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ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW 

REALIZOWANYCH W OSTATNICH LATACH 

PRZEZ SPZZOZ W JANOWIE LUBELSKIM 

35 489 082, 23 zł
W tym:

• Dofinansowania zewnętrzne: 19 287 378,68 zł

• Dofinansowania z Powiatu Janowskiego: 15 032 387,14 ( w tym z RFIL 

8 121 761,67 zł)

• Wkład własny: 1 169 316,41 zł



w tym dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł w formie dotacji z rezerwy

Wojewody Lubelskiego w 2018 roku. Karetka została wyposażona dodatkowo

w urządzenie do kompresji, krzesełko kardiologiczne, nosze i ssak elektryczny.

„Zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz                           

z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Janowie Lubelskim”

Wartość zadania: 405 887,24 zł



„Zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz  z wyposażeniem 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim”



Wkład własny 470 577,13  zł zapewnił Powiat Janowski w formie dotacji

Zakres rzeczowy projektu obejmował  zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego i  sprzętu  

oraz urządzeń komputerowych, a także  instalację sieci komputerowej w pomieszczeniach szpitala.

Projekt został zrealizowany w 2019 roku.

"Wdrożenie e-zdrowia

w SPZZOZ w Janowie lubelskim"

Projekt z Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

Wartość projektu: 3 133 695,84 zł 

Kwota dofinansowania: 2 663 118,71 zł



"Wdrożenie e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie lubelskim"



„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie 

Lubelskim” 
Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie 

strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Wartość projektu 487 071,29 zł

Kwota dofinansowania 414 010,59 zł

Wkład własny 73 060,70 zł zapewnił Powiat Janowski                  

w formie dotacji.

Celem projektu była poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Projekt zakończono w 2019 roku.



„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

w Janowie Lubelskim” 



Zakres projektu obejmował  budowę całodobowego lądowiska z oświetleniem i możliwością 

lądowania w różnych warunkach atmosferycznych.

Zakończenie realizacji - listopad 2020 roku.   

"Budowa lądowiska dla śmigłowców przy  Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym w Janowie Lubelskim” –
dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu - 1 040 668,71 zł

Kwota dofinansowania - 800 286,39 zł

Wkład własny – 232 983,62 zł zapewnił Powiat Janowski w formie

dotacji.



"Budowa lądowiska dla śmigłowców przy  Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym w Janowie Lubelskim”



W ramach projektu zakupiono sprzęt medyczny i wyposażanie na potrzeby działalności medycznej oddziałów pracowni i poradni 

specjalistycznych m.in. agregat prądotwórczy, łóżka dla pacjentów, sprzęt monitorujący dla Oddziału Intensywnej Terapii, sprzęt 

diagnostyczny RTG, USG, wideokolposkop, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt anestezjologiczny, okulistyczny, aparat EKG, aparat KTG, 

zestaw  narzędzi  operacyjnych, instrumentarium bloku operacyjnego, narzędzia laparoskopowych i in.

Projekt zakończono w  lipcu 2020 roku.

"Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim- zakup 

sprzętu i wyposażenia na potrzeby szpitala"-
dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 

Wartość projektu ogółem - 6 841 726,91 zł

Kwota dofinansowania – 4 565 073,87 zł

Wkład własny– 2 276 653,04 zł zapewnił Powiat Janowski w formie dotacji



"Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim- zakup sprzętu i wyposażenia 

na potrzeby szpitala" 



„Modernizacja budynku szpitala z przeznaczeniem                   

na dostosowanie budynku po byłej kuchni na potrzeby 

administracji szpitala” 

Inwestycję realizowano z udziałem  środków z dotacji z budżetu 

Powiatu Janowskiego w wysokości 550 000,00 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu prac budowlanych mających na celu przeniesienie służb administracyjnych 

szpitala w inną lokalizację, co w konsekwencji ma doprowadziło do przywrócenia funkcjonalności 

pomieszczeń pierwotnie użytkowanych jako specjalistyczne poradnie przyszpitalne.

Zadanie zakończono w 2020 roku

Wartość zadania: 1 703 783,33 zł



„Modernizacja budynku szpitala z przeznaczeniem na dostosowanie 

budynku po byłej kuchni na potrzeby administracji szpitala” 



Projekt obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 350,3kWp, termomodernizację budynków  w tym: wymianę okien, drzwi, 

kaloryferów, modernizację sieci ciepłowniczej i ocieplenie ścian, a także  montaż 152 szt.  kolektorów słonecznych.

Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie  wrzesień 2022 roku.    

"Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji 

budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim” 

dofinansowanie ze środków krajowych  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Koszt całkowity projektu – 12 344 615,46 zł  

Kwota dofinansowania NFOŚiGW - 10 020 655,00 zł 

Wkład własny – 2 323 960,46 zł,  w tym  koszty niekwalifikowane, zapewnia 

Powiat Janowski w formie dotacji (kwota 971 793,46 zł finansowana z  

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)



"Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji 

budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim” 

dofinansowanie ze środków krajowych  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 



„Zakup rezonansu magnetycznego wraz z pełną adaptacją 

pomieszczeń niezbędnych dla jego funkcjonowania, 

wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem pracowni”

Zadanie zostało w całości sfinansowane z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 3 999 951,00 zł

W ramach inwestycji zakupiono 1,5 teslowy rezonans magnetyczny wraz z pełną adaptacją pomieszczeń niezbędnych

dla jego funkcjonowania, wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem pracowni w Samodzielnym Publicznym

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

Realizację projektu zakończono w grudniu 2021 roku.



„Zakup rezonansu magnetycznego wraz z pełną adaptacją pomieszczeń niezbędnych             

dla jego funkcjonowania, wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem pracowni”



„Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla SPZZOZ   

w Janowie Lubelskim”

Wartość projektu ogółem – 329 670,00 zł

Kwota dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa - 263 736,00 zł

Fundusz Prewencyjny PZU – 18 000,00 zł

Dofinansowanie z Powiatu Janowskiego - 47 934,00 zł

Zadanie zrealizowano w 2021 roku.



„Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim”



„Modernizacja poradni ginekologiczno-położniczej 

SPZZOZ w Janowie Lubelskim”

Wartość projektu ogółem - 129 264,33 zł

w tym 127 017,19 zł – dotacja Powiatu Janowskiego

Poradnia ginekologiczno-położnicza w wyniku modernizacji dostała „nowe życie”, dzięki czemu poprawił

się komfort świadczonych usług. Zakres prac obejmował zarówno prace rozbiórkowe, demontażowe, jak i

hydrauliczne, elektryczne, sanitarne i ogólnobudowlane. Pozytywnym elementem jest także zakup

pierwszorazowo wyposażenia w sprzęt medyczny niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania poradni.

Realizację zadania zakończono w 2021 roku.



„Modernizacja poradni ginekologiczno-położniczej 

SPZZOZ w Janowie Lubelskim”



„Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym (TOPSOR)”

Zadanie zrealizowane w latach 2020 – 2021 ze środków Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego oraz dotacji NFZ

Koszt całkowity projektu - 142 498,12 zł

W tym:

- darowizna LPR 94 528,12 zł

- dotacja NFZ 47 970,00 zł

Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego, Szpitalny Oddział Ratunkowy prowadzi segregację medyczną, która odbywa

się za pomocą systemu zarządzającego trybem obsługi pacjenta. System umożliwia łatwy dostęp do informacji o

przewidywanym czasie oczekiwania jak również usprawnia pracę w SOR.



„Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

(TOPSOR)”



„Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy szpitalu 

w Janowie Lubelskim”



„Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy szpitalu 

w Janowie Lubelskim”

Inwestycja będzie sfinansowana w całości z dotacji celowej udzielonej przez

Powiat Janowski. Kwota realizacji inwestycji 4 930 250,00 zł., z czego

3 150 017,21 zł. zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych.

Pozostała kwota 1 780 232,79 to udział Powiatu Janowskiego.

W ramach inwestycji powstaną nowe drogi dojazdowe, w tym pożarowe do

szpitala, nowe miejsca parkingowe, tereny zielone, miejsca rekreacyjne,

ogrodzenie, zadaszenia.

Planowany czas realizacji inwestycji do końca 2022roku.



