
 

 

Nazwa projektu: 

Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca startów 

i lądowań śmigłowców w Samodzielny Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej 

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

Numer projektu: 

POIS.09.01.00-00-0126/16 
 

Finansowanie: 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

oraz z środków dotacji celowej Województwa Śląskiego i środków własnych Szpitala 
 

Cel projektu:   

poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzmocnienie 

strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
 

Beneficjent:  

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 

 

Po kilku miesięcznych negocjacjach w dniu 15 grudnia 2016r. złożono w Ministerstwie Zdrowia Departament Funduszy 

Europejskich i e-Zdrowia Wniosek o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu 

Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielny Publicznym 

Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. W wyniku przeprowadzonej 

analizy formalnej i merytorycznej przedmiotowy projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. 

Zgodnie z kryteriami naboru wniosków wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 1 mln. zł, a otrzymane 

dofinansowanie 850 tyś. zł. 

W dniu 27 lipca 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania.  

Powyższe zadanie jest kulminacją realizowanej od 2008r. kluczowej inwestycji dla funkcjonowania Szpitala polegającej na 

modernizacji i rozbudowie Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. W wyniku realizacji projektu powstanie wyniesione 

miejsce startów i lądowań dla śmigłowców ratunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Lądowisko 

zlokalizowane będzie na dachu budynku szpitalnego. Poziom płyty lądowiska znajdował się będzie na wysokości ok. 21 m 

nad poziomem terenu. 

Budowa lądowiska w ramach inwestycji pozwoli na pełniejsze zabezpieczenie leczenia ofiar wypadków bez konieczności ich 

transportu do innych odległych ośrodków. Szybsze udzielenie pomocy daje też możliwość ograniczenia powikłań jakie 

występują na skutek uszczerbków doznanych w wypadkach. 

Lądowisko będzie służyć do wykonywania lotniczych transportów sanitarnych realizowanych przez SP ZOZ Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. 


