uslug na rzecz dzieci i mlodzie|y. Dlatego teL niezmiernie waznym zadaniem Powiatu
jest rozw6j rodzinnych form pieczy zastgpczej.
powiecie siedleckim funkcjonuj
34 rodziny zastgpcze sprawuj4ce opiekg
i wychowanie nad 48 dzieci, w tym 22 rodziny spokrewnione ustanowione dla 3l
Wprowadzona

i

w

q
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dzieci, 10 rodzin niezawodolvych ustanowionych dla 13 dzieci oraz 2 rodziny
zawodowe ustanowione dla4 dzieci (w tym | rcdzina specjalistycznaw kt6rej przebywa
2 dzieci).
Na terenie powiatu siedleckiego funkcjg rodzin zastEpczych pelni 20 malzenstw oraz 14
os6b samodzielnie. Spo5r6d rodzic6w zastgpczych najliczniejsz4 grupg stanowi4 osoby
w
w przedziale wiekowym 51-60 lat (prawie 30yo), kolejn4 grupg stanowi4 osoby
wieku 6I - 70lat (26Yo), nastgpnie 3I - 40lat (ponad 20o ),41 - 50 lat (ponad l6,5yo),
najmniej licznymi grupami s4 osoby do 30 roku Zycia oraz powyzej 7l roku Zycia (po
3,7Yo).

Spo6r6d dzieci przebywaj4cych w rodzinnej pieczy zastEpczej 4l,6yo uczy sig
w szkolach podstawowych, 3I,3yo w gimnazjach, 20,9oA w szkolach
ponadgimnazjalnych, zaS 6,2yo z racji wieku nie rczpoczElo jeszcze realizacji
obowipku szkolnego. Najliczniejsz4 grupg stanowi4 dzieciw przedziale wiekowym 7 14 lat (24 dzieci), zaS najmniej liczn4 dzieci w wieku 0-6 lat (3 dzieci).
Rodziny zastgpcze w pelnieniu swojej roli wymagaj4 wsparcia, maj4cego na celu
poprawg funkcjonowania, zwigkszenie umiejgtnoSci wychowawczych, poprawg relacji
z dziecml Caly proces wychowawczy ma na celu przygotowanie dziecka do wejScia
w dorosle, samodzielne Zycie. Okres dorastania jest trudny dla kazdego mlodego
czlowieka, a tym bardziej dla mlodziezy wychowywanej w rodzinach zastEpczych.
Mlodzie?y u progu doroslego Zycia czgsto brakuje wsparcia doroslej osoby znaczqcej,
borykaj4 sig z problemami takimi jak: brak mieszkania, brak dostatecznych Srodk6w
finansowych, brak pracy.
Dzieci i ml.odzieL wychowywana w rodzinach zastgpczych jest szczeg6Inie naruhona na
wykluczenie spoleczne, dlatego te?nale?y wesprzei tg grupg spoleczn4.
R6wnieZ rodziny zastEpcze w wypelnianiu swojej roli wymagaj4 pomocy i wsparcia,
maj 4cego na celu poprawg j akoSci funkcj onowania.
Wsparcie systemu pieczy zastEpczej na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez tworzenie
rodzinnych form pieczy zastEpczej, przygotowanie kandydat6w do pelnienia roli rodzin
zastEpczych oraz doskonalenie funkcjonuj4cych rodzin zastgpczych i podnoszenie
jakoSci ich funkcjonowani4 przyczyni sig do ograrticzenia umieszczania dzieci
w instytucj onalnej pieczy zastgpczej.
Realizacja projektu wzmocni oddzialywanie inwestycji podstawowych, gdy2 rodziny
zastgpcze, dzieci w nich umieszczone oraz pelnoletni wychowankowie, korzystaj4
z powiatowej infrastruktury drogowej, dojezdzaj4c do pracy lub szkoly, dojezdhaj4c do
Siedlec w celu zalatwiania spraw urzgdowych, korzystania ze wsparcia r6imych
instytucji, plac6wek stuZby zdrowia, instytucji kulturalnych itp. Bgd4 r6wniez korzysta6
W zwiqzku
zWEzla Wymiany PasaZerskiej w Siedlcach poszukujqc zatrudnienia.
z tym poprawi sig mobilnoS6 mieszkaric6w powiatu siedleckiego, co spowoduje

odwr6cenie niekorzystnego trendu wyludniania sig obszar6w miejskich powiatu i
subregionu.

7.rr[,4cznik pokoleri" - cykl zajg(. edukacyjno - kulturalnych
mlodzieZy oraz os6b starsrych z terenu powiatu wggrowskiego

dla

dzieci,
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Dysproporcje potencjalu i poziomu rozwoju gospodarczego, poziomu i warunk6w 2ycia
ludnoSci oraz dynamiki proces6w transformacji wystgpuj4ce pomigdzy aglomeracj4
warszawsk4, a pozostalymi obszarami wojew6dztwa, w tym obszarem powiatu
wggrowskiego, wplywaj4 na niekorzystne zjawiska spoleczno - gospodarcze jakie
zachodzq na jego terenie. Z niepokojem obserwuje sig coraz wigkszy odplyw mlodych
ludzi, zwlaszcza w wieku produkcyjnym ztercnu powiatu wggrowskiego. Mlodzi ludzie

formuluj4 trzy grupy potrzeb, kt6rych rcalizacji Wggr6w nie zapewnia praca,
mieszkanie i mo2liwoSci spgdzania czasu wolnego. Istotnym elementem realizacji
projektu bEdzie bezpoSrednie wsparcie uczni6w zagroaonych niepowodzeniem
szkolnym, pochodz4cych z rodzin o niskim statusie materialnym i spolecznym,
nabywanie przez nich kompetencji kluczowych w zakresie planowania, organizowania i
oceniania wlasnego uczenia sig, skutecznego komunikowania sig w r62nych sytuacjach,
efektywnego wsp6ldzialania w zespole oraz rozwi1zywartia problem6w w spos6b
tw6rczy. Ponadto nale?y zauwa?yc,2e istotnym problemem na terenach gdzie przewa1a