Szpital w ostatnich latach zrealizował także kilka 

mniejszych, aczkolwiek bardzo ważnych inwestycji 

realizowanych z udziałem Powiatu Janowskiego, 

Samorządów Gminnych, 

w tym w szczególności Gminy Janów Lubelski, która 

udzieliła wsparcia na kwotę 435 000,00zł



2017 rok:

Doposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Chirurgicznej, Oddziału

Chirurgii i Bloku Operacyjnego

- dotacja Gminy Janów Lubelski na kwotę 72,5 tyś. zł
- dotacja Powiatu na kwotę 3,5 tyś. zł

2018 rok:
Zakup stacji opisowej do badań RTG

- darowizna Caterpillar Poland Sp. z o o na kwotę 50 tyś. zł

Doposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Poradni Leczenia

Uzależnień
- dotacja Gminy Janów Lubelski na kwotę 74,5 tyś zł

2019 rok:

Doposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Poradni Leczenia

Uzależnień
- dotacja Gminy Janów Lubelski na kwotę 77,2 tyś zł



2020 rok:
Dostosowanie Poradni Specjalistycznych

- 106,1 tyś zł – Powiat Janowski

Doposażenie Pracowni Endoskopii, Oddziału Wewnętrznego oraz Poradni Leczenia

Uzależnień
- dotacja Gminy Janów Lubelski na kwotę 87,1 tyś zł

Doposażenie Oddziałów COVIDOWYCH
- dotacja Gminy Janów Lubelski na kwotę 50,7 tyś zł

2021 rok:
Doposażenie Pracowni Endoskopowej oraz Poradni Leczenia Uzależnień

- dotacja Gminy Janów Lubelski na kwotę 73 tyś zł

- dotacja Powiatu Janowskiego – 20 tyś zł

2022 rok:

Zakup i montaż drzwi automatycznych z wiaty dla karetek do Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego

- dotacja Powiatu Janowskiego na kwotę 13 tyś zł



Przed nami kolejne wyzwania…



„Modernizacja oddziałów szpitalnych celem przystosowania                 

ich do aktualnej sytuacji epidemicznej – w związku z COVID-19”

Wartość zadania inwestycyjnego: 1 100 000,00 zł

W tym:

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 000 000,00 zł

- wkład własny SPZZOZ w kwocie 100 000,00 zł.

Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego pacjentów

hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

W oddziałach: ginekologiczno - położniczo - noworodkowym, chirurgicznym, pediatrycznym, urazowo-

ortopedycznym, psychiatrycznym, psychogeriatrycznym oraz chorób wewnętrznych planuje się wykonanie

wyodrębnionych węzłów sanitarnych w salach pacjentów oraz modernizację pomieszczeń na nowe węzły sanitarne w

oddziałach. Poprawi to bezpieczeństwo epidemiczne w przypadku konieczności hospitalizacji w oddziałach

ogólnodostępnych pacjentów z zakażeniem Covid 19, poprzez prawidłową segregację i izolację pacjentów,

związanych z izolacją zakażonych pacjentów i nadzorem epidemiologicznym możliwe jest zmniejszanie ryzyka

zakażeń krzyżowych wśród chorych z innymi jednostkami chorobowymi.



„Zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, 

modernizacją pomieszczeń i dostosowaniem 

infrastruktury informatycznej”

Wartość zadania: 4 200 000,00 zł

SPZZOZ w Janowie Lubelskim złożył wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie

inwestycyjne ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na 2022 rok.

Wnioskowana kwota dofinansowania : 3 360 000,00 zł

Udział Powiatu Janowskiego – 10 000,00 zł

Udział własny szpitala - 830 000,00 zł



„Poprawa dostępności i jakości SPZZOZ w Janowie Lubelskim 

dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Wartość zadania: 1 999 160,20 zł

Szpital w Janowie Lubelskim złożył wniosek o dofinansowanie projektu z Rządowego

programu Dostępność Plus.

Realizacja projektu obejmuje zakup i wymianę windy, wymianę drzwi do sal chorych,

zakup oraz instalację klimatyzacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,

oraz przeprowadzenie szkoleń dla personelu z zakresu komunikacji z osobami ze

szczególnymi potrzebami.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 999 160,20 zł



„Dostosowanie budynku SPZZOZ w Janowie Lubelskim               

do wymogów przeciwpożarowych” 

Wartość zadania: 2 000 000,00 zł

Dotychczas wydatkowane środki w kwocie 44 000,00 zł przeznaczono na zapłatę za

dokumentację projektowo – kosztorysową inwestycji

Konieczność dostosowania budynku do istniejących wymogów przeciwpożarowych

wynika z Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku.

Termin realizacji zadania inwestycyjnego będzie uzależniony od ogłaszanych w tym

przedmiocie konkursów.


