
 
 

1 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania – Opis rzeczowy 

 

 

Karta  

ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI PROJEKTU  

W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO 

Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

(RPO WP 2014-2020) 

CELEM IDENTYFIKACJI 
 

 

1. Informacje o potencjalnym wnioskodawcy   
 

1.1 Podmiot zgłaszający propozycję projektu (z danymi kontaktowymi) 
 
 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka  

w Sanoku 

Status prawny Uczelnia Wyższa 

Nr telefonu 013 46 55 952 

Nr faksu 013 46 55 959 

e-mail rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 

Województwo Podkarpackie 

Powiat sanocki 

Gmina Sanok   

Miejscowość Sanok 

Ulica Mickiewicza 

Nr domu 21 

Nr lokalu  

Kod pocztowy 38-500  

NIP 6871740766    

REGON 371020877    

 
1.2 Podmiot, który będzie wnioskodawcą (z danymi kontaktowymi) 

(wpisać jeśli dane są inne niż w pkt. 1.1) 

 
Nazwa Wnioskodawcy  

Status prawny  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  
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Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

NIP  

REGON  

 
1.3 Osoba do kontaktu w sprawach projektu 
 
Imię i Nazwisko Arkadiusz Sabat 

Miejsce pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka  

w Sanoku 

Stanowisko Kierownik sekcji gospodarczo -technicznej 

Nr telefonu 13 46 559 68 

Nr faksu 13 46 559 59 

e-mail asabat@pwsz-sanok.edu.pl  

 
1.4 Inne podmioty / partnerzy zaangażowani w realizację projektu 

(jeśli dotyczy) 

Nazwa zaangażowanego 

podmiotu / partnera  

 

Status prawny   

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

NIP  

REGON  

Dane osoby / osób 

uprawnionej/-ych do 

reprezentacji 

podmiotu/partnera 

(imię, nazwisko, stanowisko, 

telefon, e-mail) 

 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotów / partnerów  

 

Zasady współpracy1   

                                                           
1 Należy określić co najmniej: 

 prawną podstawę współpracy (umowę, porozumienie administracyjne), 

 główne prawa i obowiązki podmiotu / partnera związane z realizacją projektu, 

 wysokość wydatków ewentualnie ponoszonych przez podmiot / partnerów w ramach projektu, 

 sposób zabezpieczenia środków finansowych, zasady rozliczeń i płatności, jeżeli podmiot / partner 
uczestniczą w finansowaniu nakładów inwestycyjnych, 

mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
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Czy podmiot-y / partner-rzy został/-li wybrany/-ni zgodnie z zapisami art. 33 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  

(Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.)? (zaznaczyć właściwe) 

    Tak 

    Nie 

X    Nie dotyczy 

 
2. Informacje o propozycji projektu 
 

2.1 Tytuł propozycji projektu lub jego zakres 

Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo  i  ratownictwo medyczne 

oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ 

im. Jana Grodka w Sanoku 

 

2.2 Numer i nazwa Osi Priorytetowej i Priorytetu Inwestycyjnego RPO 2014-

2020 

VI. Spójność przestrzenna i społeczna 

Priorytet Inwestycyjny 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 

 

2.3 Numer i nazwa działania/poddziałania Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SzOOP RPO WP 2014-2020)  

Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna,  

Poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ 

 

2.4 Miejsce realizacji propozycji projektu (miejscowość, gmina, powiat) 

 

Powiat: sanocki 

Gmina: Sanok 

Miejscowość: Sanok 

Działka o powierzchni  4 481 m2, nr 62/11 na ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku, pozostałe 

pracownie budynek C na ulicy Reymonta 6   

                                                           
 postanowienia dotyczące własności i finansowania przedmiotu projektu po zakończeniu jego 

realizacji. 
W konkretnych projektach występować mogą sytuacje specyficzne, które należy opisać. 
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2.5 Szacowane wartości propozycji projektu w podziale na lata2: dofinansowanie (PLN) EFRR + wkład własny (jeśli dotyczy)  

 

 
ROK  

(należy wpisać)  
2018 2019 2020 ogółem 

Szacowana 

całkowita wartość 

projektu  

 

500 000,00 (PLN) 

 

5 500 000,00 (PLN) 

 

13 000 000,00 (PLN) 

 

19 000 000,00 (PLN) 

Szacowana wartość 

dofinansowania 

 

Nazwa 

źródła 

Kwota 

(PLN) 

Udział 

(%) 

Nazwa 

źródła 

Kwota (PLN) Udział 

(%) 

Nazwa 

źródła 

Kwota (PLN) Udział 

(%) 

Nazwa 

źródła 

Kwota (PLN) Udział 

(%) 

EFRR 
425 000,00 

(PLN) 
85 % EFRR 

3 400 000,00 

(PLN) 
62% EFRR 

8 925  000,00 

(PLN) 
69 % EFRR 

12 750 000,00 

(PLN) 
85 % 

Szacowana wartość 

wkładu własnego  

(jeśli dotyczy) 

 

BP 
0,00  

(PLN) 
0 % BP 

0,00  

(PLN) 

0 % 
BP 

0,00  

(PLN) 

0 % 
BP 0,00 (PLN) 0 % 

inne: 
PWSZ 

75 000,00 

(PLN) 

15 % inne: 
PWSZ 

2 100 000,00 

(PLN) 

38 % inne: 
PWSZ 

4 075 000,00 

(PLN) 

31 % inne: 
PWSZ 

6 250 000,00 
(PLN) 

15 % 

Szacowana wartość 

kosztów 

kwalifikowalnych 

 

 

500 000,00 (PLN) 

 

100 % 

 

4 000 000,00 

(PLN) 

 

73 % 

 

10 500 000,00  

(PLN) 

 

81% 

 

15 000 000,00 (PLN) 

 

79% 

Szacowana wartość 

kosztów 

niekwalifikowalnych 

 

 

0,00 (PLN) 

 

0 % 

 

1 500 000,00 

(PLN) 

 

27 % 

 

2 500 000,00  

(PLN) 

 

19 % 

 

4 000 000,00 (PLN) 

 

 21% 

                                                           
2 Przewidywana szacowana wartość dofinansowania powinna uwzględniać limity, które zostały zaplanowane  w Szczegółowym Opisie Os i Priorytetowych RPO WP 2014-
2020 na tryb pozakonkursowy. Ze względu na możliwość wystąpienia trudności w określeniu realnej kwoty kosztów, wymagana jest w miarę możliwości rzetelna 
szacowana wartość kosztów propozycji projektu – jest to zgodne z zapisami zał. nr 5 SzOOP : Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach 
trybu pozakonkursowego, gdzie wskazano Szacowane wartości projektu (PLN) (ma to przełożenie na zał. nr 3.38). Realne wartości wydatków ogółem i kwoty 
wnioskowanej dotacji zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie. 
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2.6 Zakładane efekty propozycji projektu wyrażone wskaźnikami3 

 

Wskaźnik produktu4 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość 

docelowa 

Przewidywany 

rok 

osiągnięcia 

wskaźnika 

1 

Liczba obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób  z 

niepełnosprawnościami  

Szt. 1 2020 

2 

Liczba podmiotów 

wykorzystujących 

technologie 

informacyjno-

komunikacyjne  

Szt. 1 2020 

3 

Liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

szkół wyższych  

Szt. 1 2020 

4 

Liczba doposażonych 

obiektów PWSZ w 

ramach projektu 

Szt. 1 2020 

 

Wskaźnik rezultatu5 

L.p. Nazwa 

wskaźnika  

 

Jednostka Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Przewidywany 

rok 

osiągnięcia 

wskaźnika 

1 

Wzrost 

zatrudnienia we 

wspieranych 

podmiotach 

(innych niż 

przedsiębiorstwa)  

EPC 0 6 2020 

                                                           
3 Należy wskazać przewidywaną wartość wskaźników produktu / wskaźników rezultatu, która zostanie 
osiągnięta dzięki realizacji projektu. Obligatoryjnie należy przedstawić co najmniej jeden wskaźnik 
kluczowy z listy WLWK przypisany do celu tematycznego tj. przynajmniej jeden ze wskaźników 
(produktu lub rezultatu) powinien pochodzić z listy wskaźników kluczowych WLWK.  
Należy koniecznie odnieść się do wskaźników:  

 z katalogu wskaźników wykazanych we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 
(WLWK), 

 i / lub z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
(RPO WP 2014 – 2020),  

 i / lub z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SzOOP RPO WP 2014 – 2020). 

Nie ma ograniczenia co do ilości wybieranych wskaźników. Jednakże należy mieć na uwadze, że każdy 
z nich musi być przez wnioskodawcę monitorowany. 
4 Każdy projekt powinien mieć przynajmniej jeden wskaźnik produktu. 
5 Każdy projekt powinien mieć przynajmniej jeden wskaźnik rezultatu. 
W przypadku braku możliwości wybrania z ww. katalogów wskaźnika rezultatu należy przedstawić 
wskaźnik specyficzny dla danego projektu. 
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2 

Wzrost 

zatrudnienia we 

wspieranych 

podmiotach 

(innych niż 

przedsiębiorstwa) 

- kobiety  

EPC 0 3 2020 

3 

Wzrost 

zatrudnienia we 

wspieranych 

podmiotach 

(innych niż 

przedsiębiorstwa)- 

mężczyzna  

EPC 0 3 2020 

4 

Liczba 

użytkowników 

wspartych 

obiektów 

infrastruktury 

szkół wyższych  

os 0 430 2020 

5 

Liczba studentów 

PWSZ na 

kierunkach 

kształcenia 

objętych 

wsparciem w 

ramach projektu 

os 0 400 2020 

6 

Liczba kierunków 

kształcenia w 

PWSZ, w których 

nastąpiła poprawa 

jakości oferty 

dydaktycznej 

Szt.  0 3 2021 

 

2.7 Opis przedmiotu propozycji projektu6 

Przyczyną realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz uatrakcyjnienie prowadzenia zajęć dla 

studentów następujących kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, oraz mechanika i budowa 

maszyn, poprzez zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej i doposażenie pracowni i laboratoriów  

w sprzęt przystosowany do kształcenia przyszłych kadr na potrzeby podkarpacia. Ponadto na kierunkach 

medycznych zostanie stworzony innowacyjny model nauczania obejmujący program dydaktyczny w którym 

zostaną zastosowane zaawansowane, sterowane komputerowo techniki symulacji działań medycznych.  

                                                           
6 Należy przedstawić: 

 przyczyny realizacji propozycji projektu,  

 zakres rzeczowy propozycji projektu,  

 efekty realizacji propozycji projektu tj. wpływ założonych działań na osiągnięcie celów propozycji 
projektu, 

 uzasadnienie, że przedmiotowa propozycja projektu spełnia kryteria formalne i merytoryczne 
dopuszczające.  
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Pośrednią przyczyna realizacji projektu jest  zapewnienie odpowiedniej bazy noclegowej dla studentów, kadry 

dydaktycznej i osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej w ramach  programu ERASMUS  (dom 

studenta na ok. 20 miejsc noclegowych - koszty niekwalifikowane pokryte z budżetu uczelni). Uczelnia na 

dzień dzisiejszy nie posiada takiego obiektu a jednym z podstawowych zadań wspomagających proces 

kształcenia jest zapewnienie odpowiedniej bazy noclegowej dla studentów i kadry dydaktycznej. Ponadto 

pokoje noclegowe będą udostępniane uczestnikom studiów podyplomowych, kursów dokształcających  

i konferencji organizowanych przez uczelnię. 

 

1. Opis stanu bieżącego: 

 

Siedzibę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku stanowią obiekty zlokalizowane 

w kompleksie złożonym z byłych budynków koszarowych, położonym przy ulicy Mickiewicza 21, przejętym 

po byłej jednostce wojskowej oraz budynek przy ulicy Reymonta 6. Całkowita powierzchnia użytkowa 

wszystkich budynków wynosi 11 157,85 m2 .Aktualnie uczelnia wykorzystuje na cele dydaktyczne cztery 

obiekty z kompleksu, tzn. budynki A  i B, wyremontowane i przekazane jej w formie aktu notarialnego przez 

lokalny samorząd z chwilą uruchomienia uczelni w 2001 roku. Budynek F, wyremontowany i zaadaptowany 

na cele dydaktyczne przez władze uczelni ze środków własnych, a częściowo z pozyskanych funduszy 

ministerialnych i unijnych, oddany do użytku  w roku akademickim 2005/2006. Budynek D oddany do użytku 

w lutym 2007 roku przeznaczony na potrzeby Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych 

(obecnie Instytut Społeczno-Artystyczny). Inwestycja finansowana była ze środków własnych Uczelni oraz z 

dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budynek przy ulicy Reymonta 6 (budynek C) uczelnia 

wydzierżawiła w 2003 roku od Urzędu Miasta. Ze względu na stan budynku, po przeprowadzeniu 

częściowego remontu, ulokowano w jego części Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Zakład Edukacji 

Plastycznej. W listopadzie 2004 roku budynek został przekazany uczelni przez Urząd Miasta w formie aktu 

notarialnego. W 2009 roku uczelnia zakończyła prace związane z rozbudową, przebudową i adaptacją 

budynku. W budynku wygospodarowano profesjonalnie wyposażone laboratoria fizyki, materiałoznawstwa, 

elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii, mikroprocesorów, języków programowania, sieci 

komputerowych i sztucznej inteligencji, systemów CAD-CAM oraz sale wykładowe, wyposażone  

w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Inwestycja finansowana była ze środków własnych Uczelni oraz 

z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Budynek E Centrum Sportowo-Dydaktyczne oddane do użytku w roku akademickim 2015/2016.  

W kompleksie mieści się pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia, sala rozgrzewkowa ,fitness sala 

rehabilitacyjna dla studentów niepełnosprawnych, bar uczelniany z profesjonalnym zapleczem kuchennym 

oraz  reprezentacyjna aula wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny.  

 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych budynków PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku: 

Budynek „A”: 1 584,82 m2 

Budynek „B”: 1 580,27 m2 

Budynek „F”: 1 637,48 m2 

Budynek „C”: 1 342,26 m2 

Budynek „D”: 1 042,70 m2 

Budynek „E”: 3 970,32 m2 

Razem: 11 157,85 m2 

Powierzchnie dydaktyczne (sale, laboratoria, aula) w poszczególnych budynkach PWSZ im. Jana Grodka  

w Sanoku: 

Budynek „A”: 419,82 m2 

Budynek „B”: 843,76 m2 

Budynek „F”: 727,12 m2 

Budynek „C”: 738,64 m2 

Budynek „D”: 489,65 m2 

Budynek „E”: 1720,63 m2 
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Razem: 4 939,62 m2 

 

W maju br. uczelnia nabyła od starostwa powiatowego działkę nr 62/11  w południowo – wschodniej części   

kompleksu (bezpośrednim sąsiedztwie uczelni), która była użytkowana przez byłą jednostkę wojskową, 

później oddział SG o powierzchni  4 481 m2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

przewidziano na tym terenie budynki użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego o wysokości 

zabudowy do 20 m.  

 

Budowa nowego obiektu pn. Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G, należy rozpatrywać jako końcowy 

etap działań uczelni zmierzający do zakończenia kompleksowego, skoordynowanego, wieloletniego procesu 

prowadzonego od 2000 roku na obszarze po byłych koszarach wojskowych, obszarach poprzemysłowych 

zmierzającego do przemian  przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w celu 

wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej funkcji edukacyjnej.  

Na potwierdzenie, że działania mają charakter wieloletni i kompleksowy poniżej przedstawiamy wykaz 

zadań, jakie zostały zrealizowane w celu zagospodarowania obszaru należącego do uczelni: 

1)  adaptacja budynków koszar dla potrzeb PWSZ w Sanoku - zadanie finansowane przez Urząd Miasta  

i Starostwo Powiatowe  – realizacja w 2000/2001 roku, 

2) przebudowa budynku magazynowego przy ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku na cele oświatowe - zadanie 

finansowane ze środków  MNiSW, EFRR, PWSZ – realizacja w 2004/2005 roku, 

3) rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku dawnej kotłowni na cele dydaktyczne – zadanie finansowane 

ze środków  MNiSW, PWSZ – realizacja w 2006/2007 roku, 

4) remont ogrodzenia od ulicy Chopina i Mickiewicza - zadanie finansowane ze środków PWSZ – realizacja 

w 2006/2007 roku, 

5) termorenowacja budynków A i B PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku - zadanie finansowane  

ze środków PWSZ i EFRR   – realizacja w 2008 roku,  

6)  remont dróg i placów PWSZ w Sanoku (rewitalizacji poddano chodniki przy budynkach A i B na działce 

62/8 i 62/9 oraz ok. 90 metrów drogi z wjazdem od ulicy Mickiewicza na działce 62/7) - zadanie finansowane 

ze środków PWSZ – realizacja w 2009 roku,  

7)  budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka  

w Sanoku - zadanie finansowane ze środków  EFRR, PWSZ – realizacja w 2010 roku. 

8)  budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka  

w Sanoku – etap II - zadanie finansowane ze środków  EFRR, PWSZ – realizacja w 2012 - 2013 roku. 

9)  przebudowa i rozbudowa kompleksu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku o Centrum Sportowo - 

Dydaktyczne - zadanie finansowane ze środków  EFRR, PWSZ, MSiT, MNiSW – realizacja w 2012 - 2015 

roku. 