rozdrobniony przemysl rolniczy i duze bezrobocie, jest niski poziom samooceny i
wlasnej wartoSci wSr6d dzieci i mlodzie?y. Takie osoby czuj4 sig wyobcowane i gorsze
od swoich r6wie5nik6w. Rodzic6w takich uczni6w bardzo czgsto nie sta6 na oplacenie
dodatkowych zajg(, dla swoich dzieci czy rozwijanie ich pasji. Poprzez realizacjg
projektu damy uczniom moZliwoSi odkrywania nowych i poglgbiania obecnych
zainteresowari. Pokazemy pozytywne wzorce do naSladowania. Dlatego te2, aby lvyjS6
naprzeciw potrzebom planujemy w ramach przedsigwzigcia stworzyt, atrakcyjnE ofertg
edukacyjno - kulturaln4 adresowanq,zar6wno do dzieci, mlodzie?y i os6b starszych.

Projekt powiqzany z RPO WM Dzialaniem 6.2 Rewitalizacja

Obszar6w

marginalizowanych.

1.

,rJestem za! ChcA sig wl4czy6!"

jest wzrost samodzielnoSci,

umiejgtnoSci i kompetencji
zawodowych, zwigkszenie zdolno6ci do zatrudnienia os6b wykluczonych,
zagrohony ch wykluczeniem spolec znym oraz wzrost zatrudnienia.

Planowanym rezultatem
spolecznych

i

WskaZniki produktu:

.

Liczba os6b zagro2onych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym obigtych
wsparciem w programie - 640

Wska2niki rezultatu:

o
o

Liczba os6b zagroZonych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym, kt6re uzyskaly
kwalifikacje po opuszczeniu programu - 360
Liczba os6b zagroZonych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym, poszukui4cych
pracy po opuszczeniu programu - 120
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2.

,,ZAWODU MTSTRZOWIE - RYNKU PRACY KRoLOWIE'

Wskazniki produktu:

.
o
.
.

i

Liczba szk6l plac6wek objgtych wsparciem w zakresie realizacji zadan w
obszarze dorcdztwaedukacyjno - zawodowego - 6
liczba szk6l i plac6wek ksztalcenia zawodowego doposazonych w programie w
sprzgt i materialy dydaktyczne niezbgdne do realizacji ksztalcenia zawodowego 6

Iiczba uczni6w szk6l i plac6wek ksztalcenia zawodowego uczestniczTcych w
stsZach i praktykach u pracodawcy - 27 0
liczba nauczycieli ksztalcenia zawodowego oraz instruktor6w praktycznej nauki
zawodu objgtych wsparciem w programie - 60

WskaZniki rezultatu:

.

liczba szk6l i plac6wek ksztalcenia zawodowego wykorzystui4cych doposazenie
zakupione dzigki EFS - 6

3.

,,Wyksztalcenie zawodowe szans4 na lepsry start w przyszlo5d"

WskaZniki produktu:

.

liczba uczni6w szk6l i plac6wek ksztalcenia zawodowego uczestnicz4cych w
sta2ach i praktykach u pracodawcy - L42 osobyw tym 82 kobiety, 60
mqLczyzn

o

liczba szk6t i plac6wek ksztalcenia zawodowego doposaZonych w
programie w sprzqt i materialy dydaktyczne niezbqdne do realizacji
ksztalcenia zawodowego - 1 szt.

o

liczba podmiot6w realizui4cych zadania centrum ksztalcenia zawodowego i
ustawicznego objqtych wsparciem w programie - | szt.

WskaZniki rezultatu bezpoSredniego:

o

liczba szk6t i plac6wek ksztalcenia zawodowego wykorzystui4cych
doposa2enie zakupione dziqki EFS - L szt,

4.

,Kreuj swoj4

przyszlo66o'

WskaZniki produktu:

o

Liczba uczni6w szk6l

i

plac6wek ksztalcenia zawodowego uczestnicz4cych w
95

stahach

o

i praktykach u pracodawcy

Liczba szk6l

i

80 os6b

plac6wek objgtych wsparciem

obszarze doradnwa edukacyjno

o

-

-

zawodowego

-

w

zakresie realizacji zadan w
3 szkoly

Liczba nauczycieli ksztalcenia zawodowego oraz instruktor6w praktycznej nauki
zawodu objgtych wsparciem w programie - 5 os6b

Wskazniki rezultatu:

o

Liczba uczni6w szk6l i plac6wek ksztalcenia zawodowego objgtych wsparciem
w programie uczestnicz1cych w ksztalceniu lub pracuj4cych po 6 m-cach po
ukoriczeniu nauki

o

-

50 os6b

Liczba nauczycieli ksztalcenia zawodowego oraz instruktor6w praktycznej nauki
zawodu, kt6rzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu - 5 os6b

o Liczba szk6l i

plac6wek ksztalcenia zawodowego wykorzystuj4cych

doposaZenie zakupione dzigki EFS

5.

-

3 szkoly

,rOkno na Swiat" - wyr6wnywanie dysproporcji edukacyjnych w6r6d uczni6w
szk6l z terenu powiatu wggrowskiego"

Wskazniki produktu:

o

Liczba szk6l, kt6rych pracownie przedmiotowe zostaly doposaZone w programie
- 3 szkoly

.

Liczba uczni6w obigtych wsparciem
kluczowych
w programie

-

w

zakresie rozwijania kompetencji

15 os6b

WskaZniki rezultatu:

.

Liczba szk6l, kt6rych pracownie przedmiotowe wykorzystui4 doposazenie do
prowadzenia zajgd edukacyjnych

c

-

3 szkoly

Liczba uczni6w, kt6rzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
os6b

6.

-

6

,,Wsparcie rodzinnej piecry zastgpczej w powiecie siedleckim"

Wskazniki produktu:

o

liczba os6b zagroZonych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym obigtych
uslugami spolecznymi swiadczonymi w interesie og6lnym w programie - 90
os6b.

