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Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku” 

Opis, uzasadnienie, cele i źródło finansowania projektu  

Podmiot/Podmioty zgłaszające: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza 
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Nazwa projektu: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do 
usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Ks. 
J. Popiełuszki we Włocławku” 

Wskaż źródło potencjalnego 
finansowania – program unijny: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020    

Nr i nazwa osi priorytetowej: Priorytet:  6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Nr i nazwa działania: Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 

Nr i nazwa podziałania: Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
Schemat: Inwestycje  w zakresie opieki szpitalnej oraz rehabilitacji 
leczniczej – szpitale wojewódzkie.  

Opis i cele projektu wraz  
z uzasadnieniem potrzeby realizacji 
projektu  
/Należy opisać stan istniejący,  
z którego wynika potrzeba realizacji 
projektu oraz wskazać cele projektu. 
Opisać jakiego rodzaju problemy, 
potrzeby zostaną rozwiązane, 
zaspokojone na skutek jego 
realizacji. Przedstawić zakres 
działań. Z opisu projektu powinny 
wynikać efekty realizacji, grupy 
docelowe, miejsce realizacji projektu 
i zasięg jego oddziaływania oraz 
sposób zaangażowania partnerów/  
 
min. 1 strona, max. 2 strony 

Zadanie inwestycyjne polegające na podniesieniu jakości usług 
medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki we Włocławku ma na celu poprawę jakości oraz 
kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych 
poprzez: dokonanie remontu z rozbudową, przebudową oraz adaptacją 
budynków szpitala wraz z wykonaniem koniecznych prac 
towarzyszących, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania w tym w 
szczególności prac instalacyjnych, przyłączeniowych itp. ze 
szczególnym uwzględnieniem wszelkich rozwiązań architektonicznych 
nakierowanych na stworzenie szpitala bezpiecznego, przyjaznego 
pacjentowi, w szczególności pacjentowi starszemu, niesamodzielnemu i 
niepełnosprawnemu oraz zakup sprzętu medycznego umożliwiającego 
stosowanie najnowszych technologii diagnostycznych i terapeutycznych. 
Projekt pn: "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie 
dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku" 
polega na budowie w miejscu dzisiejszego Budynku nr 4 nowego 
budynku 4 zabiegowego i zorganizowanie w nim funkcjonowania w 
szczególności większości oddziałów zabiegowych, bloku operacyjnego, 
porodowego, SOR wraz z lądowiskiem, sterylizatorni, apteki, aby 
poprawić organizację oddziałów projekt obejmuję budowę łącznika 
pomiędzy budynkami 1 i 4 poziom 0, w którym znajdować się będzie  
izba przyjęć. Pracownia Diagnostyki Obrazowej (TK, USG, mamografia, 
RTG), Pracownia Kardiologii Inwazyjnej z Pracownią Elektrofizjologii i 
trzon komunikacyjny. Działanie to ma na celu bezpośrednie pionowe lub 
poziome skomunikowanie oddziałów zabiegowych z blokiem 
operacyjnym tak, aby droga pacjenta do bloku oraz z bloku do oddziału 
była jak najkrótsza. Jednocześnie planowana jest budowa 
zintegrowanego 7-salowego bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem, 
z którego będą korzystały wszystkie objęte inwestycją dziedziny 
zabiegowe. Dziś w WSS we Włocławku, dla specjalności objętych 
projektem, poza głównym blokiem operacyjnym funkcjonuje 
otolaryngologiczny blok operacyjny oraz ginekologiczny blok operacyjny. 
Utrzymywanie tej skomplikowanej infrastruktury jest kosztowne i nie 
ergonomiczne. Nowoczesny 7-salowy blok operacyjny będzie 
wystarczający dla wykonywania zabiegów wszystkich specjalizacji. Dwie 
z wyżej wymienionych 7 sal operacyjnych będzie można połączyć w salę 
operacyjną hybrydową. Wszystkie sale będą wyposażone w analogiczny 
sprzęt tak, aby nie było konieczności dedykowania danej sali konkretnej 
dziedzinie, co uelastyczni sposób korzystania z sal operacyjnych i 
umożliwi maksymalne ich wykorzystanie. Kolejnym ważnym elementem 
jest bezpośrednie pionowe skomunikowanie bloku operacyjnego z 
centralną sterylizatorinią, co umożliwi bezpośrednie przekazywanie 
materiału skażonego, w tym brudnych narzędzi do sterylizatorni i 