  

Do zagospodarowania pozostał jeszcze ostatni obszar na ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku. Będzie to ostatnie 

przedsięwzięcie związane z budową nowego obiektu, ponieważ w latach 2001 do 2015 uczelnia zrealizowała 

w/w przedsięwzięcia inwestycyjne poprawiające jakość infrastruktury uczelni i usprawniające proces 

dydaktyczny. Dzięki projektowi uczelnia będzie mogła zaspokoić kompleksowo wszystkie potrzeby studentów 

począwszy od edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, kończąc na mieszkaniowych. 

 

Projekt będzie realizowany na obszarze powojskowym, to jest takim, który wojsko przestało użytkować. Po 

realizacji inwestycji na pustym placu powstanie Centrum Symulacji Medycznej PWSZ. Istotną cechą polityki 

spójności jest możliwość jej dostosowania do szczególnych potrzeb, wyzwań oraz szans stojących przed 

różnymi obszarami geograficznymi województwa. Poprawa wewnętrznej spójności regionu służy zapewnieniu 

całemu jego terytorium udziału we wzroście społeczno-gospodarczym. Wsparcie obszarów przeżywających 

największe trudności strukturalne oraz włączenie ich  w proces podnoszenia konkurencyjności regionu 

wpłynie na umocnienie pozycji województwa Podkarpackiego jako całości. Dzięki projektowi uczelnia będzie 

mogła się dalej rozwijać. Kampus uczelniany PWSZ zostanie powiększony o nowy budynek, w którym 

zostanie zlokalizowana dodatkowa infrastruktura edukacyjna, niezbędna do dalszego rozwoju uczelni. 
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Coraz większą rolę w profilu PWSZ odgrywają kierunki medyczne i inżynierskie, co w perspektywie 

przyczyni się do rozwoju miasta/regionu i zwiększenia szans na rynku pracy dla absolwentów w/w 

kierunków.  

 

Po dokonaniu analizy uwzględniając: 

• trendy demograficzne poprzez analizę ilości studentów na poszczególnych kierunkach studiów; 

• wskaźniki rekrutacji, frekwencji i absolwentów poszczególnych kierunków studiów; 

• efektywną stopę rekrutacji w porównaniu ze wskaźnikami naboru potencjalnego; 

• prognozy zatrudnienia w różnych sektorach, w tym prognozy zmian organizacyjnych wewnątrz 

rozmaitych segmentów gospodarki; 

• informacje od lokalnego środowiska (członków konwentu – przedstawiciele lokalnego przemysłu)  

jako interesariuszy powstania nowych kierunków na uczelni oraz podniesienia jakości kształcenia 

na pozostałych kierunkach poprzez stworzenie nowoczesnego modelu kształcenia opartego na 

profesjonalnie wyposażonych laboratoriach w sprzęt i symulatory.      

 

Mając na uwadze powyższą analizę uczelnia przyjęła, iż w ramach projektu powinny otrzymać wsparcie 

kierunki medyczne, inżynierskie i politechniczne oparte na praktycznym profilu kształcenia. Oczekujemy, że 

te kierunki będą mieć istotny wpływ społeczny na rynek pracy, głównie poprzez większą liczbę (lub procent) 

studentów/absolwentów którzy znajdą efektywne zatrudnienie na lokalnym/regionalnym rynku pracy, takie 

jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, mechanika i budowa maszyn. 

 

Najmocniejszym argumentem przemawiającym za budową nowego obiektu jest popularność kierunków 

medycznych w PWSZ w Sanoku. Na dzień dzisiejszy studiuje na nich 463 osoby, co stanowi ok. 40 ogólnej 

liczby studentów uczelni (Pielęgniarstwo 340-stu studentów, Ratownictwo Medyczne 123 studentów). Przy 

takiej liczbie studentów uczelnia ma już problemy z zapewnieniem sal na przeprowadzenie wykładów, 

ćwiczeń i seminariów.  Ponadto zgodnie z uchwałą nr 103/IV/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, Krajowa 

Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) zaleca, aby uczelnie realizowały 

następujące zajęcia w warunkach symulacyjnych: 

 w zakresie osiągania efektów kształcenia do przedmiotów prowadzonych w ramach ćwiczeń, 

warsztatów lub zajęć praktycznych, 

 wszystkie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, 

 wszystkie zajęcia praktyczne wskazane w standardach kształcenia powinny być realizowane w ilości 

minimum 5%.  

 

Analiza wykazała iż, pomieszczenia w obecnej strukturze organizacyjno- funkcjonalnej nie będą spełniały 

wymagań dotyczących powyższych zaleceń komisji i Ministerstwa Zdrowia oraz opracowywanego przez 

uczelnię nowego programu nauczania z wykorzystaniem symulacji .  W zakresie tym będą konieczne zmiany 

organizacyjno – funkcjonalne polegające na budowie wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. 

Zaplanowano powstanie nowych sal symulacyjnych wysokiej i niskiej wierności oraz sal egzaminacyjnych, 

ćwiczeniowych i wykładowych. Zmiany te są konieczna aby zapewnić realizację zajęć edukacyjnych 

metodami wysokiej i niskiej wierności oraz instruktażu stanowiskowego. Na dzień dzisiejszy uczelnia nie 

dysponuje salami przystosowanymi do prowadzenia symulacji zgodnie z opracowaniem pod kierownictwem 

profesora Marka Kulusa pn. „Poprawa jakości kształcenia w zawodach medycznych poprzez rozwój 

nauczania z wykorzystaniem symulacji”.   

     

Ze względu na zakres prac budowlanych jaki należałoby wykonać oraz  zastosowane technologie 

informatyczne, specjalistyczne wyposażenie naukowo/dydaktyczne (symulatory medyczne i ratunkowe) nie 

jest możliwa adaptacja budynków znajdujących się w zasobach uczelni (budynki dawnych koszar ok. 80 letnie 

- budowane w innej technologii). Budynki są powierzchniowo za małe na adaptację na w/w Centrum oraz 

zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w obiektach, które nie pozwalają na znaczącą ingerencję (brak 

możliwości nadbudowy wynikające z uwarunkowań technicznych oraz zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, budynki w poprzednich latach zostały zaadoptowane na potrzeby 
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szkolnictwa wyższego). Ponadto w obiektach prowadzone są zajęcia w ramach pozostałych kierunków 

działających na uczelni oraz znajdują się w nich specjalistyczne pracownie. 

 

Biorąc pod uwagę ilość potrzebnych pracowni, zakres planowanego wyposażenia (symulatory i fantomy) oraz 

ilość studentów na kierunkach medycznych przyjęto rozwiązanie aby wybudować nowy obiekt dla Instytutu 

Medycznego. Ponadto uczelnia nie dysponuje własną bazą noclegową dla  studentów, kadry dydaktycznej  

i uczestników programu ERASMUS.  

 

Budynek „A” jest siedzibą Rektora i Prorektorów uczelni gdzie skupiona jest cała administracja; Kanclerz, 

Dział Toku Studiów, Księgowość, Dział praktyk studenckich, Dział Promocji, Biuro Karier, Dział informatyki, 

Działy techniczne itd. Ponadto swoją siedzibę ma Zakład Kultury i Mediów z pracowniami; grafiki i 

projektowania komputerowego, fotograficzno-filmowej oraz dwie pracownie informatyczne do prowadzenia 

zajęć z podstaw systemów informatycznych. Poza stanowiskami stałymi pracownie posiadają 

wideoprojektory i komputery przenośne, wykorzystywane do prowadzenia zajęć wykładowo-prezentacyjnych. 

Koło Dziennikarskie   posiada 5-cio stanowiskową pracownię do szkolenia z grafiki komputerowej i składu 

publikacji. W budynku znajduję się reprezentacyjna Sala Senacka oraz Sala konferencyjna na ok. 80 miejsc.           

  

Budynek „B” jest siedzibą Instytutu Medycznego, który dzieli budynek z Zakładem Edukacji Artystycznej  

w Zakresie Sztuki Muzycznej (drugie piętro). Liczba studentów w zakładzie może nie jest duża, ale 

zindywidualizowany tok nauczania gry na instrumentach wymusza posiadanie wielu małych salek (pianino, 

saksofon, akordeon itp.). Ponadto potrzebne są sale do zajęć w większych grupach na zajęcia z rytmiki, 

chóru, zespołów rozrywkowych, umuzykalnienia itp. 

 

1. Pracownie Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej  

 

Zakład dysponuje 11 pracowniami: pracownią fonograficzną, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, pracownią 

informatyczną, wyposażoną w keyboardy i sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem z 

zakresu aranżacji, edycji nut i kształcenia słuchu, salą do rytmiki, wyposażoną  w sprzęt audio  

i instrumentarium Orff’a, pianino, salami zajęć indywidualnych i ćwiczeniowych do nauki gry na akordeonie, 

instrumentach dętych, wyposażonych w pianina lub clavinowy, salą gitarową, salą perkusyjną, wyposażoną 

w perkusję Yamaha ,ksylofon, wibrafon, conga, bongosy oraz w profesjonalne nagłośnienie sceniczne, salą 

do emisji głosu, salą do dyrygowania, salą chóralną oraz sala wykładową z pełnym wyposażeniem 

nagłośnieniowym i instrumentalnym.            

 

2. Pracownie Instytutu Medycznego 

 

Instytut dysponuje 6 pracowniami: 2 pracownie umiejętności pielęgniarskich, biochemii i mikrobiologii, 

anatomii i fizjologii, 2 pracownie ratownictwa medycznego. Poza pracowniami w  budynku znajdują się trzy 

sale wykładowe i trzy sale seminaryjne. 

 

Budynek B jest za mały aby zaadoptować go na pracownie symulacyjne oraz stworzenie w nim nowych 

pracowni.  

 

Ponadto nie ma możliwości technicznych do spełnienia standardów opracowanych przez Ministerstwo 

Zdrowia co do wyposażenia sal i ich zaplecza technicznego: 

 

Sale wysokiej wierności – mają być wyposażone w sprzęt typowy dla określonej sali szpitalnej (np. oddział 

intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy,). Niezbędnym elementem takich sal jest zaawansowany 

symulator pacjenta. Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych 

powinny posiadać warunki zbliżone do tych, jakie panują w szpitalu. Pomieszczenia powinny umożliwiać 

symulację zarówno oddziałów dla pacjentów dorosłych jak i dzieci. Sale powinny być wyposażone w 

odpowiedni sprzęt medyczny oraz techniczny umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku prowadzonych 
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sesji. Dla każdej sali należy utworzyć oddzielne pomieszczenie sterowania z możliwością podglądu przez 

lustro weneckie oraz komunikowania się pomiędzy nauczycielem a studentami. Dodatkowo, każdej sali 

symulacji wysokiej wierności powinna odpowiadać sala analizy zajęć (debriefingu). W takiej sytuacji należy 

dodatkowo przewidzieć wyposażenie techniczne do realizowania udzielania informacji zwrotnej. Należy 

zapewnić infrastrukturę umożliwiającą sprawny zapis i odtwarzanie plików debriefingu oraz ich bezpieczne 

archiwizowanie. Ponieważ zalecane jest, aby studenci uczestniczyli w sesjach symulacyjnych w 

odpowiednich ubraniach (fartuchy, ubrania szpitalne, kamizelki ratunkowe lub inne - stosownie do 

prowadzonej symulacji), należy zapewnić odpowiednią liczbę szatni/szafek depozytowych. 

Przez symulatory wysokiej wierności rozumie się pełnopostaciowe symulatory z możliwością kontrolowania 

parametrów fizjologicznych przez nauczyciela z odrębnego pomieszczenia kontrolnego, wyposażone  

w system rejestracji parametrów życiowych oraz nagrywania obrazu i dźwięku w celu odtworzenia w czasie 

debriefingu. 

Sala niskiej wierności - przeznaczona do nauki prostszych umiejętności (np. sala symulacji z zakresu ALS; 

sala symulacji z zakresu BLS; pracownia rzeczywistości wirtualnej; sala do nauki umiejętności technicznych). 

Symulatory niskiej wierności - mogą to być proste trenażery (np. głowy do intubacji, proste fantomy 

szkoleniowe, lecz także zaawansowane fantomy do ALS z możliwością sterowania parametrami 

fizjologicznymi za pomocą komputera oraz zapisem poprawności wykonanych czynności).   

 

Symulacja medyczna (innowacyjny model nauczania) staje się  standardem przy kształceniu na kierunkach 

medycznych: 

 

Symulacja medyczna, w szerokim znaczeniu, to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach 

pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Stopień realizmu symulacji może być 

bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy 

wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych a skończywszy na 

zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy 

klinicznych, czy wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów. 

Zastosowanie tej metody nauczania pozwala na wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej 

wiedzy teoretycznej. Wpisuje się w wymagania współczesnej dydaktyki, pozwalając na nauczanie 

zorientowane na osiąganie zakładanych efektów kształcenia oraz łączenie ćwiczenia umiejętności 

praktycznych z tzw. kompetencjami miękkimi: pracy w zespole, podejmowania decyzji, komunikacji  

z pacjentami. 

Symulacja medyczna jest jedyną metodą nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia 

i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Studenci mają możliwość ćwiczenia 

przypadków skomplikowanych i rzadkich, możliwe jest również wykorzystywanie wystandaryzowanych 

scenariuszy w kontrolowanych i powtarzalnych warunkach dla dużych grup studentów. Możliwość ćwiczenia 

zaawansowanych scenariuszy na etapie przedklinicznym sprawia, że studenci są lepiej przygotowani do 

zajęć klinicznych, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Wykorzystanie symulacji medycznej nie 

ma na celu zastąpienia kontaktu z pacjentem w czasie szkolenia przeddyplomowego, lecz lepsze 

przygotowanie studentów do takiego kontaktu. Scenariusz symulacyjny ma za zadanie sprawdzenie wiedzy  

i umiejętności praktycznych w warunkach klinicznych, ale w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie 

błędu nie powoduje krzywdy pacjenta. Analiza zajęć, będąca integralną częścią scenariusza 

wykorzystującego zaawansowane symulatory pacjenta, jest formą konstruktywnej oceny wiedzy  

i umiejętności dokonywanej zarówno przez nauczyciela jak i studenta, pozwalającą na natychmiastowe 

przekazanie studentom informacji zwrotnej i kształtującą kolejne etapy kształcenia tych samych umiejętności. 

Metoda ta pozwala na stopniowy, systematyczny i zintegrowany rozwój umiejętności klinicznych, 

niezbędnych w pracy przyszłych pielęgniarek, ratowników medycznych i przedstawicieli innych zawodów 

medycznych. Studenci w trakcie symulowanej sytuacji klinicznej uczą się odpowiedzialnego i praktycznego 

rozwiązywania problemów, zarządzania informacją i zasobami w sytuacjach kryzysowych, mają możliwość 

ćwiczenia współpracy i prawidłowej komunikacji w zespole medycznym. Rozwijają swoją wiedzę kliniczną i 

umiejętności manualne, związane z wykonywaniem zabiegów medycznych. Program kształcenia studentów 

w ramach zajęć symulacyjnych daje również możliwość nauczania komunikacji z pacjentem w konkretnych, 
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bardzo realnych sytuacjach klinicznych. Student może ćwiczyć w warunkach zbliżonych do realnych oraz 

przeanalizować w trakcie omówienia zajęć swoje zachowanie wobec pacjenta, emocje towarzyszące mu w 

kontakcie z pacjentem, zweryfikować błędy oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Tu ważna jest możliwość 

uczenia się poprzez bezpośrednie doświadczenie, bowiem samo mówienie o zaletach prawidłowej 

komunikacji z pacjentem nie przyczyni się do rozwoju i ukształtowania tych umiejętności u studentów. 

Powyższe umiejętności wykształcone podczas programu studiów i systematycznie rozwijane                       

w trakcie pracy zawodowej, przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów, zredukowania ilości 

błędów medycznych i obniżenia kosztów leczenia. Dzięki kształceniu z wykorzystaniem symulacji, studenci 

uczą się krytycznej analizy swoich zachowań oraz identyfikacji potrzeb w zakresie poszerzania wiedzy i 

doskonalenia umiejętności. Świadomość konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność 

i chęć uczenia się przez całe życie, jest szczególnie istotne w przypadku kadr medycznych. 

 

Budynek „D” najmniejszy budynek w zasobach uczelni o powierzchni dydaktycznej 489,65 m2                   

z którego korzystają trzy zakłady;  Zakład Pracy Socjalnej, Zakład Pedagogiki, Zakład Ekonomii (łączna liczba 

studentów w ramach trzech zakładów 325 osób). Po oddaniu do użytku nowego obiektu Zakład Ekonomii 

zostanie przeniesiony do budynku B.    

 

Budynek „F”  jest siedzibą Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej, ponadto w budynku znajduje się biblioteka 

uczelniana, archiwum zakładowe i Studium Języków Obcych.  

 

Pracownie Instytutu  

 

Instytut dysponuje 6 pracowniami: 2 pracownie produkcji roślinnej, oceny surowców i produktów pochodzenia 

roślinnego, Botaniki i fizjologii roślin, Zoologii, Genetyki i fizjologii zwierząt, Gleboznawstwa i geologii, 

Produkcji zwierzęcej, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.  

Poza pracowniami Instytut posiada aulę na 160 miejsc i 4 sale seminaryjno/wykładowe. 