Wskazniki rezultatu:

o

liczba os6b zagroZonych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym

96

uczestniczqcych w ksztalceniu lub szkoleniu - 90 os6b.

7. ,rLqcznikpokolef" -

cykl zajg(, edukacyjno - kulturalnych dla dzieci,
mlodzieLy oraz os6b starszych z terenu powiatu wggrowskiego

lVskainiki produktu:

c

Liczba uczni6w obigtych wsparciem

w

zakresie rozwijania kompetencji

kluczowych w programie- 110 os6b

Wsksiniki rezultatu:
o Liczba uczni6w, kt6rzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu

-

100 os6b

1. orJestem za! ChcA sig wl4czyd!"
Rozpoczgcie projektu uzalehnione bEdzie od terminu ogloszenia naboru wniosk6w.
Przewidywany termin rozpoczgcia to IV kwartal2015 roku. Zakonczenie projektu zalelet
bgdzie od warunk6w ogloszonego konkursu - wniosek aplikacyjny zostanie zlohony na
maksymalny,przewidziany w konkursie, okres (gotowoS6 realizacji do 23 roku).
Planuje sig maksymalny mo2liwy okres realizacji projektu:
Rozpoczgcie

-2016

Zakofrczenie -2023

2.

,OZAWODU MISTRZOWIE - RYNKU PRACY

TN6IOWM"

Rozpoczgcie - 1 sierpnia20l6
Zakoiczenie 3 1 sierpnia 2019

3.

,rWyksztalcenie zawodowe szans4 na lepszy start w przyszloS6"

Rozpoczgcie - 2017
Zakohczenie - 2018

4.

,,Kreuj swoj4 przyszlo$€'

Rozpoczgcie
Zakofrczenie

5.

-

2018

*2019

,rOkno na Swiat" - wyr6wnywanie dysproporcji edukacyjnych w5r6d uczni6w szk6l
z terenu powiatu wggrowskiego

Rozpoczgcie -2017
Zakotrczenie - 2018
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6.

,rWsparcie rodzinnej pieczy zastgpczej w powiecie siedleckim,

Rozpoczgcie
Zakofrczenie

7.

- III kw.2017
- III kw. 2019

cykl zajg(. edukacyjno - kulturalnych dla dzieci,
mlodzieZy oraz os6b starsrych z terenu powiatu wggrowskiego
,r\,qcznikpokoleri"

-

Termin rozpoczgcia: III kwartal20l8 roku
Termin zakonczenia: III kwartal20l9 roku
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Harmonogram realizacji projektu w ramach Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objetego OSI problemowym pn.,,Utworzenie
Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Wgzla Wymiany Pasaierskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiqzanego z nim ukladu
komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego"

IWIAZKA PROJEKTOW
triorytet
rver.

)skodawe

o

)roiekl

Szacowana warto66
iofinansowania z UE w
ftN

Czas opracowania

Warto66
zabezpieczenie
6rndkAw* w Pl N

M
1

Budowa centrum

I

4e

I kw.2015 - ll kw.2016

(omunikacyjnej w ciqgu ul.
lotmisirza vuttolda Pileckiego
rv Siedlcach (obwodnica na
)dcinku od ul. Prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego do
Jl. Sk+adowej oraz lunel na
)dcinku od ul. Kilifskiego do
rl. Sk+adowej)

7b

rzebudowa drogi powiatowej
rr 3686W granica miasta

pzesiadkowego w Siedlcach

A

lll kw. 2017 - ll kw. 2018

12 072 000,00

3 018 000,00

ooracowana

kw.2017 - ll kw.2018

52 421 266,40

13 105 316,60

7b

optacowana

1kw.2017 - lV kw.2017

3 256 350,91

814 087,73

7b

opracowana

I kw.2017

- lV kw. 2017

4 135 849,64

1 033 962,41

7b

ooracowana

lll kw. 2017 - ll kw.2018

7 707 167.'t5

1 926 791 ,79

7b

oDracowana

lll kw. 2017 - ll kw.2018

6 976 799,99

1 744 200,O0

7b

opEcowana

I kw.2017 - ll kw. 2018

16 299 379.20

4 074 844,80

7b

opracowana

I kw.2017 - lV kw. 2017

2811 200.00

702 800,00

IO

oDracowana

I kw.2017 - lV kw. 2017

4 575 084.80

143 771 .20

7b

ooracowana

lll kw. 2017 - ll kw. 2018

3 300 421,60

825 105,40

to

oDracowana

lll kw. 2017 - ll kw. 2018

2 511 291,20

627 822,80

4e

lkw.2014- lll kw.2016

1kil.2017 - ll kw.2018

44 000 000,00

S

T

o

lozbudowa infrastruKury

s
I
E

D

L

c
E

s
4

liA.ff^A -

.f

r

^a

Vai^w^

^t

t

PI

)zebudowa drogi powiatowej

."- o

11

3607W Broszk6w - 2uk6w

t;

rrzebudowa

T;

r. 3641W Zbuczyn Tch6zew

d

rogi powiatowej

T.lehki Kosnv
I

lozbudowa drogi powiatowej
rr 3604W Broszk6w Zali.'Ar^, D^dL^6^ialnw

6

iH:
7

i':T

trzebudowa ciqgu
,rogowego fi 2247W relaqi
(aluszyn - Roguszyn (orytnica - Paplin

)zebudowa drogi powiatowej
r,lr 2008w G6rki - Litewniki lolowczyee - Zabu2e na
)dcinku Puczyce - G6rki -

8

lruszniew Kolonia

P

)zebudowa drogi powiatowej

W

\,lr

2033W Pr6chenki- gr. woj.
Luby) - gr. woj. (Krawce) vlost6w - Kzywosnity luszlew na odcinku Mostdw -