 

pozyskiwanie gotowych, sterylnych pakietów prosto do bloku 
operacyjnego. Blok operacyjny będzie posiadał również sale ze 
stanowiskami poznieczuleniowymi, gdzie pacjent trafi tuż po zabiegu, a 
po wybudzeniu zostanie przewieziony do swojego oddziału. Powyższe 
działanie ma na celu utworzenie także tzw. gorącej platformy, tj. 
komunikacji: transport ratunkowy (ambulans, helikopter) – SOR - szybka 
diagnostyka. Dzięki bezpośredniej komunikacji pomiędzy lądowiskiem a 
SOR, karetkami systemu a SOR, SOR a zakładem diagnostyki 
obrazowej oraz SOR a oddziałami zabiegowymi blokiem operacyjnym, 
pacjent potrzebujący pomocy natychmiastowej otrzyma ją w najkrótszym 
możliwym czasie. Taka organizacja ratownictwa jest gwarantem 
najwyższej jakości i skuteczności udzielania pomocy w przypadkach 
ratujących życie. Dziś SOR znajduje się w znacznej odległości od 
lądowiska oraz zakładu diagnostyki obrazowej, co znacznie utrudnia 
realizację jego zadań. Utworzenie nowego budynku zabiegowego 
(budynek nr4) jest pierwszym etapem przeorganizowania 
funkcjonowania i pracy szpitala. Docelowo w kolejnych etapach planuję 
się utworzenie z obecnego kompleksu głównego kompleksu 
niezabiegowego wraz z zespołem poradni oraz m.in. skonsolidowanym 
laboratorium oraz zespołem pracowni diagnostyki obrazowej. Obecna 
organizacja oddziałów w istniejących budynkach jest bardzo 
niekorzystna z uwagi na brak uregulowania przepływu pacjentów, 
personelu, odwiedzających itp. Wyposażony w główne wejście na 
poziomie 0 (zero) w łączniku między budynkami 1 i 4, przy którym 
znajdzie się rejestracja do oddziałów wraz z poczekalnią oraz punktem 
informacji, umożliwi każdemu sprawne poruszanie się po całym szpitalu. 
Na poziomie wejścia znajdą się również punkty gastronomiczne, 
dostępne dla odwiedzających jak i pacjentów. Tu, na poziomie 0 
zlokalizowana będzie także diagnostyka obrazowa (TK, USG, 
mamografia, RTG), pracownia Kardiologii Inwazyjnej z Pracownią 
Elektrofizjologii. Projekt przewiduje  zakup sprzętu medycznego 
niezbędnego do wyposażenia bloków operacyjnych, porodowych i 
sprzętu niezbędnego do diagnostyki obrazowej.  Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny we Włocławku świadczy usługi medyczne w ramach 
kontraktu z NFZ na kilkunastu oddziałach, w kilkunastu poradniach, 
pracowniach diagnostycznych oraz Ratownictwie Medycznym - zgodnie 
ze swoim statutem. Jednocześnie to jedyna tego typu placówka 
świadcząca pełen wachlarz usług medycznych w regionie obejmującym 
co najmniej miasto Włocławek, a także gminę i powiat włocławski, a od 
stanu jakości świadczonych przez WSS we Włocławku świadczeń 
zależy stan zdrowia mieszkańców tego całego obszaru. Szpital prowadzi 
działalność w jednej lokalizacji (poza ZRM oraz obecnie Poradnią 
Zdrowia Psychicznego), ale w ramach kilku odrębnych budynków. W 
sumie dysponuje 14 budynkami, z których tylko kilka połączonych jest 
korytarzami w jedną całość. Wszelkie niedogodności i problemy 
związane z korzystaniem z obecnych obiektów związane są przede 
wszystkim z ich wiekiem, lokalizacją oraz trudną historią finansową 
podmiotu. WSS we Włocławku w miarę posiadanych możliwości 
finansowych utrzymuje tę infrastrukturę, celem umożliwienia 
prowadzenia w niej działalności medycznej. Dzięki bieżącemu 
nadzorowi nad stanem nieruchomości, prowadzeniem bieżących prac 
konserwatorskich i remontów, wszystkie budynki szpitala poddawane są 
corocznej oraz okresowej kontroli zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
budowlane (Dz. U. 1974 nr 89 poz. 414)., którą przechodzą pozytywnie. 
Pomimo jednak bieżących remontów i wykonania inwestycji w renowację  
i dostosowanie w roku 2013 - Budynku nr 13 oraz w roku 2015 i 2016 
Budynku nr 5, wszystkie budynki szpitala wymagają ciągłych 
wewnętrznych i zewnętrznych remontów oraz docelowego remontu 
generalnego, który pozwoli na ich strukturalną i kompleksową poprawę 
jakości dla celów prowadzonej w nich działalności konkretnych 
oddziałów zarówno pod względem architektonicznym, konstrukcyjnym, 
instalacyjnym, budowlanym, jak i w zakresie wyposażenia (wymiany i 
doposażenia) w sprzęt medyczny, stąd w  ciągu ostatnich kilku lat WSS 