 

Budynek „E” Centrum Sportowo-Dydaktyczne w kompleksie mieści się pełnowymiarowa hala sportowa, 

siłownia, sala rozgrzewkowa, fitness sala rehabilitacyjna dla studentów niepełnosprawnych, bar uczelniany 

oraz  reprezentacyjna aula wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Z budynku korzystają 

studenci wszystkich kierunków w ramach zajęć WF i sekcji AZS oraz pracownicy uczelni. Poza tym w obiekcie 

prowadzone są konferencje naukowo – szkoleniowe oraz rożnego rodzaju imprezy sportowo -  kulturalne 

organizowane przez uczelnię i środowisko lokalne.      

 

Budynek „C” na ulicy Reymonta 6, podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 oddano nowy obiekt 

dla Instytutu Technicznego w którym mieszczą się: 2 aule wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 

audiowizualny, laboratoria  fizyki, materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, 

metrologii, mikroprocesorów, języków programowania, sieci komputerowych i sztucznej inteligencj i, 

systemów CAX oraz 4 sale ćwiczeniowe. Ponadto Instytut Techniczny współpracuje z Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Sanoku, gdzie studenci odbywają praktyki oraz zajęcia z technik wytwarzania i maszyn 

technologicznych. 

 

W budynku zaplanowano w ramach projektu doposażenie pracowni „Podstaw Konstrukcji Maszyn  

i Systemów CAx”, „Materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów” oraz stworzenie nowej pracowni pn „ 

Podstawy przetwarzania polimerów, materiały polimerowe” 

 

Ponadto cześć projektów inwestycyjnych była realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR  

w związku z czym uczelnię obowiązuje 5 letni okres zachowania trwałości projektu, a tym samym ograniczone 

możliwości wprowadzania w nich zmian i modyfikacji, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za 

budową nowego obiektu. 

 

2. Opis planowanego zakresu rzeczowego projektu: 
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Zakres projektu obejmuje budowę i wyposażenie nowoczesnego obiektu dydaktyczno - naukowego  

pełniącego funkcję Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G przy ulicy Mickiewicza, (Uczelnia zakupiła 

działkę, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie campusu uczelni przy ulicy Mickiewicza.)  Obiekt 

będzie przeznaczony do prowadzenia zajęć w Instytucie  Medycznym w ramach kierunków pielęgniarstwo, 

ratownictwo medyczne. W obiekcie będą znajdowały się aule, sale dydaktycznych, laboratoria i sale do 

symulacji medycznej oraz ok. 20 miejsc noclegowych dla studentów, nauczycieli akademickich. Realizacja 

projektu rozwiąże wiele problemów wewnętrznych uczelni, związanych z poprawą warunków prowadzenia 

zajęć dydaktycznych. Ponadto jednym z podstawowych zadań wspomagających proces kształcenia jest 

zapewnienie odpowiedniej bazy noclegowej dla studentów i kadry dydaktycznej. Umożliwi to zwiększenie 

naboru studentów z odległych stron kraju oraz pozyskanie nowej kadry dydaktycznej. 

 

I. Pracowanie przystosowane do symulacji medycznej (sale wysokiej wierności): 

  

1. Obszar przedszpitalny (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) zostanie podzielony na cześć 

zewnętrzną i wewnętrzną gdzie mają być odtworzone warunki środowiskowe.  

 

Plac przed budynkiem (bezpośrednio połączony z hangarem)  gdzie studenci będą ćwiczyć na zewnątrz 

postępowanie z pacjentem w zakresie medycyny ratunkowej (koszty niekwalifikowane). 

Ocieplany hangar/garaż z bezpośrednim wjazdem z zewnątrz w którym musi zmieścić się replika realnego 

ambulans z pełnym wyposażeniem (wg systemu Państwowego Ratownictwa Medyczne (PRM) w ramach 

którego wchodzą zespoły ratownictwa medycznego (ZRM): karetki typu S - specjalistyczne ) dodatkowo 

symulator osoby dorosłej dedykowany dla ratownictwa medycznego   z osprzętem oraz elementy rekwizytów 

niezbędnych do odwzorowania realnego zdarzenia np. wrak samochodu, fragment pokoju z łóżkiem, stołem 

i fotelem, kawałek ulicy, ścianka wspinaczkowa wewnętrzna do symulacji wypadków górskich  itp. W obszarze 

przedszpitalnym mają być symulowane zdarzenia, które mają miejsce w realnych warunkach np. wypadku 

drogowego lub innego wypadku. Kamery muszą również być zainstalowane na ambulansie i w części hangaru 

w celu monitorowania postępu pracy ćwiczących poza karetką oraz na zewnątrz budynku. W ramach 

ćwiczeń/nauki  musi być możliwość zasymulowania udzielenia pierwszej pomocy ofierze wypadku (symulator 

osoby dorosłej) przeniesienie jej do karetki, tam udzielanie dalszej pomocy, a następnie przetransportowanie  

pacjenta z karetki na SOR. W związku z tym obszar przedszpitalny musi być połączony bezpośrednio lub 

szerokim łącznikiem/korytarzem z salą SOR.  Zajęcia wprowadzające oraz przeprowadzane po zakończeniu 

zajęć z zakresu symulacji, będą odbywać się w sali debriefingu zlokalizowanej poza salą ambulansu. 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia (1 sala)  umożliwiająca osobom prowadzącym sesję symulacyjną 

kontrolę działania symulatora, bezpośrednią obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie), nagrywanie 

i archiwizowanie danych oraz dwukierunkową i komunikację z ćwiczącymi. 

Pomieszczenie do debriefingu ( 1 sala) umożliwiające  odtworzenie zapisanej sesji symulacyjnej  

i jej analizę ze studentami.       

 

Zestawienie wyposażenia  

 

Wyposażenie Liczba 

Zestaw symulacyjny ran  1 

Manekin ewakuacyjny – transportowy osoba dorosła  2 

Manekin ewakuacyjny – transportowy dziecko 2 

Plecak ratowniczy z wyposażeniem (standard PSP-R1) 1 

Deska ortopedyczna ze stabilizatorami i kompletem pasów  1 
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Nosze podbierakowe  1 

Zestaw szyn Kramera  2 

Kamizelka KED  1 

Zestaw do segregacji rannych - Triage  2 

Symulator w ambulansie - zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka 
odwzorowujący cechy ciała ludzkiego. System sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania 
zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem 

1 

Symulator ambulansu - karetka z wyposażeniem, konstrukcja bazująca na replice Ambulansu 
np. na bazie Mercedesa Sprintera - konstrukcja stacjonarna nie będącą środkiem transportu – 
karetka typu S z pełnym wyposażeniem  

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem 
kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie materiałów 
instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem.  

1 

Zestaw wyposażenia umożliwiający odtworzenie przykładowych warunków działania zespołu 
karetki (np. ulica, mieszkanie) oraz różnych warunków środowiskowych np. zadymienie, słaba 
widoczność, hałas itp. 

1 kpl 

 

2. Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego musi być połączona bezpośrednio lub szerokim 

łącznikiem/korytarzem z obszarem przedszpitalnym aby można było zasymulować w ramach ćwiczeń/nauki  

przetransportowanie  pacjenta z karetki na SOR oraz odebranie porodu. Wyposażenie to symulator osoby 

dorosłej i pediatryczny oraz kobiety rodzącej i noworodka dedykowany dla Ratownictwa Medycznego. 

Stanowiska będą oddzielone parawanami przesuwnymi lub przestawnymi. Zajęcia wprowadzające oraz 

przeprowadzane po zakończeniu zajęć z zakresu symulacji, będą odbywać się w sali debriefingu. 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia (1 sala) umożliwiająca osobom prowadzącym sesję symulacyjną 

kontrolę działania symulatora, bezpośrednią obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie), nagrywanie 

i archiwizowanie danych oraz dwukierunkową i komunikację z ćwiczącymi. 

Pomieszczenie do debriefingu (1 sala) umożliwiające  odtworzenie zapisanej sesji symulacyjnej  

i jej analizę ze studentami.       

Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany symulator pacjenta (dorosłego), system sterowania, rejestracji audio-video 
i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem 

1 

Zaawansowany symulator pacjenta (dziecka), system sterowania, rejestracji audio-video i 
zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem,  

1 

Zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka 1 

Symulator USG współpracujący z symulatorem  1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 
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Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 

Defibrylator manualny z możliwością stymulacji przezskórnej 1 

Lampa zabiegowa nad łóżkowa 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 kpl 

Respirator transportowy 1 

Aparat EKG 1 

Aparat KTG 1 

Pompa strzykawkowa 1 

Pompa infuzyjna 1 

Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Łóżko do intensywnej terapii  1 

Łóżko elektryczne dziecięce 1 

Łóżko porodowe 1 

Łóżko dla noworodka 1 

Inkubator otwarty  1 

Aparat do szybkich przetoczeń płynów  1 

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta i ogrzewania płynów infuzyjnych - dwa 
w jednym 

1 

Zestaw pozoracji ran  1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z 
systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

 

3. Sala Opieki Pielęgniarskiej (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Sala Opieki Pielęgniarskiej – planuje się ją podzielić na trzy pomieszczenia, aby można było prowadzić 

zajęcia symulacyjne jednocześnie dla trzech 6-cio osobowych grup studentów. Sale będą wyposażane w 

następujące stanowiska: symulator pacjenta dorosłego, symulator dziecka  i  symulator niemowlęcia. 

Symulatory będą obsługiwane prze trzy jednostki sterujące. Pomieszczenie kontrolne będzie składać się z 

trzech sterowni z odrębnymi jednostkami sterowniczymi. Zajęcia wprowadzające oraz przeprowadzane po 

zakończeniu zajęć z zakresu symulacji, będą odbywać się w salach debriefingu zlokalizowanych poza Sala 

Opieki Pielęgniarskiej.  



 
 

16 

 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia (3 sale) umożliwiająca osobom prowadzącym sesję symulacyjną 

kontrolę działania symulatora, bezpośrednią obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie), nagrywanie 

i archiwizowanie danych oraz dwukierunkową i komunikację z ćwiczącymi. 

Pomieszczenie do debriefingu (3 sale)  umożliwiające  odtworzenie zapisanej sesji symulacyjnej i jej 

analizę ze studentami.       

 

Wyposażenie (sala 1) Liczba 

Zaawansowany symulator pacjenta (dorosłego), system sterowania, rejestracji audio-video 
i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz  
z oprogramowaniem 

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego- sterowni 1 

Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 

Defibrylator manualny z funkcją AED 1 

Lampa zabiegowa nad łóżkowa 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Respirator 1 

Aparat EKG 1 

Pompa strzykawkowa 1 

Pompa infuzyjna 1 

Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Łóżko do intensywnej terapii  1 

Zestaw pozoracji ran  1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, 
wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

Wyposażenie (sala 2) Liczba 

Zaawansowany symulator pacjenta (dziecka), system sterowania, rejestracji audio-video i 
zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz  
z oprogramowaniem,  

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 

Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem 1 
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Defibrylator manualny z funkcją AED 1 

Lampa zabiegowa nad łóżkowa 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Respirator  1 

Aparat EKG 1 

Pompa strzykawkowa 1 

Pompa infuzyjna 1 

Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Łóżko do intensywnej terapii dla dziecka 1 

Zestaw pozoracji ran  1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z 
systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

Wyposażenie (sala 3) Liczba 

Zaawansowany symulator pacjenta (niemowlęcia), system sterowania, rejestracji audio-
video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem,  

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 

Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem 1 

Defibrylator manualny z funkcją AED 1 

Inkubator otwarty 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Respirator  1 

Aparat EKG 1 

Pompa strzykawkowa 1 

Pompa infuzyjna 1 

Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Zestaw pozoracji ran  1 

Zestaw mebli medycznych 1 
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Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z 
systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

 

4. Sale egzaminu OSCE (OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION) - przewidziano 3 

sale (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Sale przeznaczone do organizacji egzaminów OSCE, zamiennie będą służyć, jako sale do ćwiczenia z tzw. 

pacjentami standaryzowanymi oraz do nauki resuscytacji. W sali planowane będą zajęcia dydaktyczne 

przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Odprawy będą odbywać się w sali 

debriefingu zlokalizowanej poza salą ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi. Bedą zapewniane 

pomieszczenia socjalne i sanitarne dla standaryzowanych pacjentów. 

Pracownie do przeprowadzenia egzaminu praktycznego, polegającego na ocenie umiejętności  

w szeregu stacji, przez obserwatora według wystandaryzowanego schematu dla każdej stacji. Najczęściej 

ocenia się 10 umiejętności w 10 stacjach przy zastosowaniu prostych trenażerów, skomputeryzowanych 

symulatorów pacjenta, z zadanym scenariuszem klinicznym lub epizodem wypadku. 

Pomieszczenie kontrolne – sterownia (będzie obejmować 3 sale do egzaminu OSCE) umożliwiająca 

osobom prowadzącym bezpośrednią obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie 2 sale, 1 sala 

system kamer), nagrywanie i archiwizowanie danych oraz dwukierunkową i komunikację z ćwiczącymi. 

 

Wyposażenie  Liczba 

Kozetka lekarska z taboretem 3 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - sterowni 1 

Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem demonstracyjnym 3 

Lampa zabiegowa 3 

Zestaw mebli medycznych 3 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 3 

Zestaw wyposażenia biurowego 3 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, 
wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. W pełni wyposażone stanowisko sterowania umożliwiające osobom 
prowadzącym sesję komunikacje i nadzór nad studentem lub osobą egzaminowaną. 
UWAGA - wspólna sterowania dla 3 sal egzaminu OSCE - pomieszczenie nadzoru 
wizyjnego i dźwiękowego, bez bezpośredniego kontaktu nad studentem do jednej  sali 
(bezpośrednia obserwacja ćwiczących, będzie odbywać się poprzez system kamer z 
wyświetlanym on-line obrazem na monitorach LCD/LED pokazującym obraz z kamer), dwie 
pozostałe bezpośredni kontakt przez tzw. lustro weneckie. 

 
 
 

3 kpl 

 

II. Pracowanie przystosowane do symulacji medycznej (sale niskiej wierności): 

 
1. Sala symulacji z zakresu ALS* (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 
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Sala symulacji z zakresu ALS przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego z 
przeznaczeniem na 3 grupy studentów (6-osobowe grupy  + 1 osoby prowadzącej zajęcia). W sumie na Sali 
będzie przebywać 18 studentów i 3 prowadzących. 
Pomieszczenie kontrolne – sterownia (1 sala) umożliwiająca osobom prowadzącym sesję symulacyjną, 
bezpośrednią obserwację ćwiczących (przez tzw. lustro weneckie), nagrywanie i archiwizowanie danych oraz 
dwukierunkową i komunikację z ćwiczącymi lub egzaminowanymi. 

*ALS - (Advanced Life Support), zaawansowane podtrzymywanie czynności życiowych - polega na udzielaniu 
pacjentowi zaawansowanej pomocy z zastosowaniem metod inwazyjnych, zabiegowym udrożnieniu dróg 
oddechowych, dożylnej podaży płynów i leków, monitorowaniu pracy serca, zastosowaniu defibrylacji, 
kardiowersji i przezskórnej stymulacji rytmu serca. 

Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany fantom ALS dorosłego wraz z systemem umożliwiającym 
bezprzewodową kontrolę parametrów fantoma, uruchamianie scenariuszy zdarzeń oraz 
szczegółowy monitoring, ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności 

1 

Zaawansowany fantom PALS dziecka wraz z systemem umożliwiającym bezprzewodową 
kontrolę parametrów fantoma, uruchamianie scenariuszy zdarzeń oraz szczegółowy 
monitoring, ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności 

1 

Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia wraz z systemem umożliwiającym 
bezprzewodową kontrolę parametrów fantoma, uruchamianie scenariuszy zdarzeń oraz 
szczegółowy monitoring, ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności 

1 

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego- sterowni 1 

Wózek transportowo-zabiegowy 1 

Plecak ratowniczy oraz drobny sprzęt (standard PSP-R1 + intubacja) 1 

Defibrylator manualny  1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny z 
systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

 
2. Sala symulacji z zakresu BLS* (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Sala symulacji z zakresu BLS przeznaczona dla studentów Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa  
z przeznaczeniem dla 2 grup studentów (6-osobowe grupy + 1 osoby prowadzącej zajęcia). W sumie na Sali 
będzie przebywać 12 studentów i 2 prowadzących. Stanowiska będą oddzielone parawanami przesuwnymi 
lub przestawnymi. 

*BLS (Basic Life Support), zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg 
oddechowych polega na udzielaniu pacjentowi pierwszej pomocy metodami nieinwazyjnymi, podaży tlenu za 
pomocą masek i kaniuli, wstępnym zaopatrzeniu (np. unieruchamianiu kończyn, bandażowaniu) oraz ocenie 
podstawowych czynności życiowych. 

Wyposażenie Liczba 

Fantom BLS dorosłego wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji 4 
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Fantom BLS dziecka wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji 4 

Fantom BLS niemowlęcia wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji 4 

Defibrylator treningowy AED 2 

Zestaw mebli medycznych 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, 
wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

 
3. Pracownie do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek 

G) 

 

Zajęcia ćwiczeniowe z pielęgniarstwa odbywać się będą w czterech pracowniach  umiejętności 
pielęgniarskich. Struktura architektoniczna pomieszczeń dostosowana będzie do potrzeb nauczania  
w zawodzie pielęgniarki i składać się będzie z pokoju dla pacjentów oraz z pokoju przygotowawczego 
pielęgniarskiego. Pracownie umiejętności będą przeznaczone dla maksymalnie trzech grup ćwiczeniowych 
(grupa do 6 studentów + 1 prowadzący) wyposażona będzie w sprzęt umożliwiający równoczesne ćwiczenie 
na minimum 3 stanowiskach. Pomieszczenia pracowni zapewnią możliwość kształcenia umiejętności 
pielęgnowania dorosłego i dziecka w warunkach szpitalnych. Wyposażenie pracowni umiejętności 
pielęgniarskich zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Pielęgniarek i Położnych  
w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich. Urządzenie i wyposażenie 
pracowni pielęgniarskich zapewnia warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań 
fizykalnych. 
 

A. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich 
 

Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego 1 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego 3 

Łóżko szpitalne dla dorosłego 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 kpl 

Stanowisko do iniekcji 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 

Lampa zabiegowa 1 

Trenażer - kończyny górnej do nauki nakłuć żylnych  1 

Trenażer -  do nauki iniekcji domięśniowych. 1 

Trenażer -  do iniekcji podskórnych i śródskórnych 1 

Pulsoksymetr stacjonarny  1 

Zestaw do tlenoterapii 1 
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Inhalator pneumatyczny szpitalny  1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej obejmujący m. innymi materace 
przeciwodleżynowe (minimum 1 aktywny i 1 pasywny), podkładkę do siedzenia, podkładkę 
pod plecy, podpórki kończyny górnej, i dolnej, ochraniacze na łokcie, stopy, wałki i kliny.  

  
 

3 kpl 

Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów obejmujący m. innymi materace do 
przemieszania z łóżka na łóżko, rolki transportowe, podkłady poślizgowe, poduszki i 
podkładki do przemieszczania i obracania chorych, nosze, pasy i deski do przemieszczania 
pacjentów.  

   
1 kpl 

Nowoczesny wózek funkcyjny - lekowy (wszystko w zasięgu ręki) 1 

Waga lekarska  1 

Stolik zabiegowy 1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Wózek do segregacji odpadów medycznych 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, 
wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Łóżko szpitalne dla dorosłego 1 

Łóżko szpitalne ortopedyczne 1 

Łóżko domowe  1 

Aparat EKG 1 

Ssak próżniowy lub elektryczny 1 

Wózek inwalidzki 1 

Szafka przyłóżkowa  3 

Kozetka lekarskia 1 

Lampa bakteriobójcza  1 

Lampa Solux 1 

 
B. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - geriatryczna i opieki długoterminowej 

 
Sala zostanie zbudowana specjalnie na potrzeby nauki pielęgnacji i higieny pacjentów przy użyciu wózków 
prysznicowych i podnośników oraz łazienki dla niepełnosprawnych (prysznic, wanna umywalka i ubikacja). 
Sala powinna być bezpośrednio połączona z salą ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich. 
 

Wyposażenie Liczba 

Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym m. innymi mobilny system 
pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, wanna z wózkiem kąpielowym podnoszona do 
kąpieli, podnośnik    

1 kpl 
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Fantom pacjenta geriatrycznego 1 

Symulator odczuć starszych rozmiar  L 1 

Wózek inwalidzki 1 

Fotel toaletowy 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Parawan 4 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, 
wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Wózek transportowy z barierkami 1 

Nosze transportowe 1 

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 1 

Balkonik 2- kołowy  1 

 
C. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - zabiegowa z intensywnym nadzorem 

pielęgniarskim 
 

Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego 1 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny dziecka 1 

Zestaw modułów do oceny i pielęgnacji ran 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Wózek do segregacji odpadów medycznych 1 

Pulsoksymetr stacjonarny 1 

Ciśnieniomierz mobilny 2 

Ciśnieniomierz elektroniczny ręczny  2 

Ciśnieniomierz automatyczny elektroniczny stacjonarny ze stolikiem  1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Nowoczesny wózek funkcyjny - lekowy (wszystko w zasięgu ręki) 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Szafka przyłóżkowa  2 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 
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Taborety  2 

Stoliki „Przyjaciel” 2 

Parawan 2 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, 
wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Łóżko szpitalne dla dorosłego 1 

Łóżko szpitalne dla dziecka 1 

Aparat EKG 1 

Inhalator ultradźwiękowy  1 

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa   1 

Lampa bakteriobójcza  1 

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 1 

Stoliki zabiegowe 2 

 
D. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - pediatryczno-ginekologiczna  

 

Wyposażenie Liczba 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjno-ginekologiczny 1 

Łóżko szpitalne dla dorosłego 1 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny dziecka 1 

Łóżko szpitalne dla dziecka 1 

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny  rocznego dziecka 1 

Fantom niemowlęcia przeznaczony do symulacji i ćwiczenia pełnego  
zakresu czynności pielęgnacyjnych 

1 

Fantom noworodka przeznaczony do symulacji i ćwiczenia pełnego  
zakresu czynności pielęgnacyjnych (chłopiec i dziewczynka) 

1 

Fantom  położniczy  1 

Fantom wcześniaka 1 

Fantom niemowlęcia do nauki dostępów dożylnych  1 

Model macierzyński do oceny ASP oraz badania chwytami Leopolda  1 

Stanowiska do pielęgnacji noworodków i niemowlaków wyposażone w szafkę  
z wanienką + szafkę z przewijakiem + szafkę z umywalka + zestaw półek  
i promienniki podczerwieni 

1 

Fotel ginekologiczny 1 

Stolik zabiegowy do pielęgnacji i badań noworodków z szafką i szufladą pod wagę na 
podstawie przejezdnej 

2 
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Waga niemowlęca 2 

Wózek do segregacji odpadów medycznych 1 

Lampa do fototerapii noworodków wolnostojąca 1 

Inhalator dla dzieci 1 

Aparat KTG 1 

Detektor tętna płodu UDT 1 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 1 

Nowoczesny wózek funkcyjny - lekowy (wszystko w zasięgu ręki) 1 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 

Zestaw mebli medycznych 1 

Szafka przyłóżkowa  2 

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Stoliki zabiegowe 2 

Taborety  2 

Parawan 2 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, 
wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Łóżeczko niemowlęce 2 

Łóżeczko dla noworodków 2 

Inkubator zamknięty stacjonarny przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem 1 

 
4. Pracowania nauki umiejętności technicznych (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Sala do nauki umiejętności technicznych i badań fizykalnych - planowane będą zajęcia dydaktyczne 
przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Sala planowane z przeznaczeniem 
na 2 grupy studentów (6-osobowe grupy studentów + 1 osoby prowadzącej zajęcia). W sumie na sali będzie 
przebywać 12 studentów i 2 prowadzących. Jednoczasowo na trenażerze pracować będzie nie więcej niż 3 
studentów chyba, że dana procedura medyczna wymagać będzie uczestnictwa większej liczby osób.  
 

Wyposażenie Liczba 

Stanowisko robocze / stoliki kpl 12 

Trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły 2 

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko 2 

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę 2 
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Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe 2 

Trenażer - dostępy do szpikowe 2 

Trenażer - iniekcje domięśniowe 2 

Trenażer - iniekcje podskórne, śródskórne 2 

Trenażer - cewnikowanie pęcherza moczowego wymienny (cewnikowanie kobiety i 
mężczyzny) 

2 

Trenażer - do nauki szycia ran z zestawem narzędzi chirurgicznych 2 

Trenażer - badanie gruczołu piersiowego kobiet 2 

Trenażer - ocena zjawisk osłuchowych  
- osłuchowy trenażer osoby dorosłej, 
- osłuchowy trenażer dziecka, 

2 kpl  

Trenażer - badanie ucha 1 

Trenażer - badanie oka 1 

Trenażer – konikotomia 2 

Trenażer - badanie ginekologiczne 2 

Trenażer  - do  nauki defibrylacji AED 2 

Symulator bandażowania kikutów kk. dolnych i górnych 2 

Model do nauki opatrywania 2 

Fantom - ramie do pomiaru ciśnienia 2 

Trenażer - badanie prostaty i per rectum 1 

Trenażer - do badania jader 1 

Stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka 1 

Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego 1 

Fantom wcześniaka 1 

Model do wykonywania zabiegów dorektalnych 1 

Model do pielęgnacji stomii 2 

Model do pielęgnacji przetok  1 

Model do pielęgnacji ran  2 

Model do pielęgnacji ran odleżynowych 2 

Model  do  zakładania zgłębnika u dorosłego i dziecka  2 

Symulator Badania Fizykalnego „Physiko”. 2 

Zestaw pozoracji wad wrodzonych niemowlaka 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 
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Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, 
wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 kpl 

 
5. Pracownia medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego (Centrum 

Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Dwie sale do nauki medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego. W salach planowane 
będą zajęcia dydaktyczne przeznaczona dla studentów Ratownictwa Medycznego. Sale planowane  
z przeznaczeniem na 1 grupę studentów (maksymalnie 8-osobowe grupy  + 1 osoba prowadząca zajęcia). 
 

Wyposażenie  Liczba 

Zestaw do: założenia i zmiany opatrunku, zgłębnikowania żołądka, płukania żołądka, 
cewnikowania pęcherza moczowego, toalety jamy ustnej, wstrzyknięć podskórnych, 
domięśniowych, dożylnych, pobierania krwi żylnej, kaniulacji żył obwodowych, 
kroplowego wlewu dożylnego, nakłuwania jamy opłucnowej, intubacji dotchawiczej, 
konikopunkcji, 

2 

Plecak (standard PSP R-1)  2 

Deska ortopedyczna ze stabilizatorami i kompletem pasów  4 

Nosze podbierakowe  2 

Zestaw szyn Kramera  2 

Kamizelka KED  2 

Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych  30 

Kołnierz ortopedyczny dla dzieci 3 30 

Zestaw do segregacji rannych - Triage  2 

Plecak ratowniczy W IV 2 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami  1  

Łóżko szpitalne - mobilne 1 

Zestawy do tlenoterapii 2 

Monitor do monitorowania czynności życiowych 1 

Zestaw PediPac 2 

Fantom anatomiczny człowieka dorosłego 2 

Fantom anatomiczne dziecka i niemowlęcia 2 

Fantom do intubacji dorosłego i dziecka 2 

Fantom do intubacji niemowlęcia, 2 

Fantomy do intubacji noworodka 2 
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Fantom do nauki konikopunkcji 2 

Zestaw treningowy do wkłuć do szpikowych 2 

Fantom do nakłucia jamy opłucnowej 2 

Fantom do cewnikowania 2 

Fantom do iniekcji podskórnych i domięśniowych 2 

Fantomy do wkłuć dożylnych 2 

Fantom do wlewu dożylnego 2 

Symulator ran i urazów 2 

Fantom do resuscytacji podstawowej osoby dorosłej i dziecka 2 

Fantom do resuscytacji zaawansowanej osoby dorosłej i dziecka 2 

Fantom do stymulacji/kardiowersja 2 

Fantom urazowy 2 

Zestaw mebli medycznych  2 

Parawan  4 

Szafka przyłóżkowa  2 

Stolik zabiegowy 2 

Zestaw drobnego sprzętu medycznego 2 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 2 

Zestaw wyposażenia biurowego 2 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.  
Projektor multimedialny, tablica suchościeralna system nagłośnienia, tor wizyjny  
z systemem kamer i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów, 
wyświetlanie materiałów instruktażowych, bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

2 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Kozetka lekarska 2 

Ssak próżniowy lub elektryczny 2 

Defibrylator 2 

Łóżko szpitalne - mobilne 1 

Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1 

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa   1 

 

6. Pracownia anatomii i fizjologii  (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Pracownia wyposażona będzie w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem  do nauki anatomii. Program 

został stworzony na podstawie rzeczywistej ludzkiej anatomii, przeznaczony jest dla edukacji medycznej. 

Zapewnia on studentom zintegrowane i kompleksowe środowisko edukacji anatomicznej. Program pomaga 

zrozumieć skomplikowaną, trójwymiarową strukturę ludzkiego ciała, dzięki korelacji widoku 3D i przekrojami 

MPR ponad 2000 struktur anatomicznych. Ułatwia studentom poznanie budowy i rozmieszczenia 
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poszczególnych narządów. Ponadto sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne do anatomii, które 

posiada uczelnia w swoich zasobach tj. tablice anatomiczne, ryciny, modele anatomiczne z tworzyw 

sztucznych. Urządzenie i wyposażenie pracowni ma zapewnić warunki do realizacji efektów kształcenia z 

przedmiotów anatomia i fizjologia. 

Wyposażenie  Liczba 

Zestaw komputerowy dla studentów  20 

Zestaw komputerowy dla nauczyciela  1 

Monitor interaktywny 65" 1 

Oprogramowanie do nauki anatomii wersja 3D - licencja 1 

Oprogramowanie do nauki anatomii wersja 2D - licencja 5 

Komplet mebli i krzesełek 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, system nagłośnienia, wyświetlanie materiałów instruktażowych, z 
bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Tablic anatomiczne  1 kpl 

Ryciny  1 kpl 

Modele anatomiczne z tworzyw sztucznych  1 kpl 

 

7. Pracownia rzeczywistości wirtualnej i komputerowego wspomagania nauczania (Centrum 

Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

W sali planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów Pielęgniarstwa  

i Ratownictwa Medycznego, bądź prowadzenia symulacji wirtualnego pacjenta. Pracownia będzie 

wyposażana w oprogramowanie umożliwiające ćwiczenia praktyczne (wirtualni pacjenci, analiza przypadków, 

specjalistyczne oprogramowanie do dydaktyki medycznej, dostęp do baz medycznych  

i czasopism pełnotekstowych, materiały e-learningowe, możliwość prowadzenia testów itp.) Sala planowana 

z przeznaczeniem na 1 grupę studentów (maksymalnie 10-osobowe grupy  + 1 osoba prowadząca zajęcia). 

Wyposażenie  Liczba 

Zestaw komputerowy dla studentów  10 

Zestaw komputerowy dla nauczyciela  1 

Monitor interaktywny 65" 1 

Komplet mebli i krzesełek 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, system nagłośnienia, tor wizyjny z systemem kamer  
i monitorów umożliwiających rejestrację działań studentów,  wyświetlanie materiałów 
instruktażowych z bezpośrednią komunikację między studentami a nauczycielem. 

1 kpl 
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III. Pozostałe pracownie: 

 

1. Pracownia biochemii i mikrobiologii (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Sala do nauki biochemii i mikrobiologii. W sali planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczona dla 

studentów Pielęgniarstwa. Sale planowane z przeznaczeniem na 1 grupę studentów (maksymalnie 20-

osobowej grupy  + 1 osoba prowadząca zajęcia). Ponadto sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne, 

które posiada uczelnia w swoich zasobach. 

Wyposażenie  Liczba 

Zestaw mebli laboratoryjnych dla studentów (z doprowadzeniem gazu) 20 

Zestaw mebli laboratoryjnych dla nauczyciela (z doprowadzeniem gazu) 1 

Dygestorium dwustanowiskowe z wyposażeniem i odprowadzeniem spalin 1 

Sprzęt laboratoryjny (zestaw szkła laboratorynego, pehametry, konduktometr, pipety 
automatyczne, wagi analityczne). 

1 kpl 

Komplet mebli i krzesełek 1 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego 1 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, projektor multimedialny, system nagłośnienia, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych z bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

1 

Sprzęt dostarczany przez uczelnię ze swoich zasobów  

Autoklaw laboratoryjny  1  

Komora laminarna 1  

Wirówka analityczna  1 

Mikroskop dwuokularowy  5 

Mikroskop z przystawką umożliwiającą przenoszenie obrazu na ekran 1 

Utrwalone preparaty mikroskopowe bakterii, grzybów, riketsji i pasożytów 1 kpl 

Foldery, broszury, ulotki wydawane przez Państwowy Zakład Higieny, 1 kpl 

Tablice poglądowe: pierwotniaki pasożytnicze, płazińce, obleńce, stawonogi, bakterie i 
grzyby chorobotwórcze. 

1 kpl 

Schematy: drogi szerzenia zakażeń, mechanizm zakażenia, odczyn aglutynacji, 
precypitacji, Coombsa, wiązania dopełniacza 

1 kpl 

 

2. Sale ćwiczeniowe/seminaryjne  (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Planuje się 3 sale ćwiczeniowo/seminaryjne, dwie maksymalnie na grupę 40-stu studentów  

i wykładowcę, jedna maksymalnie na grupę 50-ciu studentów i wykładowcę. Sale zostaną wyposażone 

dodatkowo w zestawy wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego w tym w monitory interaktywne  

i projektory multimedialne oraz system nagłośnienia. 

Wyposażenie  Liczba 
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Zestaw krzesełek i stolików 90 

Zestaw wyposażenia biurowego 3 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, projektor multimedialny, system nagłośnienia, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych z bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

3 kpl 

 

3. Sale audytoryjne do przeprowadzenia wykładów  (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Planuje się 3 sale audytoryjne na maksymalnie grupę 100-tu studentów lub jedną salę na maksymalnie 300 

osób  z opcją podziału przestrzeni na 3 mniejsze pomieszczenia. Sale zostaną wyposażone dodatkowo  

w zestawy wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego w tym w monitory interaktywne i projektory 

multimedialne oraz system nagłośnienia. 

