
 
Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.: 

„Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu 
Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji”. 

Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:  

Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

 

Głównym celem w/w Projektu jest budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala  
a budynkiem ginekologii i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch 
dźwigów windowych szpitalnych, na terenie Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie, na działce  
nr 2851/4, przy ul. Szpitalnej 30.  
Celem bezpośrednim realizacji Projektu jest zwiększenie jakości i dostępu do usług zdrowotnych  
w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie. Budowa łącznika pomiędzy Budynkiem Głównym  
a budynkiem, w którym zlokalizowany jest Oddział Ginekologii i Położnictwa stworzy możliwość 
lepszego dostępu pacjentów do usług zdrowotnych, szczególnie w zakresie dostępności do świadczeń 
gwarantowanych np. do sali operacyjnej czy możliwości skonsultowania pacjenta z lekarzami różnych 
specjalizacji. Montaż 2 wind w Budynku Ginekologii i Położnictwa również zwiększa możliwość 
dostępu pacjenta  do niezbędnych dla niego usług medycznych. 
Dzięki realizacji celu bezpośredniego zostaną też osiągnięte cele pośrednie czyli: 
- zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów,  szczególnie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami  
 i kobiet w ciąży, 
- skróci się czas i droga dotarcia pacjenta na Blok Operacyjny i do innych lekarzy specjalistów, 
- możliwe będzie przeniesienie i zmodernizowanie Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji ,  z której będą 
korzystać pacjenci z Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, 
- personel, który był zaangażowany do transportu pacjentów będzie mógł skoncentrować się na 
innych pracach, które poprawią jakość pobytu pacjenta w Szpitalu.  
Podsumowując należy stwierdzić, że Projekt będzie miał wpływ na inne dziedziny takie jak: 
- sektor gospodarczy i rynek pracy – poprawa wizerunku budynku użyteczności publicznej, wzrost 
atrakcyjności pod względem jakości świadczonych usług medycznych oraz estetyki infrastruktury 
Szpitala.  
- poziom zdrowia i życia mieszkańców województwa – poprawa jakości świadczeń medycznych,  
 -zwiększenie ilości pacjentek, które będą korzystać z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. 
 
Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 1.245.030,88 zł. Całkowita wartość wydatków 
kwalifikowanych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi: 1.245.030,88 zł i 
obejmuje dofinansowanie z  EFRR w kwocie nie większej niż: 499.879,90 zł, co stanowi 40,15% kwoty 
całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wkład własny Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka 
z o.o. wyniesie nie mniej niż: 745.150,98 zł, co stanowi 59,85% kwoty całkowitych wydatków 
kwalifikowanych Projektu.  
 
 

  