I

9

A
T

t

(zywo6niiy

s

c

)rzebudowa drogi powiatowej
{r 2059W ul. Targowa w

K

:.osicach

I

10

I

)rzebudowa drogi powiatowej
!r 2050W t-osice - Hadyn6w rr6chenki - Kzesk - droga nr
2 na odcinku Pr6chenki lranica powiaiu

11

Utwozenie centrum

PS

oow
WK

S

toK
at I
TO

)odlaskim wraz z rozbudowq
)owiazanego z nim uktadu
(omunikacyjnego powiatu
iokolowskieqo

160 066 810.89

SUMA

II

Partner

- Wnioskodawca

1

1 000 000,00

40 016 702,73

WAZKA PROJEKToW

opracowania

Czas realizacii (rok
rozpoczecia i
zakohczenia)

Szacowana wartos6
dofinansowania z UE w

rvartoSc

PLN

irodk6w'w PLN

.abezpieczenie

i

Defibrylator6w w
I kw.2018 - lV kw. 2018

1 520 000,00

380 000,00

ll kw. 2018 - lll kw. 2019

2 360 000.00

590 000,00

I kw. 2014,
aktualizacja lll kw.2017

ll kw.2018 - lll kw.2019

7 656 000,00

1 914 000,00

lll - lV kw.2017

lll kw. 2018 - lV kw. 2020

27 808 944,00

6 952 236,00

kw.2017 - lV kw. 2020

5 940 976,00

1 485 244,00

lll kw.2017 - lV kw.2020

6 830 301,00

1707 575.00

zielny Publiczny

OpiekiZdrowotnej w

Utwozenie Oddzialu
Rehabilitacji Kardiologicznej
Stacjonamej i Dziennej wraz

Samodzielny Publiczny
Opieki Zdrowotnej w
jakosci udzielanych
Swiadczei zdrowotnvch
Operacyjnego

i

w Siedlcach wraz z

specjalislyczny spzQl
medyczny
Poprawa jako6ci udzielanych
Swiadczef zdrowotnych
popeez remonl i
modernizacjq pawilonu
rehabilitacyjnego i utworzenie
Centrum Rehabilitacji w
Mazowieckim Szpitalu
Wojew6dzkim w Siedlcach
Sp. z o.o.

swiadczef zdrowotnych
popeez remont odzialu
Udarowym wraz
adaptacjq pomieszeert po

ia pomieszczef na
aparatury
)j i wyposazenia w

M
I

A

lll kw. 2017 - lV kw. 2018

s

14 117 200,00

T

o
s
I

E
D

L

c
E

lll kw.2017

lll kw. 2017 - lV kw. 2020

5 012 144.00

1

lll kw.2017

lll kw. 2017 - lV kw. 2020

4 690 064.00

1 172 516,00

253 036,00

Sp. z o.o. wraz z zakupem

Rozbudowa i modemizacja
z zakupem wyposazenia
Urologii i Onkologii
Urologicznej, modernizacja
z zakupem wyposazenia
Chirurgii 096lnej i
Mazowieckiego
Szpitala Wojew6dzkiego w

Zakup wyposa2enia wtaz z
modernizacjq pomieszczei
Oddzialu Chirurgii i
Traumatologii Dzieciqcej,
Oddzialu DzieciQcego
Mazowieckiego Szpitala
Wojew6dzkiego w Siedlcach

10

6.1

lll kw.2017

lll kw. 2017 - lV kw. 2020

4 1 99 648.00

1 049 912,OO

6.'l

lll kw.2017

lll kw. 2017 - lV kw. 2020

'l 826 880,00

456 720,00

6.1

lll kw. 2017

ll kw. 2017 - lV kw. 2020

5 556 568.00

1 389 142,00

4.2

ll kw.2019

ll kw. 2019 - lll kw. 2020

3 600 000.00

900 000.00

4.2

lll kw.2018

lll kw. 2018 - lV kw.2019

480 000,00

120 000,00

4.2

opracowana

lV kw.2018 - lll kw.2020

2 000 000,00

500 000,00

Termomodernizacja Szkoly
Podstawowej nr 12 w
Siedlcach

4.2

opra@wana

V kw. 2018 - lll kw. 2020

3 200 000,00

800 000,00

Termomodernizacja
Samodzielnego Publlcznego
Zak+adu Opieki Zdrowotnej w
Losicach

4.2

I kw.2018

kw.2018- lV kw.2019

2 000 000,00

500 000,00

So. z o.o.

Remont Stacji L62ek oraz
zakup wyposa2enia w
Mazowieckim Szoitalu
Wojew6dzkim w Siedlcach

11

So. z o.o.

(oordynowana kompleksowa
)pieka kardiologiczna/
12

Vlazowiecki Szoital
/Vojew6dzki Sp. z o.o.

-oprawa zoracjt termrcznej
rtropodach6w wraz
Mykonaniem instalacji
btowoltaicznych w obieKach
Vlazowieckiego Szpiiala
lr'oiew6dzkiego w Siedlcach
f ermomodernizacja

budynku
rdministracyjnego oraz
rudynku hotelowego w
vlazowieckim Szpitalu
ruojew6dzkim w Siedlcach
io. z o.o.

Iermomodernizacja Szkoly
Podstawowej nr 2 w
Siedlcach

P

o

w
I

l?