 

we Włocławku rozpoczął realizację długoletniego planu adaptacji i 
reorganizacji szpitala. Plan ten zakłada wyżej wymienioną budowę 
budynku 4 z łącznikiem. Nowy budynek 4 objęty w/w projektem to 
siedmio kondygnacyjny budynek z łącznikiem obejmujący w 
szczególności: 

 poziom -1: centralna sterylizatornia, szatnie personelu, 
ekspedycja odpadów i brudnej bielizny, magazyny, 
pomieszczenia techniczne, apteka szpitalna (wraz z pracownią 
cytostatyków oraz przygotowania leków dojelitowych), Dział 
Gospodarczy, Dział Zaopatrzenia; 

 poziom 0: Szpitalny oddział ratunkowy oraz Oddział Intensywnej 
Terapii i Anestezjologi; 

 poziom 1: Oddział Neonatologii, Blok Porodowy, Oddział 
Ginekologiczno-Położniczy: odcinek położniczy: oraz odcinek 
patologii ciąży; 

 poziom 2: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, 
Oddział Chirurgii Ogólnej; 

 poziom 3: Oddział Neurochirurgii, Blok Operacyjny; 

 poziom 4: kondygnacja techniczna 

 poziom 5: lądowisko dla helikopterów LPR 

 łącznik poziom 0: Pracownia Diagnostyki Obrazowej (TK, USG, 
mammografia, RTG); Pracownia Kardiologii Inwazyjnej z 
Pracownią Elektrofizjologii i Izba przyjęć. 