 

Wyposażenie  Liczba 

Komplet mebli audytoryjnych  3 

Zestawy krzesełek audytoryjnych 300 

Zestaw wyposażenia biurowego 3 

Zestaw wyposażenia prezentacyjnego.  
Tablica suchościeralna, projektor multimedialny, system nagłośnienia, wyświetlanie 
materiałów instruktażowych z bezpośrednią komunikację między studentami a 
nauczycielem. 

3 

 

4. Czytelnia multimedialna   (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Dzięki czytelni multimedialnej studenci będą mieć wygodny dostęp do Internetu oraz zasobów cyfrowych 

nauki i uczelni. 

Wyposażenie  Liczba 

Zestawy komputerowe 20 

Zestawy krzesełek i stolików 20 

Zestaw wyposażenia biurowego 1 

System monitoringu i dostępu do sprzętu komputerowego za pomocą legitymacji 
studenckiej 

1 

 

5. Pomieszczenia techniczne i socjalno-biurowe (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 

 

Planowany obiekt poza wymienionymi pomieszczeniami służącymi celom dydaktycznym będzie wyposażony 

w niezbędne pomieszczenia techniczne tj. pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie central 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie serwerowni. 

Na potrzeby studentów, kadry dydaktycznej i obsługi technicznej, Centrum Symulacji Medycznej planuje się 

uzbroić w zespół pomieszczeń sanitarnych, szatnie, pomieszczenia przeznaczone do magazynowania 

symulatorów i fantomów, magazyn konserwatora obiektu, pomieszczenia socjalne i biurowe.  

Przewidziane pomieszczenia techniczne oraz  socjalno-biurowe są związane procesem dydaktycznym. Są 

to pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania obiektu, takie jak zapewnianiające zasilanie w energię 

cieplną, elektryczną, czy komfort prowadzenia zajęć (klimatyzacja, wentylacja mechaniczna itp.) oraz 
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potrzeby socjalno -  bytowe studentów , wykładowców oraz obsługi obiektu.  Pomieszczenia te nie są 

przeznaczone do działalności administracyjnej uczelni, cała administracja PWSZ znajduje się w budynku A 

przy ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku i tam załatwiane są wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem 

uczelni. 

Wymienione wyżej wyposażanie i sprzęt  będzie stanowił środki trwałe lub pierwsze wyposażenie 

obiektu, tym samym zostanie zachowany wymóg  pięciu lat trwałości. 

 

W stosunku do opisanego wyposażenia i sprzętu dopuszczone zostaną rozwiązania równoważne.  

W całym budynku zostanie zapewniony dostęp do bezprzewodowego Internetu. Zaplanowana sieć Wi-fi ma 

służyć celom edukacyjnym i jest dedykowana systemowi symulacji. Sieć nie będzie ogólnodostępna, aby się 

do niej zalogować trzeba być pracownikiem dydaktycznym bądź studentem, a logowania/rejestracja odbywa 

się za pomocą kiosków internetowych i aktywnej (nie unieważnionej) Elektronicznej Legitymacji Studenckiej 

(ELS) bądź karty pracowniczej. Dzięki dużej liczbie stanowisk komputerowych oraz czytelni multimedialnej 

osoby korzystające z infrastruktury Centrum będą mieć wygodny dostęp do zasobów cyfrowych nauki oraz 

zasobów uczelni  (czasopism elektronicznych (np. Nature i Science) z baz pełnotekstowych dużego wyboru 

czasopism oferowanych w wolnym dostępie, baz piśmiennictwa, baz bibliograficznych, książek 

elektronicznych, atlasów, katalogu zbiorów biblioteki PWSZ czy wreszcie biblioteki pełnotekstowej Libra Ibuk 

oraz baz, m.in. Wiley Online Library Web of Knowledge, Elsevier, Scopus, PubMed, MP On-line, AHRQ, 

Cochrane Community Archive).   

W ramach inwestycji zaplanowano do realizacji budynek z zapleczem dwukondygnacyjnym lub 

czterokondygnacyjnym( w zależności od przyjętych rozwiązań architektonicznych) W konstrukcji obiektu 

zaprojektowano słupy i rygle żelbetowe wylewane, ściany murowane z bloczków gazobetonowych lub 

ceramicznych, dach dwuspadowy kryty blachą płaską lub wielospadowy kryty blachą płaską. Budynek będzie 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Obiekt będzie składał się z dwóch części/bloków niezależnych od siebie tj. części dydaktycznej 
(kwalifikowanej) oraz części noclegowej (dom studenta – niekwalifikowanej). 
 
Projekt budowlany będzie tak opracowany, aby można było wydzielić oba bloki, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania techniczne i finansowe (kosztorysowe). Ponadto wykonawca robót budowlanych  
w swojej ofercie będzie musiał podać koszty wykonania prac części dydaktycznej i domu studenta. 
 
Podstawowe dane powierzchniowe budynku (w zależności od rozwiązań architektonicznych): 
- długość –max  60,0 m 
- szerokość – max  40 m 
- powierzchnia zabudowy – max 2 647,77 m2 
- powierzchnia użytkowa – ok. 3 500,00 m2 
- wysokość – max 20,00 m 
- kubatura – ok. 20 000,00 m3 
 
Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane, wys. 40 i 50 cm z betonu C16/20, zbrojone, stal B500SP 
na warstwie chudego betonu B 10 gr. 10 cm. Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu C25/30.  
Ściany zewnętrzne - gr. 24 cm, murowane z bloczków komórkowych na zaprawie cementowo-wapniowej 

marki 3 MPa, ocieplone styropianem. Ściany wewnętrzne gr. 24 cm oraz gr. 11,5 cm murowane. Przewody 

wentylacyjne 14×14 i 14 ×27 z cegły pełnej oraz systemowe wyprowadzone ponad dach i zakończone 

czapkami kominowymi betonowymi gr. 8 cm na warstwie papy. 

Na wszystkich ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych wieńce żelbetowe. Klatki schodowe 

wykonane w technologii żelbetowej. Nadproża żelbetowe wylewan z betonu C25/30 oraz z belek typu L-19. 

Izolacja pozioma ław – beton hydrostatyczny; izolacja termiczna ścian fundamentowych ze styropianu 

ekstrudowanego gr. 12 cm; izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styropianu. 
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Roboty wykończeniowe: 

Tynki wewnętrzne – cementowo-wapniowe, kat. III na ścianach murowanych oraz pocienione na elementach 

żelbetowych; tynki zewnętrzne – silikatowe. Instalacja wodna może być wykonana           z tworzyw sztucznych, 

ale o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Przybory sanitarne i armatura o jakości zapewniającej ich 

użytkowanie w ciągu 15 lat. 

Całość instalacji c.w.u. i cyrkulacji należy wykonać z rur ze stali stopowych, odpornych na korozje, lub  

z tworzywa sztucznego. Na przewodach instalacji wody ciepłej i cyrkulacji zaleca się stosować zawory  

i odcięcia typu kulowego. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej - piony kanalizacyjne i podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać 

z rur kanalizacyjnych PP/PCV/PE. Odprowadzenie do zaprojektowanego przyłącza kanalizacj i sanitarnej. 

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego nagrzewnic. 

Klimatyzacja obejmuje pomieszczenia sal wykładowych i symulacyjnych oraz inne pomieszczenia wymagane 

przepisami. 

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę instalacji elektrycznych: oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacji 

siłowej, odgromowej, uziemienia, instalacji teletechnicznych, sygnalizacyjnej, alarmowej, multimedialnej 

(nagłośnienie i TV) oraz sieci komputerowej i telefonicznej. Instalacje oświetlenia ogólnego planuje się jako 

zasilania z zaprojektowanych rozdzielni dla wyodrębnionych zespołów funkcjonalnych obiektu. Przewiduje 

się zastosowanie energooszczędnych źródeł światła      o wysokim współczynniku oddania barwy światła. 

Zagospodarowanie terenu oraz podłączenie obiektu do sieci zewnętrznych (zgodnie z wytycznymi koszty 

niekwalifikowane): 

Obejmuje m.in.: Strefy wejścia do budynku i chodniki. Zagospodarowanie terenu będzie wykonane w sposób 

kompleksowy i zgodny z zagospodarowaniem terenów przyległych. Teren będzie wyposażony w chodniki i 

ciągi piesze oraz w elementy małej architektury, m.in. kosze na śmieci, elementy do mocowania rowerów, 

ławki typu parkowego, oświetlenie terenu. Chodniki i ciągi piesze będą z kostki granitowej. Szerokość 

zastosowanych chodników – minimum 1,50 m. 

Parkingi: 

Miejsca postojowych dla samochodów osobowych wraz z  2-ma  miejscami dla osób niepełnosprawnych. W 

strefie wejściowej do budynku przewidziano parking dla rowerów na 10 miejsc parkingowych.  

Drogi wewnętrzne: 

W ramach projektowanego układu drogowego dojdzie do przebudowy drogi wewnętrznej. Nawierzchnia 

będzie wykonana z kostki granitowej. W ramach projektowanego układu drogowego przewidziano podjazd 

dla samochodów ciężarowych/dostawczych bezpośrednio do budynku, w celu łatwego rozładunku towarów.   

Zieleń: 

Zagospodarowanie przewiduje zieleń wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. 

Obiekt zasilany będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej. System ogrzewania zaspokoi potrzeby użytkowe 

obiektu i charakteryzuje się dobrymi parametrami ekonomicznymi. Instalacja kanalizacji deszczowej - przyjęty 

system zabezpiecza potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzuje się dobrymi parametrami ekonomicznymi. 

Ścieki planuje się odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

W budynku nie planuje się pomieszczeń dla administracji uczelni. Jak sygnalizowano wcześniej  administracja 

uczelni mieści się w Budynku „A”. 
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Wyposażenie pracowni i laboratoriów kierunku mechanika i budowa maszyn (Budynek C przy ulicy 

Reymonta 6 ): 

I. Pracownia Podstaw Konstrukcji Maszyn i Systemów CAx (Instytut Techniczny, budynek C) 

Wyposażenie  Liczba 

Zestawy komputerowe PC o dużej mocy obliczeniowej i aktualne systemy operacyjne do 
obsługi systemów CAD 

20 

Mysz - 3D z kontrolerem zapewniająca swobodę intuicyjnej i precyzyjnej nawigacji 3D 20 

Drukarka 3D 1 

Ploter (A0+) - idealny do zastosowań CAD 1 

Oprogramowane typu CAD - wersja akademicka, 1 kpl 

 

Zestawy komputerowe o dużej mocy obliczeniowej i aktualne systemy operacyjne są niezbędne do 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programów do komputerowego wspomagania projektowania CAD 

(Computer Aided Design), uczelnia posiada takie programy jak Catia, Inventor, Mechanical, AutoCAD, 

HyperWorks, SIGMASOFT, EMC Corporation, MOLDEX. 

Poczyniono analizę potrzeb w kierunku preferencji stosowania oprogramowania CAx w biurach 

konstrukcyjnych znajdujących się w naszym otoczeniu, z której wynika iż, program SolidWorks, jest jednym 

z najpopularniejszych programów do projektowania bryłowego (m .in. w firmach lokalnych takich jak Autosan, 

Automet, DES ART, Ciarko). Działaniem zbieżnym ze strony uczelni jest wyposażenie absolwentów w wiedzę 

i doświadczenie z tego zakresu również w celu dostosowanie efektów kształcenia i poprawy konkurencyjności 

naszych absolwentów. Studenci uzyskają wiedzę w zakresie podstaw projektowania i użytkowania 

środowiska SolidWorks, co ułatwi im ubieganie się o praktyki, staże oraz pracę w firmach branżowych. Warto 

nadmienić, że studenci powinni w trakcie zajęć zapoznać się z technologią, znacznie ułatwiającą 

wykonywanie rutynowych czynności w fazie projektowania przy użyciu technologii CAx w czym mają pomóc 

myszki 3D, drukarka 3D i ploter do wydruku projektów na formacie minimum AO+. Drukowanie przestrzenne 

(ang. 3D printing) – wspomoże proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie 

komputerowego modelu opracowanego na w/w oprogramowaniu CAD.  

II. Laboratorium materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów (Instytut Techniczny, budynek C) 

Wyposażenie  Liczba 

Matryca metali nieżelaznych do spektrometru  1 kpl 

Wideoekstensometr  1 

 

Do tej pory z wykorzystaniem spektrometru można było badać tylko skład chemiczny stali niskostopowych. 

Zawartości pierwiastków powyżej pewnych granic nie można było określić. Dzięki zakupowi tych matryc 

pojawia się możliwość badania różnorodnych materiałów metalowych i ich stopów. Wideoekstensometr 

wyznacza zupełnie nowy obszar badawczy właściwości mechanicznych materiałów. Parametry związane z 

wydłużeniem i rozciąganiem próbek wykonywane są metodą bezstykowa, i są o wiele dokładniejsze. Badania 

dotychczasowe; były wykonywane na maszynie wytrzymałościowej w zaciskach mechanicznych, brak 

możliwości badań materiałów polimerowych i elastomerów, dużą niepewność wyników. Zakup i wdrożenie 

tego urządzenia pozwoli usunąć te niedogodności oraz uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. 

III. Podstawy przetwarzania polimerów, materiały polimerowe (Instytut Techniczny, budynek C) 

Wyposażenie  Liczba 
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Reometr kapilarny 1 kpl 

Aparat do różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) z przystawką pVT + kinetyka  1 kpl 

Oprogramowane do symulacji wtrysku plastiku -wersja akademicka 1 kpl 

 

W stosunku do opisanego wyposażenia i sprzętu dopuszczone zostaną rozwiązania równoważne.  

Wymienione wyżej wyposażanie i sprzęt  będzie stanowił środki trwałe lub pierwsze wyposażenie 

obiektu, tym samym zostanie zachowany wymóg  pięciu lat trwałości. 

Nowe laboratorium o praktycznym profilu nauczania: Podstawy przetwarzania polimerów, materiały 

polimerowe. Sugestie odnośnie utworzenia tego laboratorium otrzymaliśmy od Zespołu Interesariuszy, 

pochodzących z lokalnego rynku pracy (przemysł gumowy, samochodowy).  Docelowo, wyposażenie 

absolwentów w ten zestaw wiedzy pozwoli na bezproblemowe znalezienie pracy lub podjęcie własnej 

działalności gospodarczej. Proponowane zakupy przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności naszych 

absolwentów na rynku pracy. 

Kierunek mechanika i budowa maszyn w 2010 otrzymał wsparcie w ramach projektu pn. „Rozbudowa, 

przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Reymonta 6 na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku” jednak mając na względzie dynamicznie rozwijający się przemysł 

samochodowy i elektromaszynowy oraz dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy 

na przestrzeni 6 lat w ramach kierunku MiBM uczelnia uruchomiła nowe specjalności tj.  Mechatronika  

z informatyką, Programowanie i obsługa obrabiarek CNC, Zarządzanie jakością produkcji, Logistyka  

w przedsiębiorstwie. 

W/w specjalności zostały uruchomione po spotkaniach tzw. Rady interesariuszy (przedstawicieli lokalnego 

przemysłu) na których opracowano/uzgodniono nowe programy studiów oraz wprowadzenie nowych 

przedmiotów związanych z przetwarzaniem materiałów polimerowych i elastomerów (przemysł gumowy 

STOMIL SANOK/RUBBER i PASS-POL) oraz zwiększeniu liczby godzin w obszarze przedmiotów 

związanych z komputerowym wspomaganiem projektów  i obsługę maszyn CNC. Świadczy to o tym, że 

uczelnia dostosowuje ofertę kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy i  przedstawione 

propozycje zasługują na wsparcie w ramach RPO WP.     

Mając na względzie powyższe zachodzi konieczność doposażenia już istniejących pracowni/laboratoriów  

w odpowiedni sprzęt do badania polimerów i elastomerów oraz komputerowe wspomaganie projektów tj.  

Pracownia Podstaw Konstrukcji Maszyn i Systemów CAx i Laboratorium materiałoznawstwa i wytrzymałości 

materiałów oraz stworzenia nowego laboratorium pn. Podstawy przetwarzania polimerów, materiały 

polimerowe 

Przedstawione wyżej propozycje znakomicie wpisują się w strategie regionalnej i lokalnej innowacji, łączącej 

aspekty nauki, badań i szeroko pojętej działalności produkcyjnej w dostosowanej do lokalnego rynku pracy. 

W myśl tej zasady skomponowano zestaw badawczy służący obopólnym korzyściom. Spodziewanym 

przejawem zwiększenia potencjału naukowo-badawczego ze strony Uczelni, będzie wydatny wzrost korzyści 

polegający na: podniesieniu atrakcyjności i jakości kształcenia studentów, wzroście zainteresowania 

badaniami naukowymi studentów w aspekcie ich praktycznego wykorzystania, budowie klimatu wiedzy  

i znakomitego przykładu do podjęcia własnej działalności, czyli samozatrudnienia studentów, wyposażenie 

studentów w nowoczesną i praktyczną wiedzę w oparciu o nowoczesny warsztat badawczy, zwiększenie 

potencjału badawczego Instytutu Technicznego, poszerzenie i uaktualnienie oferty dydaktycznej Instytutu 

Technicznego i Uczelni, zwiększenie zainteresowania kształceniem technicznym wśród młodzieży  

i dorosłych, podjęcie szerokiej współpracy w zakresie B+R na styku nauka –przemysł, wypracowanie 

skutecznych metod badań i narzędzi przez prowadzących zajęcia, znacznej poprawie horyzontu dostępności 

aparatury, zwiększenie mobilności wykładowców w aspekcie podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania 
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kolejnych stopni awansu zawodowego, zmniejszenie dystansu w stosunku do czołowych reprezentantów 

naukowych z dziedzin technicznych. 