A

Zwigkszenie dostepu do

T

rsfug

L

zakresu kardiologii oraz
Jk+adu kostnG.stawowo.

o

rieSniowego w

s

Samodzielnym Publicznym
z€'kladzie O pieki Zd rowotn ej
M t osicach, powiat losicki,
Moj. Mazowieckie Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej w

I

c
K
I

medycznych

z

ol

opracowana

1kw.2017 - ll kw.2018

600 000,00

150 000,00

Przebudowa i wyposazenie w
specjalistyczny spzet
medyczny Bloku
Operacyjnego w Szpitalu
Powiatowym w Sokolowie
Podlaskim - Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowolnej w Sokolowie
Podlaskim

6.1

ll kw. 2018

ll kw. 2018 - lll kw. 2019

4 400 000,00

1 100 000,00

Adaptacja i przebudowa
pomieszczei na Centralnq
Sterylizatornig i wyposazenie
w nowq aparature i sprzgt Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej w
Sokolowie Podlaskim

6.1

lV kw.2017

ll kw. 2018 - lll kw. 2019

2 000 000,00

500 000,00

:osicach

P

o
14

I

A

s
o
K

o

i
o

1t

s
K
I

to

P

o

(ompleksowa modernizacja
,azy edukacyjnej I LO im.
\dama Mickiewicza w
ruqgrowie wraz z jej
ozbudowq, renowacjq i
€gospodarowaniem ierenu
vok6l, w celu doslosowania
ej do prowadzenia funkcji
ipolecznych, aillaszcza
)dukacyjnych i kulturalnych )owiat WQgrowski

l-

ll kw. 2017

ll kw. 2017 - lV kw. 20 I 8

2 400 000.00

600 000,00

I

A
T

Komoleksowa
termomodernizacja obiektow
sfuzby zdrowia nalezqcych do
Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Wegrowie - Powiat
Wegrowski

4.2

ll kw- 20'18

lll kw. 2018 - lV kw. 2019

4 000 000,00

18

)oprawa jakosci udzielanych
lwiadczef zdrowotnych
ropzez doposazenie
lracowni Szoitala
)owiatowego w Wegrowie w
'rowy speel medyczny - SP
ZOZ w W?growie

6.1

nie dotyczy

I kw. 2018 - ll kw. 2018

3 200 000,00

800 000,00

19

Modernizacja energetyczna
Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Stoku Lackim

4.2

lll kw. 2017

lll kw. 2017 - lV kw. 2019

848 320,00

212 080.OQ

6.1

lll kw.2017

lll kw. 2017 -

7 1 20 000,00

1 780 000,00

6.1

lll kw.2017

ll kw. 2019

2 184 000,00

546 000,00

167 902 645,00

41 975 661.00

E
17

R

o
s

1

000 000,00

K
I

I'ii
P

o
I

20

)oprawa dostepnoSci
nieszkanc6w powiatu
tarwoliiskiego do wysokiej
akosci uslug leczniczych w

A

zakresie kardiologii

T

€rdiologii inwazyjnej
ealizowanych w ramach

A

I

ir

i

SPZOZ w Garwolinie

fddzial pzewlekle chorych

s
K
I

SUMA

'Zazabezpiecienie Srodk6w uznaje sie wpisanie Srodk6w pzewidzianych na wklad wlasny do Weloletniej Prognozy Finansowejjsi.
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Mapa 5-RlT subregionu siedleckiego
Miasto Siedlce
\1. Rotmistrza Witolda Pileckiego
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Umorra partnoreka
w aprawie wspri{pracy pltEy opracowaniu i wdra*aniu Planu inwe*tycyjnego dta subregionu
tiedleekiego objqt*go Obsaar*m Stmlegicznej Interwe*cji {O$l} problemovrym w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych pn.,,Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego llvgzta
Wymiany Fa*atexkiej w Siedlcach onz rorbndowa i rucdemizaeja powiqa:nego z nim uktsdu
komunikacyJnego m iaeta i e u b reg io n u s iedl*c**cgo"

zawe*a w $iedlcaeh

dr#&.9j2015

rsku ponrigdzy:

Miashm $iedlce rcprezentowanym pruez Freayd*nta Miesta Wajciecha Kudelskiego, ewanym dalej
,Lidercm", ,Stronq'
a

Fawiatsm $iedleckim repra:.enicwanym przaz Fana Oariusza Stopq, $tarnstg $iedleckiego i Pana Miehda
Okniislciego, Wicestarastg $iedleckiego
a

Fowiatem Losickim reprez€nt$wanym preez Fana Cz*slauna Gizllskiega, Starostg Fowistu Losickiego
iPaniq lwonq Muder, Wicestarostq Powiatu Lo*ickiego
a

Fowiatem Sokohwgkim reprczentcwanym prEee Fana Leszka lwaniulea, $taro*tq Sokol*w*kiega
Martq $osnowslcq, Wicestarostq $okoi*wsklego

i

Paniq

a

p$eiatcrn Wqgrowskim reprezentowanym przer Fana Krzys:*ofa Fedorczyka, Staros$

Powiatu

Wggrowskiego i F*n*q tlalina Ulirlskq Wieestarcstq Fowiatu WqgrCIrs{<iega
zwanymi dalej,,Fartnerami",,SFSnami'
zt#ana dalej

"Urnorr*q-.

PreambUla
Na pcdstawie art 10 u*tawy z dnia 8 marcs 1Sg0 r" c samoreqdrie grninnym i0e. U. e 2013 r, poz" 584 tek$t
jednoli$) oraa art. $ ushwy z dnia 5 czerwca i998 r. o samaaqdzie por*iatowym {Dz. U. z 20'13 poe. 59S
tekst jednolity) oraz dzia{ojqc dla dobrg *poleceno*ci lokalnej i na rzeca }vspomagania zr$wnowa2onego
roewoju subregionu siedieckiega, $trcny wyrs:ajq urulq okre*lenia sasad wsp6lnegn pnygotcw*nia i
realizacji projektdw wpisanych do Planu inwestycyjncgo dh subregionu siedleckiego objgtego O$l
problernowym w ramach Regional*y.c*: lnw,r*tycji Taq$orialnych pn" ,,Utwononh Zintegnoransgo
Wiolofunkcyfnego \lVgzla Wyminny F*saterskiej w Siedleech CIriz ro:budcwa i modernizacja
powl4eanego sim uklads komunikscy$ryo mtraetn i *ubregionu riedl*c*ieg*'*, z uumglEdnieniern
motliws*ci i uwafilnkorfi/arl Regionalneg* Programu Operacyinego Wujew6dafiae ilfazcw*eckiego 3014{0!0
$tnony zgodnie o*wiadceajA, leeawierajq Umowq nastgpujqwj tre$ci:

r

s1
P.rzsdrnlot UmouCf
.l
L

Przedmistem fiiniejsegl Umo,rny ject uregulounanie wzajemnych praw i obowiqglt0uv Lidera i Partrter6w
w ram€ch Far.krefstwa, rnajqcsgo na c*l$ unspdlne opracowanie i realizacjg Planu inwesscyjnego dla
subregionu fiedl€cl$qo objetqo 0$l problemowym w ramach Regionalnyeh lnwestycji Terytorialnych
pn "Utworaenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Weria Wymiany Pasazerskiej w $iadlcach oraz
r,trabud*rwa imodernieacia p*wiqlanego
nim ukkdu komunikacyjnego miasta isubregionu
s*dfeckiego', rwailego dalej,Planern",
Umowa o{<re*la aasady funkcjonowania partnerat\rya orae easady wep6{pracy S:tron pr*y opracowaniu
i realieacji Flanu, o ktdryrn r rftya w usi 1"

z
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3.