Ponadto już poza zakresem Projektu, planuję się generalny remont 
pozostałych budynków przy ul. Wienieckiej 49, celem umożliwienia 
konsolidacji całego leczenia szpitalnego WSS we Włocławku w jednym 
zespole połączonych ze sobą budynków. Szpital wymaga generalnego 
remontu, utworzenie jednej, zintegrowanej, dobrze skomunikowanej 
infrastruktury. Szpital ma być przyjazny zarówno pacjentom jak i 
personelowi. Nowoczesne rozwiązania, w tym rozwiązania instalacyjne 
pozwolą na stworzenie dobrze i ekonomiczne funkcjonującego 
organizmu. Stworzenie szpitala infrastrukturalnie przyjaznego 
pacjentowi, w szczególności pacjentowi starszemu, niepełnosprawnemu, 
niesamodzielnemu oraz szpitala przyjaznego dziecku, poprzez 
odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni bez barier 
architektonicznych  z elementami wspomagającymi tych pacjentów. 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku jest jednym z 
kluczowych ogniw systemu ratownictwa medycznego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i jedynym na  terenie miasta, gminy i powiatu 
włocławskiego i jako taki, winien spełniać najwyższe kryteria prawne, 
sprzętowe i przestrzenne. Celem osiągnięcia powyższego konieczne 
jest odnowienie infrastruktury pomieszczeń, jej rozszerzenie oraz 
wyposażenie w sprzęt niezbędny do funkcjonowania tej komórki 
medycznej. Jednocześnie ważne jest posiadanie przy Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym lądowiska dla helikopterów Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, skomunikowanego bezpośrednio ze 
Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Oddziałem Intensywnej Terapii 
oraz Centralnym Blokiem Operacyjnym celem jak najszybszego i 
efektywnego udzielania pomocy osobom transportowanym przez 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Każdy liczący się podmiot leczniczy, w 
szczególności tak, który obsługuje autostradę, wpisany w system 
ratownictwa medycznego danego obszaru winien spełniać w/w wymogi, 
a projekt "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie 
dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku" 
poprzez wybudowanie budynku 4 spełni ten cel. W projekcie SOR i 
lądowisko są kosztami niekwalifikowanymi.  Wszelkie działania czynione 
w ramach opisywanego zadania inwestycyjnego mają w szczególności 
za zadanie uwzględnienie wszelkich rozwiązań architektonicznych 
nakierowanych na stworzenie szpitala bezpiecznego, przyjaznego 
pacjentowi, w szczególności pacjentowi starszemu, niesamodzielnemu, 
niepełnosprawnemu, a także kobietom ciężarnym, noworodkom i 



 

dzieciom. Jednocześnie osiągnięcie powyższego celu jest również 
uzależnione od warunków pracy personelu medycznego oraz sprzętu 
diagnostycznego, z którego korzysta, oraz przy pomocy którego 
podejmuje odpowiednie decyzje terapeutyczne. Inwestycja diametralnie 
poprawi warunki pracy, w tym komunikacji, a także nadzoru nad 
pacjentem. Celem niniejszego zadania inwestycyjnego jest przede 
wszystkim podniesienie jakości świadczonych usług dla dobra pacjentów 
szpitala, z jednoczesnym polepszeniem warunków pracy personelu  
poprzez wybudowanie budynku 4 WSS we Włocławku oraz dostarczenie 
nowoczesnych narzędzi pracy, t. j. sprzętów medycznych. 
Koordynowaną i kompleksową opieką objęci są przede wszystkim 
pacjenci miasta Włocławek i powiatu włocławskiego, ale również i 
okolicznych powiatów, w tym: lipnowskiego, rypińskiego, 
radziejowskiego, aleksandrowskiego. Partnerem projektu jest spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko Pomorskie Inwestycje 
Medyczne. KPIM Sp. Z o. o. są samorządową spółką celową realizującą 
inwestycje medyczne w szpitalach, dla których organem założycielskim 
jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym 
trybem wyłaniania wykonawców dla poszczególnych przedsięwzięć są 
zamówienia publiczne w służbie zdrowia. Partner projektu będzie jedną 
ze stron finansujących wyżej wymieniony Projekt wraz z zakupem 
sprzętu medycznego do wyposażenia bloku porodowego i bloku 
operacyjnego składającego się z 7 sal operacyjnych, RTG podłogowy, 
RTG sufitowy i RTG telekomando. 
TYP BENEFICJENTA (wg podrozdziału 3.4 Regulaminu konkursu):  
podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej, 
dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (z 
wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego); 
 
GRUPA DOCELOWA: mieszkańcy regionu 
 
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA: województwo kujawsko – pomorskie ze 
szczególnym uwzględnieniem miasta Włocławek oraz powiatu (miasto 
Włocławek i powiat włocławski), ale również i okoliczne powiaty, w tym: 
lipnowski, rypiński, radziejowski, aleksandrowski. 
 

