
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu podpisał umowę na realizację projektu 
„Podniesienie skuteczności działania SOR-u w Piszu poprzez budowę całodobowego

lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego” w ramach
działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX wzmocnienie

strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE:
Wartość projektu: 1.787.343.14 zł

wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
1.519.241.66 zł

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości, dostępności oraz efektywności
świadczonych usług ratownictwa medycznego oraz wzrost bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz życia mieszkańców powiatu piskiego.
Cele realizacji projektu przyczynią się do osiągnięcia trwałych efektów w postaci: 

- poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w SP ZOZ Szpitalu 
Powiatowym w Piszu i na terenie jego oddziaływania

- zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej 
funkcjonowania

- wzrostu jakości, efektywności i dostępności specjalistycznych usług medycznych w 
zakresie ratownictwa medycznego,

- tworzenie lepszych warunków ratownictwa medycznego tj. udzielenie szybkiej i 
specjalistycznej pomocy w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu,

- pokonanie ograniczeń w dostępie lokalnej społeczności do świadczeń medycznych na 
odpowiednim poziomie,

- zapewnienia turystom powiatu piskiego fachowej pomocy w przypadku nagłego urazu lub
zagrożenia życia,

- wyposażenie SOR-u w nowoczesny sprzęt medyczny,

- zwiększenie liczby pacjentów, którzy dzięki szybkiemu transportowi lotniczemu oraz 
szybkiej i sprawnej diagnozie dokonanej na SOR mają możliwość szybkiego powrotu do 
zdrowia i aktywności zawodowej,

- umożliwienie kadrze i pracownikom szpitala usprawnienia ratowania ludzkiego zdrowia i 
życia zgodnie z najwyższymi standardami oraz w odpowiednio do tego stworzonych 
warunkach.



Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-
2020 

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie
potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:
naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i
przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji
Zarządzającej

 http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/