Strony Umowy pzewidujq mo2liwoSc poszerzenia Partnerstwa o inne podmiOty niezbqdne do realizacji
Planu.

s2
Zasady fun kcjonowania Partnerstwa

1. Liderem Partnerstwa jest Miasto Siedlce.
2. Umowa obejmuje okres od chwili jej podpisania do zakofczenia realizacji i rozliczenia projekt6w
wpisanych do Planu zgodnie z dokumentami programowymi Komisji Europejskiej, Ministerstwa
lnfrastruktury i Rozwoju oraz Uzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego, obowiqzujqcymi
w perspektywie

fi

na

nsowei Unii Europejskiej

20

1

4-2020.

3. Zakres zobowiqzaf podejmowanych ptzez ka2dq Stronq, bqdqcq jednocze6nie potencjalnym

4.

Beneficjentem, w zakresie dotyczqcym jej projektu wpisanego do Planu, wyznaczaiqpostanowienia:
1) programu,
2) umowy o dofinansowanie,
3) wszelkich wytycznych okre3lajqcych odpowiedzialnoSd Beneficjenta za prawidlowq realizacjg projektu.
ewentualnych nowych
Strony zobowiqzujq siq do niezwftccznego informowania siq wzajemnie
niniejszej
Umowy.
projektom,
Stron
a
wymagajqcych
wsp6ldzialania
stawianych
wymogach

o

s3
Struktura organizacyjna Partnerctwa

1. Na potzeby realizacji Umowy otaz w celu stalej i Scislej wsp6lpracy Lidera

2.

i

Partner6w

twozy

siQ

nastgpujqce struktury:
1) Komitet Sterujqcy (KS), w sktad kt6rego wchodzq Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Siedlecki,
Starosta Losicki, Starostia Sokolowski i Starosta Wqgrowski,
2) Rada Programowa (RP), powolana przez Komitet Sterujqcy na wniosek Pzewodniczqcego KS,
3) Biuro Projektu (BP) sktadajqce siq z przedstawicieli ka2dej Strony.
Komitet Sterujacy (KS)
1) Przewodniczqcym KS jest Prezydent Miasta Siedlce.
2l Pracami KS Kieruje Pzewodniczqcy lub upowa2niony pzez niego Zastepca Prezydenta Miasta
Siedlce.

3) W

4l

5)

posiedzeniach KS,

w

zastqpstwie jego czlonk6w, mogq uczestniczyd inne osoby na

podstawie pisemnego upowaznien ia.
Do zadah KS nale2y:

-

zatwierdzanie kierunku prac nad Planem,
zatwierdzanie dokument6w wypracowanych w ramach pzygotowania i realizacji Planu,
sprawowanie nadzoru nad pzygotowaniem irealizacjq Planu,
sprawowanie nadzoru nad realizacjq projekt6w wchodzqcych w sklad Planu.

Posiedzenia KS odbywajq siq nie zadziej ni2 raz na kwartal. Pzewodniczqcy KS zwoluje
posiedzenia KS z wfasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Partnera.

6)

Decyzje KS w sprawach wzajemnych zobowiqzafi finansowych podejmowane sq aryykla
wiqkszoSciq glos6w w obecno5ci co najmniej 3/5 skladu KS.
Ka2dy czlonek KS w glosowaniu ma jeden glos.
8) Za udzial w posiedzeniach KS czlonkowie nie otrzymujq wynagrodzenia.
Rada Programowa (RP)
1) RP pelni funkcjg opiniujqca i doradczq.
RP sklada sig z pzedstrawicieliSrodowisk gospodarczych, biznesowych i naukowych w iloScido
5 czlonk6w.
O skladzie RP decyduje KS.
Pracami Rady kieruje Przewodniczqcy wskazany przez Lidera.
5) Zadania Rady:
opiniowanie propozycji bqdqcych podstawq do wytyczenia kierunku prac nad Planem oraz
podejmowania merytorycznych decyzji pzez KS,

7)

3.

2\

3)
4)

-

-2-

-

4.

weryfikacja propozycji projekt6w

do Planu m.in. pod kqtem zgodnoSci z

dokumentami

strategicznymi,
koordynacja prac nad pzygotowaniem i realizacjq Planu,
czuwanie nad terminowq realizacjq Planu,
raportowanie KS o postgpie prac nad Planem.
Decyzje RP podejmowane sq zwyklq wigkszoSciq glos6w, w obecno5ci co najmniej % skladu RP.
Zaudzial w posiedzeniach czlonkowie RP nie otzymujq zadnego wynagrodzenia.
Biuro Projektu (BP)

-

6)
7)
l)

Zadania BP:
bie2qca wsp6lpraca nad pzygotowaniem propozycji

Planu dla subregionu siedleckiego,
- terminowa realizaqa projekt6w wchodzqcych w skladdoPlanu,
- biezqca aktualizacja Planu,
- rea lizacj a poszczeg6l nych projekt6w zg od ie z zaw arly mi mowa m i o dofinansowanie,
- raportowanie RP o postqpie prac nad poszczeg6lnymi projektamiwpisanymido Planu.
2) Biuro- projektu sklada siq z 5 czlonk6w.
3) Ka2da Strona wska2e 1 pzedstawiciela, kt6ry bgdzie czftcnkiem BP.
4) Pracodawcq dla swojego przedstawiciela - czlonka BP jest odpowiednio Lider oraz ka2dy Partner.
5) Czlonkowie BP wykonujq prace na zecz Planu w ramach swoich obowiqzk6w slu2bowych.
n

u

s4
Okre6lenie sposobu komunikacii miqdzy Stronami

1. Wszelka komunikacja zviqzania z realzacjq Umowy bqdzie kierowana bezpoSrednio do os6b
wskazanych pzez Strony.
2. Strony pzyjmujq jako zasadq robocze komunikowanie siq za poSrednictwem poczty elektronicznej
migdzy wskazanymi w ust. 1 osobami, z jednoczesnym pzesylaniem do wiadomoSci pozostalych Stron.