Partnerstwo w ramach projektu: TAK 
Kujawsko Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. Z o. o.  

Stan przygotowania do realizacji 
projektu: 
 
Dotyczy projektów inwestycyjnych 
 
 

 
 

a) koncepcja, 
TAK 
NIE 

 
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)  

TAK 
NIE                  Planowany termin uzyskania: 
NIE DOTYCZY  

 
c) dokumentacja techniczna projektu 

TAK 
NIE                  Planowany termin uzyskania: 12.2019 
NIE DOTYCZY  
 

d) uwarunkowania formalno-prawne 
- decyzja lokalizacyjna  
TAK 
NIE                 
NIE DOTYCZY  
 
- raport o oddziaływaniu na środowisko (prognoza, OOŚ): 



 

TAK 
NIE                   
NIE DOTYCZY  
 
- wymagane prawa własności (gruntu, nieruchomości): 
TAK 
NIE                  Planowany termin uzyskania: 
NIE DOTYCZY  
 
- pozwolenie na budowę: 
TAK 
NIE                  Planowany termin uzyskania: 09.2019 
NIE DOTYCZY 
  

e) plan niskoemisyjny  
TAK 
NIE                  Planowany termin uzyskania: 
NIE DOTYCZY  
 

f) inne dokumenty, analizy, porozumienia, decyzje i uzgodnienia 
TAK 
NIE                  Planowany termin uzyskania:    
NIE DOTYCZY  
 

Gotowość do złożenia wniosku 
aplikacyjnego: 

Planowana data złożenia wniosku aplikacyjnego*:  08-2018 
* dla trybu pozakonkursowego – zgodnie z wezwaniem IZ RPO do 
złożenia wniosku  
* dla trybu konkursowego na podstawie zatwierdzonego przez IZ RPO 
harmonogramu konkursów 
 

Osoba do kontaktu: 
/imię i nazwisko, adres mailowy, nr 
telefonu/ 

Karolina Welka, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych, 
kwelka@szpital.wloclawek.pl, tel. 664 546 181 

*opis wymaga dopracowania i doszczegółowienia na etapie tworzenia wniosku i studium wykonalności  
 
PLANOWANY BUDŻET PROJEKTU 
 

 

KOSZT NIEKWALIFIKOWANY KOSZT KWALIFIKOWANY WSS CAŁOŚĆ 

wartości       wkł wł     

83%/17% SOR+lądowisko KPIM VAT UE KPIM netto     

sprzęt med.   77 656,00 4 739 300,00 970 700,00   5 787 656,00 

Projekt KWLK 134 560,52 47 304,18 1 003 734,77 205 670,36   1 391 269,83 

Nadz aut KWLK 14 951,17 5 256,02 111 526,09 22 852,26   154 585,54 

Inż. Kontr 186 889,61 65 700,25 1 394 076,08 285 653,27   1 932 319,21 

Bud 7 475 584,54 2 628 010,10 55 763 043,06 11 426 130,86   77 292 768,56 

  7 811 985,84 2 823 926,55 63 011 680,00 12 911 006,75 0,00 86 558 599,14 

IOWISZ     3 320,00   680,00 4 000,00 

Zarządzanie projektem     166 000,00   34 000,00 200 000,00 

Promocja     29 050,00   950,00 30 000,00 

  0,00 0,00 198 370,00 0,00 35 630,00 234 000,00 

ŁĄCZNIE 7 811 985,84 2 823 926,55 63 210 050,00 12 911 006,75 35 630,00 86 792 599,14 

 
 
 


