
 

UCHWAŁA Nr 412 / 8322 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 9 sierpnia 2022r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0001/19  

pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego przez 

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 (Dz.U. z 2022 poz. 547ze zm),  
- 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 2 im. św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych  

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie” (nabór nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-008/19). 

 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2022 r. terminu realizacji projektu  

nr RPPK.06.02.01-18-0001/19 pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń 

medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie”, realizowanego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna  

i Społeczna” 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, 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  412 /8322 / 22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia  9 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

UZASADNIENIE  

 

W dniu 8  października 2019 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą  

nr 83/2104/19, wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność 

przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  

poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO WP na lata 2014-2020 projekt 

pozakonkursowy pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych  

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

realizowany przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.  

 
Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPPK.06.02.01-18-0001/19-00 z dnia 29 listopada 

2019r. (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi:       28 933 765,13 zł, 

2) wydatki kwalifikowalne wynoszą:        28 205 918,20 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:        19 365 071,45 zł, 

4) dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi:   6 716 940,95 zł, 

5) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi: 2 851 752,73 zł. 

 
W ramach projektu dotychczas zatwierdzono łącznie dofinansowanie ze środków 

EFRR i Budżetu Państwa w wysokości 25 646 765,92 zł. 

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie  

od 21 grudnia 2018r. do 30 września 2021 r. Przyjęty termin był zgodny z zapisami 

Regulaminu   dla naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ww. projektu w trybie 

pozakonkursowym w ramach działania 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej”. Zgodnie z tym dokumentem “Realizacja zgłoszonego w ramach naboru projektu 

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

września 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 uzyskał 

już dwukrotnie zgodę na wydłużenie terminu zakończenia. Najpierw na mocy 

obowiązującego w 2020r. przepisu ustawy  z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 

COVID-19, termin został przesunięty do 15 grudnia 2021 r., a następnie uchwałą  

nr 351/6973/22 z dnia 11 stycznia 2022 r., wyrażono zgodę na wydłużenie terminu  

do 29 lipca 2022r. Zarówno pierwszy, jak i drugi wniosek beneficjenta o przesunięcie terminu 

był uzasadniony utrudnieniami związanymi z pandemią COVID-19. 

Pismem z dnia 26 lipca 2022 r., znak K.Sz.W. Nr 2/EF-SIPU/107/2022, uzupełnionym 

pismem z dnia 1 sierpnia 2022 r., znak K.Sz.W. Nr 2/EF-SIPU/111/2022, beneficjent zwrócił 

się z trzecią prośbą o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu  

do 30 września 2022 r. Z podanego uzasadnienia wynika, że proponowane przesunięcie 

terminu kolejny raz ma związek z pandemią COVID-19. Beneficjent poinformował,  

że dostawca 4 szt. systemów wspomagania oddechu u noworodków zwrócił się z prośbą  

o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia z uwagi na brak możliwości 



pozyskania sprzętu od producenta powołując się przy tym na art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 

marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. 

Z informacji przekazanych przez beneficjenta wynika, iż wyraził on zgodę  

na wydłużenie terminu dostawy sprzętu medycznego do 31 sierpnia 2022r. w ramach 

realizowanego zamówienia. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych uznał 

wprowadzona zmianę warunków zamówienia za zgodną z ww. przepisem. 

Z uwagi na fakt, iż dostawa ww. sprzętu medycznego jest elementem niezbędnym  

w celu uzyskania zakładanych celów projektu, jak wskazano wyżej, beneficjent zwrócił się  

z prośbą o wydłużenie terminu jego zakończenia. W kontaktach roboczych z beneficjentem 

ustalono, iż wszystkie pozostałe zadania realizowane w ramach projektu zostały  

już zakończone. Dostawa ww. systemów wspomagania oddechu u noworodków jest 

ostatnim zadaniem dotychczas niezrealizowanym w projekcie. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez 

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, wyraża zgodę  

na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