 

Przedmiotowa propozycja projektu spełnia kryteria formalne i merytoryczne dopuszczające EFRR 

wskazane w zał. nr 3a SzOOP określone dla działania 6.4.2. 

 

Wnioskodawca spełnia kryteria formalne i merytoryczne. 

 

Kryteria formalne standardowe – projekty pozakonkursowe: 

 

- Kwalifikowalność wnioskodawcy – wnioskodawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana 

Grodka w Sanoku. Ramy prawne funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Sanoku wyznacza 

Statut  z dnia 24 lutego 2006 r., zatwierdzonego przez MNiSW w dniu 22 sierpnia 2007 r. z późniejszymi 

zmianami oraz następujące Przepisy RP: 

• Ustawa z  dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sanoku (Dz. U. Nr 79, poz. 839). 

Uczelnia posiada osobowość prawną. Nadzór nad uczelnią w zakresie określonym ustawą, sprawuje minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Biorąc pod uwagę status prawny Beneficjenta oraz zakładany 

podział zadań i kompetencji związanych z realizacją inwestycji można stwierdzić, że Beneficjent posiada 

zdolność organizacyjną, gwarantującą wykonalność instytucjonalną projektu.  

Uczelnia nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom 

wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na 

podstawie odrębnych przepisów. 

- Kwalifikowalność zakresu rzeczowego – zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem odpowiedniego 

działania /poddziałania, typem projektu wymienionych w SZOOP. Ponadto zakres rzeczowy projektu jest 

zgodny z wytycznymi i wyjaśnieniami IZ RPO WP 2014-2020 a projekt jest realizowany na terenie 

województwa podkarpackiego Wszystkie pozycje nakładów inwestycyjnych to środki trwałe  

w rozumieniu zapisów Ustawy o rachunkowości.   

- Kwalifikowalność zakresu finansowego – zakres finansowy projektu kwalifikuje się do wsparcia. Suma 

wydatków kwalifikowanych wynosi 15 000 000,00 zł., w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR 12 

750 000,00 zł, co stanowi 85 %. 

- Zgodność z art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r - Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dot. zamówień 

publicznych, jeśli realizacja – art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. Projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte albo powinny były zostać 

objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem. 

- Zgodność wniosku o dofinansowanie z kartą projektu z etapu identyfikacji projektu–informacje zawarte we 

wniosku o dofinansowanie będą zgodne z kartą projektu uzgodnioną z IZ RPO WP 2014-2020 na etapie 

identyfikacji projektu. 

- Okres realizacji projektu - planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny 

z wymaganiami określonymi przez IZ RPO WP 2014-2020. 

- Kwalifikowalność wydatków - wydatki wskazane we wniosku  będą wpisywać się w katalog wydatków 

kwalifikowalnych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w 

okresie programowania 2014-2020, załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 obowiązującego na 

dzień ogłoszenia naboru wniosków. 

- Poprawność wyboru wskaźników - wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla danego 

działania/ poddziałania/typu projektu z listy wskaźników właściwych dla danego naboru. Wskaźniki  zostaną 

przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej. 
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- Merytoryczna prawidłowość sporządzenia wniosku -  wniosek zostanie złożony zgodnie z wytycznymi i 

zaproszeniem do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. 

- Merytoryczna prawidłowość załączników do wniosku / merytoryczna prawidłowość uzupełnień wniosku i 

załączników - ilość załączników, będzie zgodna z regulaminem konkursu i zaproszeniem do złożenia wniosku 

w trybie pozakonkursowym. 

 

Kryteria specyficzne –ocena formalna: 

 

- Opinia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - na podstawie pisma z Departamentu Edukacji, Nauki i 

Sportu z dnia 7 marca 2017r. ww. przedsięwzięcie uzyskało pozytywną opinię MNiSW zgodnie z pismem 

znak DIR.ZPSW.177.1.2017 z marca 2017 r. 

 

Kryteria merytoryczne standardowe - projekty pozakonkursowe: 

 

- Logika projektu – projektu wpływa na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i zaspokojenie potrzeb. Na 

podstawie ich analizy dobrano cele i działania projektu oraz oszacowano jego produkty i rezultaty. W ramach 

studium wykonalności zostanie zaprezentowana logika projekt w sposób spójny i zgodny z wymaganiami 

Instrukcji IZ RPO WP.  

- Prawidłowość analizy wariantów alternatywnych – wskazany w ramach niniejszego dokumentu wariant 

realizacji projektu jest optymalny. W ramach studium wykonalności zostanie opisana analiza wariantów 

alternatywnych oraz podane uzasadnienie wyboru wariantu objętego wnioskiem o dofinansowanie. 

- Kwalifikowalność wydatków – wydatki przewidziane w projekcie są niezbędne do jego realizacji oraz 

zaplanowane w sposób oszczędny i efektywny, tj. z założeniem jak najwyższych efektów i jakości przy 

najniższych kosztach. Uzasadnienie poszczególnych wydatków zostanie przedstawione w dokumentacji 

aplikacyjnej. 

- Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy – wnioskodawca posiada 

zdolność do wykonania i eksploatacji projektu zgodnie z przyjętymi celami. W ramach studium wykonalności 

zostanie przedstawiona analiza formy prawnej Wnioskodawcy (podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje 

projektu), doświadczenie w realizacji inwestycji, zdolność do zapewnienia środków finansowych koniecznych 

do pokrycia kosztów eksploatacji inwestycji. 

- Zasada zapobiegania dyskryminacji – projekt wykazuje zgodność z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza w tym zakresie zostanie 

przedstawiona w dokumentacji aplikacyjnej. Planowany do obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

- Równość szans kobiet i mężczyzn – projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, 

infrastruktury) ze względu na płeć. Analiza w tym zakresie zostanie przedstawiona w dokumentacji 

aplikacyjnej. 

- Zasada zrównoważonego rozwoju - zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, z uwagi na fakt, iż 

w ramach projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie 

zasobami, ograniczenie presji na środowisko, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Analiza w tym zakresie zostanie przedstawiona w dokumentacji aplikacyjnej. 

- Klauzula delokalizacyjna - nie dotyczy; 

- Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy finansowej – analiza finansowa projektu zostanie 

przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju i zaleceniami IZ RPO WP 2014-

2020. Poszczególne etapy analizy zostaną przedstawione w studium wykonalności projektu.  

- Spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych - projekt z uwagi na publiczny charakter 

świadczonych usług charakteryzował się będzie wskaźnikami finansowymi spełniającymi kryteria progowe 

(FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta). Wyliczenia wskaźników finansowych zostaną przedstawione w 

studium wykonalności projektu. 

- Trwałość finansowa projektu – Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania założonych celów i 

rezultatów w okresie trwałości. Szczegółowa analiza trwałości finansowej projektu zostanie przedstawiona w 

studium wykonalności projektu. 
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- Prawidłowość analizy ekonomiczne - analiza ekonomiczna projektu zostanie wykonana zgodnie z 

Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju i Instrukcją Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020. 

Analiza wskazywać będzie na konkretne korzyści ekonomiczne oraz ich przewagę nad kosztami finansowymi 

i ekonomicznymi. 

- Wykonalność techniczna i technologiczna projektu - proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne 

zapewniają wykonanie projektu przy założonych kosztach, terminach i należytej jakości oraz spełniają 

obowiązujące wymogi (normy, zasady sztuki budowlanej) i zapewniają gwarancję efektywnego wykonania i 

eksploatacji inwestycji). Zaproponowane w projekcie rozwiązania technologiczne, zakres prac, obiekty, 

wyposażenie i ich parametry są poprawne oraz optymalne pod względem osiągnięcia zaplanowanych 

produktów, rezultatów i realizacji celów inwestycji oraz będą trwałe pod względem technicznym. Szczegółowy 

opis rozwiązań technicznych i technologicznych znajdzie się w dokumentacji aplikacyjnej projektu. 

- Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z procesem inwestycyjnym - dokumentacja techniczna 

projektu obejmuje cały zakres rzeczowy wniosku, dla którego jest wymagana oraz została ona opracowana 

rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wnioskodawca będzie w stanie spełnić wymogi 

prawne i organizacyjne związane z procesem inwestycyjnym i zrealizować inwestycję. Szczegółowa analiza 

w tym zakresie zostanie przedstawiona w studium wykonalności projektu. 

- Zmiany klimatu – kryterium spełnione. Szczegółowa analiza w tym zakresie zostanie przedstawiona w 

dokumentacji aplikacyjnej projektu. 

 

Kryteria merytoryczne specyficzne: 

 

- Budowa nowych obiektów – w ramach projektu przedstawiono analizę potrzeb oraz udokumentowano brak 

możliwości wykorzystania / adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury jako czynniki wskazujące na 

konieczności budowy nowych obiektów dydaktycznych. Szczegółowa analiza w tym zakresie zostanie 

przedstawiona w dokumentacji aplikacyjnej projektu. 

- Zgodność z celami RIS i/lub Strategią Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 - projekt przyczynia się 

do realizacji celów wynikających z RIS i celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 

2020. Szczegółowa analiza w tym zakresie zostanie przedstawiona w dokumentacji aplikacyjnej projektu. 

- Komplementarność do projektów z EFS na etapie identyfikacji projektów – przedmiotowy projekt jest 

komplementarny w stosunku do projektów z EFS. Szczegółowa analiza w tym zakresie zostanie 

przedstawiona w dokumentacji aplikacyjnej projektu. 

2.8 Cele propozycji projektu oraz wykazanie zgodności projektu z celami 

szczegółowymi lub rezultatami odpowiednich priorytetów RPO WP 2014-

2020 i celami szczegółowymi SzOOP RPO WP 2014-20207 

Celem główny projektu jest wsparcie dla studentów kierunków pielęgniarstwa, ratownictwa 

medycznego w zakresie Budowy Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G oraz wsparcie dla 

studentów kierunku mechanika i budowa maszyn poprzez wyposażenie pracowni  

i laboratoriów. 

Realizacja projektu pozwoli ponadto na  stworzenie innowacyjnego modelu nauczania obejmującego 

program dydaktyczny (wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji), w którym zostaną 

zastosowane zaawansowane, sterowane komputerowo techniki symulacji działań medycznych. 

Wprowadzenie kilka lat temu zaawansowanych technik symulacyjnych do szkolenia pilotów 

zaowocowało radykalnym ograniczeniem incydentów i katastrof lotniczych i stało się bodźcem dla 

wprowadzenia podobnych metod do edukacji medycznej. Dzięki temu po raz pierwszy w historii 

edukacji medycznej uczący się uzyskali sposobność ćwiczenia w realistycznych, ale równocześnie 

bezpiecznych warunkach. Nowej generacji symulatory pacjenta zbudowane na bazie 

skomputeryzowanych robotów-manekinów oferują niezwykłe możliwości uzyskania biegłości 

klinicznej bez niebezpieczeństwa spowodowania powikłań. Symulacja jest treningiem i metodą 

edukacji opartą na sprzężeniu zwrotnym, w trakcie której uczący ćwiczy w warunkach maksymalnie 

                                                           
7 Należy przedstawić stopień, w którym projekt przyczyni się do realizacji założonych celów 
szczegółowych lub rezultatów odpowiednich priorytetów RPO WP 2014-2020 i celów szczegółowych 
SzOOP RPO WP 2014 – 2020). 
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zbliżonych do naturalnych. Poprawność jego działań jest nadzorowana i kontrolowana nie tylko przez 

instruktora, ale również przez skomputeryzowany system, który dokumentuje działania podejmowane 

przez ćwiczącego i przekazuje mu w czasie rzeczywistym ich fizjologiczne konsekwencje. Medyczna 

symulacja jest według aktualnego stanu wiedzy najdoskonalszą metodą edukacji. Nic więc dziwnego, 

że obecnie połowa amerykańskich uczelni medycznych posiada ośrodki symulacji, które umożliwiają 

kreowanie realistycznych metod leczenia bez stwarzania zagrożenia dla pacjenta. Jest szczególnie 

wartościowe podczas decydującej fazy medycznego szkolenia. Nowy program dydaktyczny będzie 

obejmował zagadnienia teoretyczne i najważniejszą część praktyczną realizowaną w Centrum 

Symulacji Medycznej, w którym zostaną zastosowane zaawansowane, sterowane komputerowo 

techniki symulacji działań medycznych przy jednoczesnym zastosowaniu technik audiowizualnych. 

Do symulacji medycznej wykorzystane zostaną symulatory medyczne, których wygląd, reakcje 

fizjologiczne, a nawet reakcje na podawane leki będą odpowiadały obserwowanym u „normalnych” 

pacjentów. Podobieństwo symulatora do żywego człowieka wywoła u osób ćwiczących silne napięcie 

emocjonalne, pozytywnie wpływające na zaangażowanie w proces szkolenia. Cechy systemu 

zapewniają możliwość prowadzenia i weryfikacji szkoleń medycznych na poziomie, który nie jest 

możliwy do osiągnięcia na żadnym innym sprzęcie. 

Pośrednim celem projektu jest stworzenie odpowiedniej bazy noclegowej dla studentów, kadry 

dydaktycznej i osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej w ramach  programu ERASMUS. 

Uczelnia na dzień dzisiejszy nie posiada takiego obiektu a jednym z podstawowych zadań 

wspomagających proces kształcenia jest zapewnienie odpowiedniej bazy noclegowej dla studentów 

i kadry dydaktycznej. Ponadto pokoje noclegowe będą udostępniane uczestnikom szkoleń  

i konferencji organizowanych przez uczelnię (wydatki niekwalifikowane).  

Projekt adresowany jest do studentów i pracowników uczelni, kandydatów na studia na kierunkach 

medycznych/technicznych dla potrzeb placówek medycznych regionu i lokalnych przedsiębiorców,   

a także lokalnej społeczności i władz samorządowych. Generalnym celem projektu jest zwiększenie 

dostępności i podniesienie jakości kształcenia kadr na kierunkach medycznych/technicznych dla 

potrzeb placówek medycznych regionu i firm regionu z branży samochodowej/lotniczej, podniesienie 

stanu zdrowia społeczeństwa, upowszechnienie postępu technicznego i technologicznego  

w zawodach medycznych/technicznych i około medycznych, wzmocnienie pozycji uczelni w regionie, 

a przez to bezpośrednie oddziaływanie na wzrost poziomu zdrowia publicznego w regionie. Projekt 

ma służyć także lokalnej społeczności. W obiekcie będą realizowane projekty w ramach EFS.  

Dzięki projektowi uczelnia będzie mogła zaspokoić kompleksowo wszystkie potrzeby studentów 

począwszy od edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, kończąc na mieszkaniowych. Celem 

strategicznym projektu jest wzmocnienie roli przedmiotowej szkoły wyższej i przygotowanie jej do 

odegrania  kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. 

Cele społeczne: 

Potrzeby edukacyjne poprzez możliwość studiowania na sanockiej uczelni oraz podnoszenia 

dotychczasowych kwalifikacji; większe możliwości na studiowanie osób z dalszych zakątków regionu. 

 

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi i rezultatami następujących priorytetów RPO WP 

2014-2020 i celami szczegółowymi SzOOP RPO WP 2014-2020: 

 

Oś priorytetowa VI – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA, Priorytet inwestycyjny CT 

10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

cel szczegółowy SzOOP Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 

Projekt PWSZ w Sanoku wpisuje się w RPO WP 2014-2020 i SzOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie 

uruchomienia nowych kierunków kształcenia praktycznego tj. pielęgniarstwa II stopnia. Ponadto 

projekt przewiduje poprawę istniejącej oferty dydaktycznej  na kierunku Mechanika i budowa maszyn, 

pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. 

 

Projekt wpisuje się w Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie 

zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. 
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Uczelnia poprzez wysoką jakość kształcenia i przygotowanie kadry tworzy warunki zwiększenia 

atrakcyjności inwestycyjnej dla kapitału rodzimego i zagranicznego. Uczelnia tworzy atrakcyjną ofertę 

edukacyjną przez uruchamianie nowych kierunków o profilu praktycznym dostosowanych do pełnego 

wykorzystania zasobów gospodarczych województwa, kształcąc kadry na potrzeby regionalnego 

rynku pracy, jednak aby sprostać nauczaniu na poziomie dostosowanym do potrzeb gospodarki i 

rynku pracy potrzebny jest nieustanny rozwój infrastruktury dydaktycznej i wyposażenia. 

Odpowiednie wyposażenie / doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do kształcenia na wysokim 

poziomie, przyczyni się do poprawy przygotowania zawodowego i praktycznego w regionie. 

 

2.9 Komplementarność propozycji projektu z innymi przedsięwzięciami 

zrealizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji8 

Projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Uczelnię w latach 

2012-15 w ramach projektów z  PO KL: 

 

 a) 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla GOW (kierunek 

Mechanika i Budowa Maszyn), 

b) 2.3.2 Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych,  

c) 9.6.3 Doradztwo edukacyjne dla mieszkańców pow, sanockiego, 

Perspektywa 2014-2020 w ramach POWER; 

Projekty realizowane przez uczelnię: 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.  