3. W pzypadku samodzielnego realizowania projekt6w wpisanych do Planu Strony pzewidujq organizacjq
spotkafi i konsultacji pracownik6w merytorycznych.

o zmianach
w informacjach, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2. Zmiana os6b wskazanych do kontaktu w imieniu Stron nie
wymaga zawarcia aneksu.

4. Strony Umowy zobowiqzane s€l do niezwlocznego informowania sig na piSmie

s5
Realizacja i finansowanie projekt6w wpisanych do Planu

1.

Ka1dastrona Umowy zglaszapropozycje prolekt6w do Planu do wysokoSc i pzypadapcej na niq alokacji
Srodk6w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego 2014 - 2020,
uzgodnionej pzez Strony na spotkaniu w dniu 7.03.2014 r. w Urzqdzie Miasta Siedlce.

2. Propozycje projekt6w
3.
4.
5.

6.

muszq spelniad kryteria

i

wpisywad sig

w cele, osie priorytetowe i

priorytety

inwestycyjne RPO WM 2014-2020.
Strona mo2e ztezygnowa6 dobrowolnie z wykozystania pelnej kwo$ dotacji lub jq utracid w pzypadku
wystqpienia zagro2enia niewykorzystania 5rodk6w. Decyzjq o rekomendacji projektu innej Strony do
dofi nansowania ze Srodk6w niewykozystanych podejmie Komitet Sterujqcy.
W pzypadku uzyskania dofinansowania dla projekt6w wpisanych do Planu kazda Strona niniejszej
Umowy podpisze umowQ o dofinansowanie projektu pzez siebie zgloszonego.
Wysoko6d wkladu wlasnego dla kazdej Strony zostanie okreSlona w umowie o dofinansowanie projektu.
Ka2da Strona odpowiada za realizacjq finansowq, (zeczowq, rozliczenie oraz monitoring swojego
projektu.

7. W pnypadku zagro2enia niewykorzystania

Srodk6w przyznanych dla projektu wpisanego do Planu ka2da

Strona niniejszej umowy poinformuje niezwlocznie pozostale Strony
pisemnej.

-3-

o

zaistnialej sytuacji

w

formie

8.

W

pzypadku pojawienia sie nieprawidlowoSci finansowych oraz koniecznoSci zwrotu Srodk6w

wynikajqcych

z

realizaqi poszczeg6lnych projekt6w wpisanych do Planu ka2da Strona niniejszej umowy

ponosi je we w*asnym zakresie.

s6
ObowiqzkiLidera
Lider, jako instytucja wiodqca w Partnerstwie, odpowiedzialny jest za caloSciowq koordynacjq przygotowania
i wdro2enia Planu, w szczeg6lno6ci:
reprezentowanie wszystkich Stron w sprawach dotyczqcych Planu objqtego niniejszq Umowq,
gromadzenie wszystkich informacji i dokument6w niezbgdnych do przygotowania Planu,
pzygotowanie izlo2enie Planu,
koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie prawidlowoSci realizacji Planu,
niezwloczne informowanie Partner6w o wszelkich okolicznoSciach majqcych wplyw na prawidlowq,
wsp6lnq realizacjq Planu.

1)
2)
3)
4)
5)

s7

Obowiqzki Partner6w

1. Partnezy udzielq Liderowiwszelkiej pomocy niezbqdnejpzy opracowaniu Planu.
2. Partnezy zobowiqzujq siq do sumiennego wypelniania obowiqzk6w wynikajqcych

z

niniejszej umowy.
o wykluczenie

W pzypadku, gdy Partner nie wypelnia swoich obowiqzk6w Lider mo2e wnioskowaC

Partnera z Partnerstwa, co bgdzie r6wnoznaczne z usuniqciem projekt6w Partnera z Planu.

s8
CidpowiedzialnoSc Stron za Plan

1. Strony Umowy zobowiEzujq sig wsp6tdziatad w celu osiqgnigcia i utzymania cel6w Ptanu zgodnie
1) umowami o dofinansowanie poszczeg6lnych projekt6w wchodzqcych w sklad Planu,
2) niniejszq Umowq.
2. Strony zobowiqzujq siq realizowa6 swoje zadania z nayyhszqstarannoSciq.

z:

ss
Okres obowiqzyurania Umowy

1. W pzypadku podpisania um6w

2.

o dofinansowanie poszczeg6lnych projekt6w wpisanych do Planu
niniejsza Umowa obowiqzuje od dnia jej podpisania do dnia uplywu okresu tnraloSci projektu.
Strony zobowiqzujq sig podejmowa6 wszystkie dostqpne i niezbgdne dzialania majqce na celu uzyskanie
dofinansowania i realizacjq wszystkich projekt6w wpisanych do Planu. Tylko pelny zakres realizacji Planu
gwarantuje zr6wnowazony rozw6j subregionu siedleckiego.
s10
Postanowienia korlcowe

1.
2.

Niniejsza u nowa mo2e byd zmieniona zazgodqwszystkich Stron w drodze aneksu, kt6ry ka2dorazowo
musi byd podpisany przez wszystkie Strony umowy.
Rezygnacja Strony z udzialu w Planie wymaga pisemnego oSwiadczenia w tej sprawie.

