
 

 

UCHWAŁA Nr 390 / 7802 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 maja 2022 r. 

 

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0002/18 
pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu 

oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki 
piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” realizowanego przez 

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w 
ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Działając na podstawie: 
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 547),  
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca  

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r., poz. 818 z późn. zm.), 

- § 4 ust. 3 Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym 
projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w 
Rzeszowie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób 
układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów 
klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” (nabór nr 
RPPK.06.02.01-IZ.00-18-007/18), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 listopada 2023 r. terminu zakończenia 
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0002/18, pn. „Profilaktyka, diagnostyka  
i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym  
i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach 
klinicznych oraz rehabilitacją” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki 
nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej VI Spójność 
przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

§ 2 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 
Władysław Ortyl  – Marszałek Województwa Podkarpackiego  



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 390/7802/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 
 

UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr 

7/150/18, wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Profilaktyka, 

diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i 

chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz 

rehabilitacją”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 20 grudnia 2018 r. Montaż 

finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) przedstawia 

się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi:  80 401 955,84 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:   80 005 693,50 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  59 259 403,99 zł, 

4) Budżet Państwa wynosi:                     13 604 930,52 zł, 

5) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 7 537 621,33 zł.  

 

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 

w wysokości 34 323 879,23 zł  oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 

4 195 259,80 zł. 

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zmianami) projekt miał być 

realizowany w okresie od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. Przyjęty przez 

beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu miesił się w okresie wynikającym z 

zapisów Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie 

z tym dokumentem „Realizacja zgłoszonego w ramach naboru projektu powinna 

zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca 

grudnia 2021 r. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w 

uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji 

projektu”.  

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już 

raz uchwałą nr 292/5744/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. uzyskał akceptację Zarządu 

Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r. ze 

względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie realizacji kolejnych etapów 

rozbudowy budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (tj. etapu II i 

III inwestycji).  

 

Pismem z dnia 11 kwietnia 2022 r., znak K.S.W.DI.21.69.4.2022 uzupełnionym 

pismem z dnia 26 kwietnia 2022 r., znak K.S.W.DI.21.69.5.2022 beneficjent zwrócił się 

z kolejną prośbą o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 

30 listopada 2023 r. Zgodnie z podanym uzasadnieniem, szpital planował zakończyć 



wyposażenie wybudowanych dotychczas skrzydeł budynku D i B (etap I inwestycji) w 

sprzęt medyczny i niemedyczny w IV kwartale 2021 r. Wyposażenie budynków miało 

umożliwić przeniesienie istniejących oddziałów klinicznych do nowych pomieszczeń i 

przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót 

budowalnych i instalacyjnych dla realizacji II i III etapu inwestycji. Według beneficjenta, 

czas trwania procedur przetargowych na zakup wyposażenia budynków D i B i (w 

konsekwencji późniejsza realizacja zawartych umów) uległ znacznemu wydłużeniu ze 

względu na unieważnienie postępowań przetargowych, spowodowane następującymi 

okolicznościami: 

- w postępowaniu nie złożono ani jednej oferty, 

- najkorzystniejsza złożona oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- odrzucono oferty ze względu na treść niezgodną z warunkami zamówienia.  

Ponadto Beneficjent poinformował, iż powyższe okoliczności spowodowały 

przesunięcie realizacji wyposażenia na I kwartał 2022 r. i przeniesienie na II kwartał 

2022 r. kompletowania dokumentacji przetargowej (potrzebnej do ogłoszenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) na wybór wykonawcy robót 

budowlanych i instalacyjnych związanych z realizacją II i III etapu inwestycji.  

Oznacza to bardzo poważne ryzyko nieukończenia realizacji projektu w 

granicznym terminie kwalifikowania wydatków, tj. do końca 2023 r. Termin ten jest 

nieprzekraczalny i wynika z Rozporządzenia 1303/2013. Na realizację II i III etapu na 

kwotę ponad 30 mln zł wydatków pozostało ok. półtora roku, co jest czasem krótkim 

nawet w sytuacji rozstrzygniętego przetargu. Przetarg natomiast nie jest jeszcze 

ogłoszony i jest wysoce niepewne jakim skutkiem się zakończy. 

 

 

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd 

Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia  

30 listopada 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