Numer i nazwa Działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

Projekt pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku 

Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku” 

Wartość projektu: 3 105 107,50 zł  

Uczestnicy: Studenci kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku  

Zakres merytoryczny projektu:  

Projekt zakłada przygotowanie Programu Rozwojowego którego głównym celem jest podniesienie 

jakości kształcenia, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku 

pielęgniarstwo i tym samym wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów kierunków Pielęgniarstwo. 

Program Rozwojowy przyczyni się do wzrostu o min. 25% liczby absolwentów kierunków 

pielęgniarstwo w latach 2019-2021.  

W ramach projektu finansowane będą działania dążące do wzmocnienia kompetencji zawodowych 

studentów kierunku Pielęgniarstwo.  

Zadanie 1. Program Stypendialny  

                                                           
8 Należy wykazać powiązanie z projektami realizowanymi/zrealizowanymi w perspektywie 2007-2013, 
innymi projektami planowanymi do realizacji w ramach perspektywy 2014-2020, inwestycjami 
planowanymi wyłącznie ze środków własnych/publicznych do roku 2023.  

 W zakresie wsparcia państwowych wyższych szkół zawodowych (PWSZ) należy wykazać 
komplementarność do projektów z EFS (zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP na lata 2014 – 2020), 
w tym należy przedstawić komplementarność z działaniami EFS podejmowanymi w ramach PO 
WER (zgodnie z zapisami RPO WP na lata 2014 – 2020). 

Powiązane projekty nie muszą być realizowane przez ten sam podmiot. Należy również opisać 
doświadczenie beneficjenta w pozyskiwaniu środków pomocowych (fundusze strukturalne, 
przedakcesyjne, kontrakt wojewódzki itp.). 
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Będzie on miał charakter motywacyjny, tzn. oparty o zasadę, że student otrzymuje stypendium 

najwcześniej po 2 semestrze kształcenia. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki, przy 

czym stypendium będzie wypłacane dla 1 studenta maks. przez 4 semestry.  

Zadanie 2.  Dodatkowe zajęcia   

W ramach zadania zostaną opracowane i przeprowadzone dodatkowe zajęcia wykraczające poza 

standardowy program kształcenia. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone po II semestrze kształcenia.  

Zadanie 3. Dostosowanie jakości i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów 

Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży   

W ramach zadania nastąpi dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych 

praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży. Program praktyk oraz sposób ich 

przeprowadzania będzie odbywał się z założeniem zawarcia pisemnej umowy o staż dla studenta.  

Zadanie 4. Opracowanie i wdrożenie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych  

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2021.  

Partnerzy:   

- Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza   

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku   

- Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku   

- Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta w Sanoku   

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku   

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED. Jolanta Leń   

-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Medyczna DO-MED 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Projekt pn. „Kształcimy zawodowców”  

Wartość projektu to 1 mln 200 tys. zł.  

Cel główny projektu:  

Podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji wśród 207 studentów PWSZ im. Jana Grodka w 

Sanoku w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez kompleksowe wsparcie 

edukacyjno-szkoleniowe do 31.12.2019 r.  

Liczba uczestników:  

230 studentów I stopnia  

W ramach projektu studenci skorzystają z następujących form wsparcia: 

- Certyfikowane szkolenia 

- Warsztaty kształcące kompetencje 

- Dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami 

- Dodatkowe zadania praktyczne 

- Wizyty studyjne u pracodawców  
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Projekt prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub następujących kompetencji: 

- zawodowych 

- komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalnych i językowych  

- w zakresie przedsiębiorczości 

- informatycznych, w tym wyszukiwania informacji 

- analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów  

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019 (36 m-cy) 

Wsparcie uzyskają m.in. studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Ratownictwo medyczne. 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Projekt pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” (projekt systemowy, na zasadzie zadania zleconego przez MNiSW) 

Celem projektu jest opracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu praktyk zawodowych            

w uczelniach zawodowych, dla kierunków studiów o profilu praktycznym.  

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań służących wypracowaniu nowatorskiego, wydłużonego 

sześciomiesięcznego systemu praktyk dla kierunków studiów o profilu praktycznym, przetestowanie 

systemu, a następnie wdrożenie na szeroką skalę.  

Wartość projektu zostanie określona w oparciu o liczbę studentów objętych dodatkowymi praktykami.  

Zakres merytoryczny projektu:  

- wydłużenie praktyk zawodowych z 3 do 6 miesięcy.  

- min. 20% liczby studentów objętych 6 miesięczną praktyką musi napisać pracę dyplomową pod 

opieką pracodawcy  

- w ramach projektu student będzie otrzymywał stypendium za praktykę w kwocie 2300 zł 

netto/miesięcznie (za 2-6 m-c praktyki, pierwszy miesiąc jest bezpłatny)  

- w ramach projektu finansowa będą koszty dojazdu studentów do miejsca praktyk, zakwaterowania, 

ubezpieczenia, badań lekarskich, odzieży ochronnej  

- w ramach projektu przewidziano koszty związane z opracowaniem prac dyplomowych w kwocie  

2000 zł na studenta.  

- w ramach projektu finansowane będą również koszty wynagrodzenia opiekuna z ramienia 

pracodawcy w kwocie 1000 zł/m-c praktyki  

Projekt będzie trwał od 01.10.2016 do 30.06.2018 r. 

Wsparcie uzyskają m.in. studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Ratownictwo medyczne. 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

Uczenia złożyła projekt do NCBR pn. „Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja!”, którego 

podstawowym celem będzie: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie 

wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach projektu 

przewidziano min. szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metod symulacji 
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medycznej, kursy dla instruktorów symulacji oraz szkolenia nauczycieli akademickich z pisania 

scenariuszy, egzaminowania OSCE, co komplementarne z budową Centrum Symulacji Medycznej.  

Ponadto uczelnia realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Wdrożenie multiportalowego systemu e-usług PWSZ  

w Sanoku!”  

Głównym celem niniejszego projektu jest wdrożenie w okresie 01.04.2017 – 31.12.2017 
multiportalowego systemu e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka  
w Sanoku, co pozwoli na podniesienie efektywności oraz jakości edukacji, przyczyni się do 
usprawnienia funkcjonowania procesów jakie zachodzą wewnątrz uczelni oraz ułatwienia dostępu do 
usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.  
 
W ramach nowych konkursów w programie POWER  uczelnia zamierza składać kolejne wnioski    

o dofinasowanie: 

Działanie 3.1  

1.Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Działanie 3.3  

1.Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. 

Działanie 3.4  

1.Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. 

Działanie 5.3  

1.Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. 

kierunków 

Działanie 5.4  

1.kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w  obszarach związanych z potrzebami 

epidemiologiczno-demograficznymi, 

2.doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb 

epidemiologiczno-demograficznych 

Celami głównym w/w projektów będzie podniesienie kompetencji kluczowych oczekiwanych przez 

pracodawców wśród ok. 500 studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku poprzez kompleksowe 

wsparcie edukacyjne. Projekty przyczynią się do realizacji celu szczegółowego POWER ponieważ 

wpłynie pozytywnie na rozwój tradycyjnych dla polskiej gospodarki branż w perspektywie strategii 

"Europa 2020", zdefiniowanych w Analizie zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków 

kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020. 

Wnioski składane przez PWSZ Sanok są doskonałą szansą na podniesienie jakości i wzmocnienie 

potencjału siły roboczej regionu. 

Poszczególne kierunki kształcenia mają związek z następującymi Priorytetami Strategii 

Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020: 

• Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia wpisują się w Priorytet 2.5 Zdrowie 

publiczne • Mechanika i budowa maszyn wpisuje się w Priorytet 1.1 Przemysł • Ekonomia wpisuje się 

w Priorytet 1.5 Instytucje otoczenia biznesu • Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych oraz 

Gastronomia z dietetyką wpisuje się w Priorytet 1.4 Rolnictwo oraz 3.4 Funkcje obszarów wiejskich • 

Nowe media, reklama i kultura współczesna wpisuje się w Priorytet 3.2 Dostępność technologii 

informacyjnych • Edukacja muzyczna wpisuje się w Priorytet 2.2 Kultura i dziedzictwo kulturowe • 
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Kierunki Praca socjalna i Pedagogika wpisują się w Priorytet 2.4 Włączenie społeczne Ponadto 

wszystkie kierunki wpisują się w Priorytet 1.2 Nauka, badania i szkolnictwo wyższe. 

Mając na uwadze powyższe projekt inwestycyjny pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej 

dla kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni  

i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku” 

jest komplementarny z projektami w ramach PO WER i poprzez zakup nowoczesnego 

(symulatory medyczne itd.) wyposażenia dydaktycznego  przyczyni się do podniesienia 

wiedzy, kompetencji i jakości kształcenia studentów. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

sprawia, że nauka staje się jednym ze strategicznych sektorów gospodarki w całej Europie. 

Różnorodność oczekiwań zawodowych wobec absolwentów i ciążąca na nich 

odpowiedzialność zawodowa, a także mnogość stawianych im przez pracodawców wymagań 

staje się problemem niezwykle trudnym do rozwiązania. PWSZ w Sanoku, widząc powyższy 

problem, uważa za zasadne dodatkowe wsparcie studentów już na etapie kształcenia. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku posiada duże doświadczenie  w 

realizacji projektów inwestycyjnych – od chwili powstania uczelni zostały wyremontowane wszystkie 

obiekty powojskowe, które składają się na campus edukacyjny, zarówno ze środków UE (ZPORR, 

RPO WP), ministerialnych jak i własnych. 

Zdolność do pozyskiwania środków z zewnątrz obrazuje poniższe zestawienie. 

Lp. Nazwa zadania Rok 
Przyznane 

dofinansowanie 
(PLN) 

Instytucja 

prowadząca 

1 Biblioteka Euroregionu 2003 15 122,69 
Fundacja 

Karpacka -
Polska 

 
2 

Posiedzenie Polsko-Słowackiej 
Grupy roboczej do spraw Edukacji i 
Wymiany Transgranicznej Młodzieży 

2004 11 421,75 MNiSW 

3 
Konferencja ”Wspólne Dziedzictwo 
Literackie”  

2004 19 500,00 PHARE 2001 

4 
Adaptacja budynku magazynowego 
na cele dydaktyczne (I etap) 

2004 1 500 000,00 MNiSW 

5 
Posiedzenie Polsko-Słowackiej 
Grupy roboczej do spraw Edukacji i 
Wymiany Transgranicznej Młodzieży 

2005 24 000,00 MNiSW 

6 

Adaptacja budynku magazynowego 
na cele dydaktyczne Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana 
Grodka w Sanoku (II etap) 

2005 546 110,03 
MGiP 

ZPORR 
 

7 
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 
budynku dawnej kotłowni na cele 
dydaktyczne I ,II etap 

2005-
2007 

 1 500 000,00 MNiSW 

8 
Termomodernizacja budynków A i B 
PWSZ im.J. Grodka w Sanoku 

2008 714 610,99 RPO WP 

9 
Wykonanie ogrodzenia wzdłuż ul. 
Chopina i Mickiewicza I ,II etap 

2006-
2007 

466 818,96 PWSZ 

10 

Oferta zamawiania kształcenia : 
Mechanika i Budowa Maszyn 
Zwiększenie liczby absolwentów 
kierunków o kluczowym znaczeniu 
dla gospodarki opartej na wiedzy  

2008 
564 400,00 

 
MNiSW 

PO KL 4.1.2 

11 
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 
budynku przy ulicy Reymonta 6 na 
cele dydaktyczne Państwowej 

2006-
2010 

6 191 085,17 
MNiSW 

RPO WP 
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Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana 
Grodka w Sanoku 

12 

Budowa nowoczesnej struktury IT w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Jana Grodka w 
Sanoku- I Etap 

2010 1 516 288,17 
 

RPO WP 
 

13 

Budowa nowoczesnej struktury IT w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Jana Grodka w 
Sanoku- II  Etap 

2012 598 121,18 RPO WP 

14 
Kształcenie zawodowe pielęgniarek i 
położnych w ramach studiów 
pomostowych 

2008 -
2014 

732 764,00 
MZ 

PO KL 2.3.2 

15 
Przebudowa i rozbudowa kompleksu 
PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku o 
centrum sportowo-dydaktyczne 

2009-
2015 

11 686 643,25 
MNiSW, MS 

RPO WP 

16 
Doradztwo edukacyjne dla 
mieszkańców powiatu sanockiego 

2011-
2015 

809 306,00 
WUP 

PO KL 9.6.3 

 

Brak naruszenia trwałości dla projektów zrealizowanych:   

 

Kierunek mechanika i budowa maszyn został objęty wsparciem w ramach projektu Rozbudowa, 

przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Reymonta 6 na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, współfinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013. W związku z jednak z tym, że 

zakończenie rzeczowej realizacji projektu miało miejsce w roku 2010, a trwałość projektu dobiega 

końca w lipcu 2017 roku nie dojdzie do naruszenia trwałości projektu. Ponadto planowany zakres 

rzeczowy nie będzie miał wpływu na wykonane prace adaptacyjne/budowlane oraz rozmieszczenie    

i wielkość wyposażenia zakupionego w ramach w/w projektu.     

Biorąc pod uwagę pozostałe projekty współfinasowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013, tj.: 

1) „Termorenowacja budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w 
Sanoku", dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 714 610,99 zł, 

2) „Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana 
Grodka w Sanoku", dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 516 
121,17 zł, 

3) „Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana 
Grodka w Sanoku - II etap", dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 
598 121,18 zł, 

4) „Przebudowa i rozbudowa kompleksu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku o centrum 
sportowo - dydaktyczne", dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 6 
386 643,25 zł, 

 

należy stwierdzić, że nie obejmowały one swoim zakresem przedmiotowym doposażenia kierunków 

kształcenia objętych niniejszym wnioskiem. W związku z powyższym brak  jest naruszenia trwałości 

dla projektów zrealizowanych w ramach perspektywy 2007 – 2013. Dlatego też uczelnia podjęła 

decyzję o budowie nowego obiektu aby nie doszło do takiego naruszenia.  
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2.10 Strategiczność propozycji projektu9 

Cel główny projektu tj. wsparcie dla studentów kierunków pielęgniarstwa, ratownictwa 

medycznego w zakresie Budowy Centrum Symulacji Medycznej, wpisuje się w inteligentne 

specjalizacje województwa podkarpackiego wyznaczone w Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) a 

mianowicie; Inteligentna specjalizacja wiodąca – jakość życia, mieści się w obszarze 2. 

Zrównoważona i odpowiedzialna turystyka, zdrowie i dobrostan (kliniki, sanatoria, domy seniora, 

centra rekreacyjno-wypoczynkowe, zakłady odnowy biologicznej, centra dietetyczne) Wiedza i profil 

absolwentów kierunków medycznych wpisuje się w/w strategię, a mianowicie; Absolwent 

pielęgniarstwa jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy  

w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach 

podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, opiekuńczo – leczniczych, 

ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej, domach opieki społecznej, sanatoriach, szkołach  

i jednostkach ratownictwa medycznego. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić 

samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno - pielęgniarskich, poradnictwa w 

zakresie profilaktyki i edukacji medycznej. Absolwent  ratownictwa medycznego jest przygotowany 

do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach 

ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz 

ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego  

i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów 

zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego; w 

charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach 

ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; służbach zajmujących się 

bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora 

medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.  Absolwent fizjoterapii uzyska przygotowanie 

do pracy w: szpitalach o różnym profilu; przychodniach specjalistycznych; publicznych  

i niepublicznych zakładach ochrony zdrowia realizującymi opiekę nad osobami niepełnosprawnymi; 

zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej; 

poradniach, gabinetach, zakładach rehabilitacyjnych; uzdrowiskach i sanatoriach o różnym profilu; 

ośrodkach sportu i odnowy biologicznej; przedszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki 

korekcyjnej; ośrodkach wychowawczo – rehabilitacyjnych; własnych prywatnych zakładach 

fizjoterapii. Ponadto kierunki medyczne na PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, co roku limity przyjęć są przekraczane. 

 

Kolejny cel projektu tj. wsparcie dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn 

poprzez wyposażenie pracowni i laboratoriów wpisuje się w inteligentne specjalizacje 

                                                           
9 Należy wskazać czy projekt spełnia zapisy art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.). 
Należy przedstawić dokument strategiczny lub implementacyjny, z którego wynika realizacja projektu 
np. Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, RPO WP 2014-2020, Program Strategiczny 
Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023, Mapy Potrzeb Zdrowotnych, Plany 
Działań itp. 

 W przypadku inwestycji w obszarze transportu (drogi, linie i tabor kolejowy) należy uzasadnić czy 
przedmiotowa propozycja projektu spełnia kryteria wskazane w Programie Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023. 

