
 

UCHWAŁA Nr 419 / 8500 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 5 września  2022r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/19 

pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”, realizowanego przez 
Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ, w ramach RPO WP 

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 r., 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),  

− uchwały nr 41/1032/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 
kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia 
e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) 
w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi 
priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), 

− uchwały nr 133/3059/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  
18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie 
efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług 
dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 
2014-2020, nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19.  

 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 listopada 2023 r. terminu realizacji projektu nr 

RPPK.02.01.00-18-0008/19 pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w 

Rzeszowie”, realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ 

w  ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie 

efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych 

w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 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  419/ 8500 /22 

                                                                           Zarządu Województwa Podkarpackiego 

                                                                                        z dnia 5 września  2022 r. 

 

UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3059/20 z dnia 18 
marca 2020 r. projekt pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” został 
wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 
2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-
usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO 
WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19. 

 
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się 

następująco: 
1) całkowita wartość projektu wynosi:           7 058 628,60 zł, 
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                 5 999 820,00 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:                5 099 847,00 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 1 958 781,60 zł. 
 
W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 

1 266 623,25 zł. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 10 września 2020 r., ww. 
projekt miał być realizowany do 30 września 2021 r., co jest zgodne z Regulaminem 
konkursu, zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 
miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa 
o dofinansowanie. 

Pismem z dnia 29 marca 2021 r., znak: SD/42/2021 Beneficjent zwrócił się z prośbą 
o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r., co nadal 
spełniało ww. warunek określony w Regulaminie konkursu.    

Kolejno pismem z dnia 22 sierpnia 2022 r., znak: SD/132/2022 Beneficjent zwrócił się 
z prośbą o ponowne przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 
listopada 2023 r. Zaproponowany przez Beneficjenta termin przekracza o ponad 12 miesięcy 
ww. termin z Regulaminu konkursu.  

Zgodnie z ww. pismem konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu jest 
wynikiem problemów z dotychczasowym wykonawcą projektu.  

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ zawarło umowę z wykonawcą 
w dniu 28 września 2021 r., z terminem realizacji do dnia 29 kwietnia 2022 r.  

Beneficjent przeprowadził dwukrotnie odbiór końcowy, który wykazał, że wykonawca 
nie wywiązał się z umowy, a dostarczone oprogramowanie nie spełniało wymogów 
określonych w dokumentacji przetargowej.  

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w dniu 24 maja 2022 r. 
odstąpiło od umowy z wykonawcą, jednocześnie proponując wykonawcy rozliczenie 
dotychczas wykonanych prac, a w szczególności pozostawienie dostarczonej oraz 
zainstalowanej infrastruktury serwerowej i sprzętu medycznego. Wykonawca przedmiotu 
umowy nie wyraził zgody na takie rozwiązanie, co zmusiło Beneficjenta do dokonania 
deinstalacji dostarczonych urządzeń serwerowych i komputerowych oraz złożenia ich 
w depozycie. Sytuacja ta powoduje, że otrzymane dotychczas przez Beneficjenta 
dofinansowanie z EFRR podlega zwrotowi.  

W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent nie jest w stanie realizować założonych 
w projekcie zadań w terminie do 30 września 2022 r.  

Beneficjent wskazał ww. piśmie, że chce przystąpić do ponownej realizacji całego 
zakresu projektu. Działanie to wymagać będzie ponownego przeprowadzenia procedur 
przetargowych i wyłonienia dostawcy/ dostawców sprzętu komputerowego, systemów 
dziedzinowych i urządzeń medycznych.    



Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ww. piśmie przedstawiło 
harmonogram działań dot. ponownej realizacji zakresu rzeczowego projektu  
(tj. postępowanie przetargowe, dostawa sprzętu komputerowego oraz medycznego, dostawa 
oprogramowania) wskazując, że zrealizowanie zaplanowanych w harmonogramie działań 
wymagać będzie co najmniej 12 miesięcy i w związku z tym zawnioskowało o wyrażenie 
zgody na realizację projektu do dnia 30 listopada 2023 r.  

Pismem z dnia 26 sierpnia br., znak PI-II.433.4.6.2020.MMM, zwrócono się do 
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska ws. wydłużenia 
terminu zakończenia realizacji projektu wnioskowanego przez Beneficjenta. W opinii 
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 1 września br., przychylono się 
do wniosku Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną 
przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia  
30 listopada 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/19 pn. „E-usługi 
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”. 


