
 
 

 

 

 

PROJEKT 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 
SZPITALA POWIATOWEGO ORAZ DOPOSAŻENIE 
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE 

 
współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” 

działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Całkowita wartość projektu: 23.254.322,59 PLN 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9.999.999,98 PLN 

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów 

 
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego 

 
 

www.zozstrzyzow.pl www.mapadotacji.gov.pl 
 
 

AKTUALNOŚCI: 

 
• 15.10.2018r. Trwają prace budowlane związane z Projektem. Na dzień dzisiejszy stan    

zaawansowania robót wygląda następująco: 

− Segment „A” – w części, gdzie zostanie zorganizowany nowy Blok Operacyjny wykonuje 

się zamurowania i nowe ścianki działowe w pom. towarzyszących bloku operacyjnego, 

rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych na 1 piętrze  

w tym instalację c.o., wykonuje się warstwy podłogowe na 1 piętrze (przygotowawcze 

pod wylewkę). 

− W segmencie  „D” stanowiącym łącznik trwają prace żelbetowe (słupy) oraz roboty 

murowe na 1 piętrze, wykonuje się izolację przeciwwilgociową i cieplną pionową ścian 

piwnic oraz obsypywanie ścian zewnętrznych, murowanie ścianek działowych  

w piwnicy budynku. 

http://www.zozstrzyzow.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/


W trakcie oceny są oferty związane z przetargiem na dostawę sprzętu i aparatury medycznej 

w ramach projektu. Dzięki zakupom blok operacyjny pozyska nowoczesne lampy i stoły 

operacyjne, specjalistyczny sprzęt do zabiegów chirurgicznych, artroskopowych i 

chirurgicznych, na którym bardzo zależało naszym lekarzom.  

Przewiduję się, że początkiem przyszłego roku blok operacyjny będzie mógł pracować  

z pożytkiem dla pacjentów i personelu w nowoczesnych, spełniających europejskie 

standardy pomieszczeniach. Następnym oddziałem, który zostanie przeniesiony będzie 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Oddział ten będzie zwiększony o 2 łóżka, 

pozyska niezbędną izolatkę oraz zaplecze, a co najważniejsze zostanie wyposażony  

w nowoczesny sprzęt dla ratowania życia pacjentów. 

W załączeniu zdjęcia z placu budowy. 

  

• 11 maja 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych  

w ramach Projektu. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „Rembud" 

Sp. z. o.o. z siedzibą w Strzyżowie. Termin wykonania całości prac został przewidziany na 

15.02.2020r. Całkowity koszt robót 19.197.022,59 zł, przy czym dofinansowanie ze środków 

Funduszu wynosi 6.621.844,99 zł., natomiast wkład własny w kwocie 12.575.177,60 zł. będzie 

pochodził z budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz środków ZOZ Strzyżów. Kolejnym ważnym etapem 

będzie ogłoszenie przetargu na doposażenie szpitala. 

 

 

• Dnia 19.10.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK.06.02.01- 

18-0014/17-00 Projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczeń Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu opieki Zdrowotnej  

w Strzyżowie” w ramach poddziałania nr 6.2.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 



Przedmiotem umowy jest wsparcie realizacji Projektu udzielone ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt Projektu wynosi 11.845.609,94 zł, przy 
czym dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 9.999.999,98 zł., natomiast wkład własny 
w kwocie 1.845.609,96 zł. będzie pochodził z budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz środków 
ZOZ Strzyżów. 

 
Głównym celem Projektu jest zwiększenie jakości i dostępności udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej w Powiecie Strzyżowskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego 
w Strzyżowie. 

 

Zakres projektu w ZOZ w Strzyżowie obejmuje: 

- zakup nowego sprzętu oraz wyposażenia dla poszczególnych oddziałów, tj: Bloku 
Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Wewnętrznego z 
Pododdziałem Kardiologii, Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii, Pracowni Endoskopii, 
Pracowni USG, Izby Przyjęć. 

- roboty budowlane, które będą obejmowały: 

• rozbudowę szpitala o przewiązkę jako segment D, gdzie będzie zorganizowana 
pracownia endoskopii, dział diagnostyki obrazowej z pracownią badań RTG i USG, 
zorganizowany będzie oddział chirurgii z pododdziałem urazowo-ortopedycznym, 
oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, a na poddaszu 
zostaną usytuowane szatnie dla personelu szpitala, ponadto w piwnicach będzie 
pomieszczenie archiwum i techniczne wentylatorni. 

• przebudowę segmentu A, gdzie oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz blok 
operacyjny dzięki robotom budowlanym zostaną dostosowane do obecnych 
standardów. 

• w segmencie C nastąpi modernizacja izby przyjęć, pomieszczeń dla rehabilitacji 
szpitalnej, personelu medycznego, pro-morte, przebudowa wyjścia ewakuacyjnego i 
dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa ppoż 

• wymianę oświetlenia na LED wraz z przebudową głównej rozdzielni prądu oraz 
dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności, efektywności kosztowej oraz 
znaczącej poprawy dostępu mieszkańców do świadczeń opieki zdrowotnej. 


