
 
 
 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego– realna odpowied ź na realne potrzeby 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, działanie 9.1 

Infrastruktura lecznictwa zamkni ętego oraz z bud żetu samorz ądu województwa śląskiego 

 

 

 

Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zab iegowego 

w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Steryliz atorni 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Ch irurgii Urazowej 

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

 

 

Beneficjent: 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba 

w Piekarach Śląskich 

 

 

 

W dniu 20 kwietnia 2010r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w 

Piekarach Śląskich uzyskał dofinansowanie realizacji projektu pn.: 

Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku 

Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza 

Daaba w Piekarach Śląskich. 

 

 

 



Przedmiotem projektu była modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego oraz Centralnej 

Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej        

im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich celem ich dostosowania do wymagań przepisów 

prawa, w szczególności do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 

2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.  

Jednocześnie modernizowane pomieszczenia dostosowane zostały do potrzeb 

zwiększającej się liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych. Niniejsza inwestycja jest 

częścią większego projektu polegającego na rozbudowie i modernizacji całego Pawilonu 

Diagnostyczno - Zabiegowego.  

 

Rozbudowany i w pełni zmodernizowany Blok Operacyjny mieści się na IV 

kondygnacji Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego, w jego starym, jak i nowo 

dobudowanym skrzydle, zajmując łączną powierzchnię 1.404,54 m2. W jego skład wchodzi 

przede wszystkim 8 supernowoczesnych sal operacyjnych. Na III kondygnacji Pawilonu 

Diagnostyczno – Zabiegowego, w jego nowo dobudowanym skrzydle, usytuowana jest 

Centralna Sterylizatornia o łącznej powierzchni 696,01 m2. Wszystkie pomieszczenia Bloku 

Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni spełniają najwyższe światowe standardy jakościowe 

i normatywy dla tego typu pomieszczeń i jednocześnie dostosowane są do obsługi osób 

niepełnosprawnych.  

 

Realizację rzeczowego zakresu inwestycji rozpoczęto w 2011r. Termin zakończenia przypadł 

na koniec pierwszego kwartału 2013r. Całkowity koszt projektu wynosi 23.472.937,01 zł., w 

tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 7.999.608,08 zł. a dofinansowanie 

z budżetu samorządu województwa śląskiego 11.949.950,00 zł. 

 

Niniejsza inwestycja jest komplementarna z projektami już zrealizowanymi,                          

jak i przewidzianymi do realizacji w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 

Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.  

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

filmik dotyczący otwarcia Bloku Operacyjnego 

http://www.youtube.com/watch?v=VOWDrKjmS5g&list=UUOEF8QL8ZdTCPxDCqVIEZTA&index=6 