3. Wszelkie ewentualne niezgodno6ci lub nieScisloSci postanowiefi niniejszej Umowy z Umowq
o dofinansowanie projektu bqdq interpretowane w spos6b pozwalajqcy na pelnq realizacjq pzez Stronq
umowy o dofinansowanie projektu.

-4-
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4.

Fodpisujqc niniejsaq Umowg $trnny zobowi4zujq siq,

i* w

przypadku powstania spordw w zwiqeku

a realizaejq Umowy bqdq dqly,ly do polub*wnego lch rozwia3ania.

5" W pzypadku braku motliwo$ci rozstrzygniqcia sporu

w trybie okre*lonym w ust. 4 w lerminie 30 dni
ie sp6r zostanie rozstrzygnigty pnez sqd

liczqc od Jego wy$tqpienia Strony Umowy ustalajq zgodnie,
cywilny wtaSciwy miejseowo dla *iedriby Lid€ra"

6. tlmenry Partnorstwa sporzqdaono w 5 egz*mp{areach po .lednym egzernplczu dla katdej Strony.
W praypadku eaurierania w prey*eto*ci aneks*w dc niniejseej Urnowy, aneksy te bqdq sporzqdzane
w takiej aamej ilo$ciegremplaray jak Umowa.
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roku pornigdzy:
zawarty w Siedlcach Onia 'dr'#'-'t$d'aot?

Wojciecha Kudelskiego' Prerydenta Miasta
Miastem $iedlca reprezentowanym preez Pana
zwanym dalej Jideren", o$tronq"
prze' Pana Dsriusza stopg, staroetq sledlec&iego i Pana

lu*iut**

Eiedleckim reprezentowanyrn
o
Michala Oknirlskiego, Wicestarsstq $iedleckieg

powiatu
ceeaNawa Gizi* kiego, $tarostg
prz€a
Fana
reprezentowanym
Losierdm
lowiatem
Fowiatu Lo$ickiego
t isicxiego I parriq Bozeng Niedaielak, wicestarostq
Leszka rwaniuka, starost* sokoNowskiego
Sowiate* $akotow*kim reFreeentowanyffl preez Fans

i

Paniq Martq $osnowskq, Wicestarostg $okctowskiego

pana Krzysztofa Fedsr,ceyka, $tarostg Fowiatu
lnwiatem wqgr,owskim reprezentowanym przez
Powiatu wEgrowskiego
wqg roweki*g J i Faniq Halina u rlska, wiceotarostg
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pana Jrtrarkl clrciaroyvrsfie_go starostg Powiatu
Garuvorifiskim reprezentowanym przez
Powiatu Garwolifiskiego
Garwoliriskiego i Paniq Urxulq Zadrolnq, Wieestarostq

3o*i"t"*

Zwanymi dalei "Fartnerami",,Stronami'

o nastepujacej trer$ci:

sl

przSjmuje sig Powlat Garwslifiski
z decyzjq podjetq na spotkaniu w dniu.oe.0g.ag16 r.
dssts'pno*ci
pn':
'Poprawa
jako Fartners przy opracowywanlu i wdrataniu ll wiqeki proielddw
jako$ei uslug publicenych, rewitalizacia
mieerkartrc6w subregionu siedleckiego do wys,okiej
rarnaeh Planu
potenqiafu turystycznego"
obszar6w amarginalizowanych orau wzrost
obszarem $trategicznej lr*erwencii {osli
inwesgcyjnego dra subregicnu siedreckiego obigtego
urrlraglgdnieniem rns2tiwo6ei
problemorrvym dla Regionalnych Inwestycji Terytor{atrrych'
e020"
Operaay;nego \A&jewddrbra Mazowjeekiqo 2014 '
, i Wyrnagarl fugionalnego Prograrnu
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brzmienie: Komitp.t $terujqry {K€)' w oklad kt6rego
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t osicki, stsroeta 9okolowski,
Prezydent Miasta Siedlce' Starosta Sie dlecki, starpsta
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Wggrowski i$tarssta
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1" S,3 ust. 1. pkt 1) otfryr$uie
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$ 3 uet' 2' pkt 6) ottzymuje brzmieni*: Deoyzje
K$ w sprawach uaajemnych aobowiqzari
podeirnowane $q rwvkrq wiskszo*ciq
sros6w w obecno6cr co n{mniej 4i6

2.

:ffi::x:h

$ 3 ust 3' pkt 2)

otrzymuje bremienie: RP sklada
sig

z przedstawicieli $rodqwisk

gospodarcaych, biznesowych i naukowych
w irosci do 6 czronkdw.
4. $ 3 ust' 4. pkt 2) otaymuje bzmlenie:
Biuro projeklu sktada sig z 6 czronkdw,

s3
wszyetkie $trony zobowiqzujq siq do pzestrzegania
zasad funkejonowania partnerstwa sraz
zasad wspffpracy $tron przy opracolvywaniu i reali:aeji ptanu
o kt6rym mswa w s 1 niniejszego
Aneksu, w sposdb w jaki zostaly uregulcwane w
umowie partnerskiej z dnia 3?.05.2015 roku w:
$ I Przedrniot Urnowy ust. 3.
$ 2 Zaeady funkcjonowania partnerstwa

*
*
*

*
***

$ 3 $truktura organizacyjna Partnersha ust. 1. pkt ? i 3; ust 2. pkt.l,
2,
pkt 1, 3, 4, S,6 i 7; ust.4.pK 1, 3,4i s
g 4 Okreilenie sposobu komunikacjimiqdzy
$tronami
g s Reelizaeja i finansawanie prcjekt6w
wpisanych do pranr.r

s,4,s, r i g; ust. l.

$6Obowiqzki Lidera
g 7 Obowiqakipartnerdw
g

I Odpowiedzialno6d

Stron za plan

$ g Okres obowiqzywania umowy
10 Fostanowienia koricowe.
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