
 
 

 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego– realna odpowiedź na realne potrzeby 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, 

działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

 

 

 

I-Szpital – budowa systemu dostępu do Internetu  

w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej 

 im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

 

Beneficjent: 

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

w Piekarach Śląskich 

 

 

 

 

W dniu 23 października 2012r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 

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

Piekarach Śląskich uzyskał dofinansowanie realizacji projektu pn.: 

I-Szpital – budowa systemu dostępu do Internetu  

w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

 

 

 

 

 



 

Przedmiotem projektu była budowa sieci dostępowej do zasobów sieci Internet oraz 

usług informacyjnych publikowanych przez Szpital. W jej skład wchodzi infrastruktura 

przewodowa, infrastruktura dystrybucyjna, infrastruktura dostępowa, kioski internetowe, 

infrastruktura teletransmisyjna oraz infrastruktura zarządzania siecią i bezpieczeństwem. 

Katalog oferowanych bezpłatnie usług obejmuje: 

- publiczny dostęp do zasobów Internetu z wykorzystaniem urządzeń przewodowych, 

- publiczny dostęp do informacji publikowanych przez Szpital, 

- publiczny dostęp do informacji gromadzonych w ramach systemu e-Szpital dla 

usprawnienia wymiany danych medycznych i wsparcia procesu leczenia. 

 

Celem bezpośrednim Projektu było zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego 

i bezpiecznego dostępu do sieci Internet na terenie Szpitala, umożliwiającego każdemu z 

użytkowników, posiadających urządzenie przenośne, dostęp do zasobów sieci Internet na 

potrzeby własne oraz wspierając wykorzystanie zasobów publikowanych przez Jednostkę 

(usługi realizowane przez e-Szpital, portale informacyjne) dla poprawy jakości dystrybucji i 

wymiany informacji. 

 

 

Realizację głównego rzeczowego zakresu inwestycji rozpoczęto w dniu 05 grudnia 2013r. 

Termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu to 15 marzec 2014r. Całkowity koszt 

projektu wyniósł 1.038.333,10 zł., z czego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

przypadło 857.822,23 zł.  

 

Niniejsza inwestycja jest komplementarna z projektami już zrealizowanymi,                          

jak i przewidzianymi do realizacji w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 

Chirurgii Urazowej im. dr. 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 