 W przypadku inwestycji w obszarze zdrowia, należy wskazać czy projekt wskazany w Planie Działań 
w sektorze zdrowia na dany rok spełnia kryteria zatwierdzone przez Komitet Sterujący do spraw 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

 W przypadku inwestycji infrastrukturalnych dla publicznych uczelni zawodowych (PWSZ), należy 
wykazać zgodność projektu z zapisami dokumentów Umowy Partnerstwa, Linii Demarkacyjnej oraz 
przedstawić informację czy projekt wynika z Inteligentnych Specjalizacji i/lub Strategii Rozwoju 
Województwa – Podkarpackie 2020 (jeśli wynika z IS to należy wskazać konkretnie, z których 
specjalizacji). 
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województwa podkarpackiego wyznaczone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) a mianowicie; 

Inteligentna specjalizacja wiodąca – Lotnictwo i kosmonautyka, mieści się w 5 obszarach; 

1. potrzeby społeczne i rynkowe; 2. utrzymanie wiodącej pozycji europejskiego przemysłu 

lotniczego w świecie; 3. rozwiązania dotyczące ochrony środowiska i zaopatrzenia w energię; 

4. bezpieczeństwo i ochrona ruchu lotniczego; 5. badania, innowacje, priorytety i możliwości 

badawcze oraz edukacyjne 

Odpowiednie kształcenie studentów kierunków związanych z mechaniką i budową maszyn, ma 

kluczowe znaczenie dla potencjału pracowników polskiego przemysłu mechanicznego w tym 

Lotnictwa. Wg wyników przeprowadzonych ankiet przez Biuro Karier (marzec-kwiecień 2016), 

najwięcej absolwentów sanockiej uczelni, podejmuje pracę w firmach powiatu sanockiego. Są to firmy 

które współpracują z podmiotami gospodarczymi z całego Świata, w tym z firmami z Doliny Lotniczej. 

Badanie pokazało również, że absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn podejmują pracę 

bezpośredni w firmach Doliny Lotniczej. Wsparcie studentów tego kierunku nawiązuje również do 

celów określonych w dokumencie „Flightpath 2050, Europe’s Vision for Aviation” [M. Darecki, Ch. 

Edelstenne, T. Enders, E. Fernandez, P. Hartman, J.-P. Herteman, M. Kerloh, I. King, P. Ky, M. 

Mathieu, G. Orsi, G. Schotman, C. Smith, J.D. Wörner, European Union, Luxembourg 2011. 

 

Podjęte przedsięwzięcie wpisuje się w cele rozwojowe kraju zawarte w dokumencie o charakterze 

strategicznym tj. Umowie Partnerskiej. Działania te w sposób istotny przyczynią się z jednej strony 

do poprawy jakości życia Polaków tj. wzrostu PKB na mieszkańca, zmniejszenia bezrobocia oraz 

zwiększenia spójności społecznej i zmniejszenia nierówności o charakterze terytorialnym. 

 

Przedstawione w projekcie kierunki kształcenia kwalifikują się do wsparcia  i są zgodne  
z zapisami „Strategii  Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020” oraz zidentyfikowanymi 
potrzebami rynku pracy. 

Wsparcie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest zgodne za Strategią, w następującym 
zakresie: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, cel 1 Rozwijanie przewag regionu w oparciu       
o kreatywne specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej, 
priorytet 1.2. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe, cel: rozwój konkurencyjnego szkolnictwa 
wyższego i sfery badawczo rozwojowej jako kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu, 
kierunek 1.2.2. Wzmocnienie jakości kształcenia w ramach istniejących i nowych kierunków studiów;- 
uruchomienie nowych kierunków studiów (w tym studiów medycznych) wspierających specjalizację 
rozwojową regionu oraz kierunek 1.2.3. Rozwijanie systemu kształcenia na poziomie wyższym 
wzmacniającego specjalizacje regionalne. Kapitał ludzki i społeczny, cel 2 Rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia 
mieszkańców, priorytet 2.5. Zdrowie publiczne, cel: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego 
społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i  jakości funkcjonowania systemu zdrowia, kierunek  
2.5.2. Promocja zdrowia. 

Kierunek Ratownictwo Medyczne jest zgodne za Strategią, w następującym zakresie: 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, cel 1 Rozwijanie przewag regionu w oparciu o 
kreatywne specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej, 
priorytet 1.2. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe, cel: rozwój konkurencyjnego szkolnictwa 
wyższego i sfery badawczo rozwojowej jako kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu, 
kierunek 1.2.2. Wzmocnienie jakości kształcenia w ramach istniejących i nowych kierunków studiów;- 
uruchomienie nowych kierunków studiów (w tym studiów medycznych) wspierających specjalizację 
rozwojową regionu oraz kierunek 1.2.3. Rozwijanie systemu kształcenia na poziomie wyższym 
wzmacniającego specjalizacje regionalne. Kapitał ludzki i społeczny, cel 2 Rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia 
mieszkańców, priorytet 2.5. Zdrowie publiczne, cel: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego 
społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i  jakości funkcjonowania systemu zdrowia, kierunek  
2.5.2. Promocja zdrowia. 

Kierunek Mechanika i budowa Maszyn  jest zgodne za Strategią, w następującym zakresie: 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, cel 1 Rozwijanie przewag regionu w oparciu  
o kreatywne specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej, 
priorytet 1.2. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe, cel: rozwój konkurencyjnego szkolnictwa 
wyższego i sfery badawczo rozwojowej jako kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu, 
kierunek 1.2.2. Wzmocnienie jakości kształcenia w ramach istniejących i nowych kierunków studiów;- 
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uruchomienie nowych kierunków studiów (w tym studiów medycznych) wspierających specjalizację 
rozwojową regionu oraz kierunek 1.2.3. Rozwijanie systemu kształcenia na poziomie wyższym 
wzmacniającego specjalizacje regionalne. priorytet 1.1. Przemysł cel: Przemysł nowoczesnych 
technologii wzmacniający konkurencyjność regionalnej gospodarki,  kierunek 1.1.2. Tworzenie 
infrastruktury dla innowacyjnego przemysłu oraz kierunek 1.1.3. Wspieranie rozwoju klastrów i 
inicjatyw klastrowych.   

Sanok znajduje się w obszarze strategicznej interwencji. 

 

Podjęte przedsięwzięcie wpisuje się w cele rozwojowe kraju zawarte w dokumencie o charakterze 
strategicznym tj. Umowie Partnerskiej. Działania te w sposób istotny przyczynią się z jednej strony 
do poprawy jakości życia Polaków tj. wzrostu PKB na mieszkańca, zmniejszenia bezrobocia oraz 
zwiększenia spójności społecznej i zmniejszenia nierówności o charakterze terytorialnym 

 

Analiza projektu z potrzebami podkarpackiego rynku pracy; „Monitoring zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2014 roku” 

 

Zgodnie z raportem „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie 

podkarpackim w 2014 roku” przygotowanym przez WUP Rzeszów za rok 2014. Tabela pt. Ranking 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie.  

 
Absolwenci kierunków medycznych wpisują się w następujące pozycje rankingu: 

 

 

Zawodem o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w 2014 roku był zawód 
pielęgniarka specjalista z grupy wielkiej - specjaliści. Zawód ten był również zawodem o jednym  

z najwyższych poziomie wskaźnika intensywności deficytu w 2013 roku. 

 

Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn wpisują się w następujące pozycje rankingu: 

 

LP Kod grupy 

zawodów 

Nazwa grupy zawodów Wskaźnik 

intensywności  

Nadwyżki (deficytu 

zawodów)  

167 3256 Ratownicy medyczni 0,2908 

242  2283 Fizjoterapeuci 0,5562 

269 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie 

zdrowia i pokrewni gdzie indziej 

niesklasyfikowani 

0,6933 

330 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie 

indziej niesklasyfikowany 

1,2478 

363 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 2,0000 

375 2222 Pielęgniarki specjalistki 2,2000 

402 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 5,7000 

424 3252 Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia MAX 
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Zawodem o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w 2014 roku był zawód; 

Instruktor technologii informatycznych. 

 

LP Kod grupy 

zawodów 

Nazwa grupy zawodów Wskaźnik 

intensywności  

Nadwyżki (deficytu 

zawodów)  

357 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1,7000 

389 2514 Programiści aplikacji 2,8889 

394 3135 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych 3,5000 

395 2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów 3,5000 

171 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 0,3153 

250 2144 Inżynierowie mechanicy 0,5836 

349 4132 Operatorzy wprowadzania danych 1,5000 

422 2356 Instruktorzy technologii informatycznych MAX 

 

2.11 Uzasadnienie realizacji propozycji projektu w trybie pozakonkursowym10  

 

Jednoznacznie określony jest wnioskodawca: 

 

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu i wnioskodawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku.  

Ramy prawne funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Sanoku wyznacza Statut      

z dnia 24 lutego 2006 r., zatwierdzonego przez MNiSW w dniu 22 sierpnia 2007 r. z późniejszymi 

zmianami oraz następujące Przepisy RP: 

 Ustawa z  dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z 

późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku (Dz. U. Nr 79, poz. 839).  

 

Wnioskodawca realizuje cele publiczne/działalność edukacyjną związaną z krajowym systemem 

edukacji w całości finansowaną ze środków publicznych. Uczelnia posiada osobowość prawną. 

Nadzór nad uczelnią w zakresie określonym ustawą, sprawuje minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

 
Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020. tryb pozakonkursowy może być zastosowany 
do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być 
jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 
Ponadto w trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym 

                                                           
10 Należy wskazać czy projekt spełnia zapisy art. 38 ust. 2 i ust. 3b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.). Ponadto, w konsekwencji spełnienia ww. przesłanki, 
należy uzasadnić realizację propozycji projektu tj. zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
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znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT, 
lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych.  
 
Zgodność z prawem zamówień publicznych: 

 

Zlecenie realizacji robót budowlanych, dostaw wyposażenia i usług podlegać będzie przepisom 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 

z 2016 r. poz. 831 i 996) lub zgodnie z regulacjami  zawartymi w wytycznych dotyczących udzielania 

zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Przetargi będą przygotowywane przez doświadczonych pracowników uczelni zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami prawnymi w Polsce. 

 

Specyficzne  uwarunkowania prawne w tym kwestie pomocy publicznej: 

 

Przeanalizowano obszary prawa, które mogą zawierać kolizje poszczególnych przepisów  

z pomyślnym przebiegiem inwestycji. 

 

Przepisy z zakresu prawa ochrony dóbr kultury: 

W wyniku przeprowadzenia analizy prawnej niniejszej kwestii nie stwierdzono przeszkód ze strony 

prawa ochrony zabytków i dóbr kultury. Inwestycja nie dotyczy obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru Konserwatora Zabytków, ani nie przebiega w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Przedmiotowa 

inwestycja nie jest zlokalizowana w Strefie Ochrony Konserwatorskiej. 

Nie przewiduje się utrudnień realizacyjnych, związanych z koniecznością archeologicznego 

przeszukania terenu. 

Przepisy z zakresu prawa ochrony środowiska: 

Niniejsza analiza nie wykazała przeszkód w realizacji inwestycji ze strony przepisów prawa ochrony 

środowiska. Przedmiotowy Projekt nie stwarza szczególnych warunków obciążenia środowiska ani 

szczególnych zagrożeń dla środowiska. 

 

Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter nie wykazuje transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 58-70 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm). 

 

W miejscu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego nie występują obiekty lub obszary podlegające 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 

z późn. zm.). 

Inwestycja położona jest poza obszarem Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, poza obrębem 

Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, poza ustanowionym obszarem Natura 

2000 pod nazwą „Bieszczady”. Na działce objętej realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego nie 

występują inne formy ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

 

Projekt nie wykazuje niekorzystnych tendencji nie stwarzając potencjalnego zagrożenia 

przemysłowego. Planowana inwestycja realizowana będzie w obrębie terenu zagospodarowanego 

obiektami kubaturowymi. Gleby występujące na tym terenie użytkowane są głównie jako trawniki. W 

wyniku prowadzonych prac budowlanych związanych z wykonywaniem wykopów, realizacją 

przyłącza wodno-kanalizacyjnego i sieci energetycznej, nastąpi mechaniczne przekształcenie i 

przemieszczenie gleb. Nadmiar mas ziemnych powstały podczas realizacji inwestycji zostanie 

wykorzystany do ukształtowania terenu wokół budynku. Prace związane z budową obiektu są 

zaprojektowane i będą wykonane zgodnie z przepisami branżowymi. Na etapie prowadzenia prac 

budowlanych nie przewiduje się zasadniczego wpływu na wody podziemne. Wpływ inwestycji na 
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wody podziemne będzie ograniczony i związany z odwodnieniem wykopów pod ułożenie rurociągów. 

Wody drenowane będą czyste i zostaną odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej. Etap 

realizacji wymagać będzie prowadzenia prac w sposób zapobiegający awariom sprzętu ciężkiego, w 

wyniku których mogłoby dojść do zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego. W trakcie 

eksploatacji budynków funkcjonowanie nowo wybudowanych elementów uzbrojenia podziemnego 

nie wpłynie negatywnie na stan wodno-gruntowy. Woda deszczowa spływająca z parkingu będzie 

poprzez separator odprowadzana do kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji inwestycji, 

oddziaływania na środowisko związane będą głównie  z pracą maszyn, pracami monterskimi oraz z 

transportem materiałów i urządzeń dostarczanych na teren budowy. Oddziaływanie projektowanej 

inwestycji w okresie jej realizacji nie będzie miało wpływu na środowisko poza placem budowy i 

trasami transportowymi. Ponadto będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym. Uciążliwość 

inwestycji w okresie budowy można zminimalizować poprzez stosowanie sprawnych, dobrze 

konserwowanych urządzeń oraz przestrzeganie zasad transportu materiałów sypkich. Wpływ 

działalności budynku na stan powietrza atmosferycznego uzależniony będzie od ilości 

przyjeżdżającychi zatrzymujących się na parkingu samochodów. W czasie realizacji inwestycji 

natężenie hałasu na placu budowy i w okolicy zwiększy się ze względu na pracę ciężkiego sprzętu 

budowlanego, takiego jak samochody samowyładowcze, koparki, spycharki, dźwigi, betoniarki. 

Należy jednak zaznaczyć, że uciążliwości te będą okresowe i zakończą się po uporządkowaniu 

terenu. 

Działalność kolejnego budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka wpłynie na 

zmianę klimatu akustycznego najbliższego otoczenia wynikającą z przemieszczania się w jego 

okolicach wielu ludzi i ruchu samochodowego. W najbliższym otoczeniu nie ma jednak obiektów 

wymagających ochrony klimatu akustycznego. Z uwagi na projektowane do wykorzystania materiały 

budowlane i urządzenia oraz organizacje robót, planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać 

negatywnego wpływu na poszczególne elementy środowiska. 

 

Ponadto inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie kwalifikuje się do: 

– przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

– przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.     

 

Obszar inwestycji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

a powierzchnia zabudowy jest mniejsza niż 2 – 4 ha (działka ma 0,4481 ha) . 

Obszar prac nie jest objęty formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. 

 

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga przed ich realizacją uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Pomoc publiczna: 

 

Wnioskodawca realizuje cele publiczne/działalność edukacyjną związaną z krajowym systemem 

edukacji w całości finansowaną ze środków publicznych. PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku jest 

uczelnią działającą na rynku regionalnym. Oferta edukacyjna Uczelni nie stanowi konkurencji dla 

innych jednostek w Europie. 

 

Projekt nie ma charakteru komercyjnego, majątek powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie 

wynajmowany podmiotom zewnętrznym. 

 

Pomoc publiczna nie występuje, gdy nie są spełnione łącznie następujące warunki.  

1) dofinansowanie skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu 2) dofinansowanie jest 
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korzystniejsze od pozyskania środków na rynku 3) w efekcie dofinansowania występuje lub może 

wystąpić zakłócenie konkurencji 4) dofinansowanie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami 

członkowskimi UE. 5) uprzywilejowuje określone podmioty do wytwarzania określonych dóbr. 

 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, państwo ustanawiając i utrzymując system 

edukacji nie dąży do prowadzenia działalności komercyjnej, tj. przynoszącej dochód, lecz wypełnia 

swoje obowiązki społeczne, kulturalne i edukacyjne. Istniejący system szkolnictwa jest, co do zasady, 

finansowany ze środków publicznych, a nie ze środków uczniów lub ich rodziców, zaś uczelnie 

publiczne, pobierając opłaty za studia niestacjonarne w zakresie określonym przez ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym, nadal prowadzą działalność dydaktyczną, mieszczącą się  w państwowym 

systemie szkolnictwa, która nie stanowi działalności komercyjnej. Także Komisja Europejska uznała, 

iż pomocą publiczną nie jest pomoc udzielona uczelni wyższej, która: działa w ramach krajowego 

systemu edukacji na podstawie pozwolenia właściwego ministra w zakresie wyznaczonym przez 

zatwierdzony przez państwo program nauczania i jednocześnie nie może prowadzić żadnego innego 

rodzaju działalności, niezwiązanego z jej głównymi zadaniami; osiągane zyski może przeznaczać 

jedynie na działalność statutową, co sprawia, że nie prowadzi działalności zarobkowej,  

a jej celem nie jest odpłatne świadczenie usług, co jednak nie wyklucza pobierania opłat za naukę od 

studentów. 

 

Projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku jest zgodny z polityką 

równych szans. 

1 Z rezultatów  projektu korzystać będą studenci i wykładowcy PWSZ w Sanoku, mieszkańcy miasta 

i gmin ościennych, kobiety i mężczyźni. 

2 Dostęp do powstałej infrastruktury uczelni nie będzie ograniczany żadnym grupom społecznym. 

3 Realizacja projektu zwiększa znacząco szanse dostępu osób niepełnosprawnych, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, do infrastruktury na terenie PWSZ w Sanoku. 

 

2.12 Zasięg propozycji projektu i jego oddziaływanie11  

 

Zasięg geograficzny projektu  jest o charakterze regionalnym i ponad regionalnym  

a nawet międzynarodowym – ponieważ z projektu będą korzystać studenci, studenci Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, pracownicy,  głównie pochodzące z województwa podkarpackiego oraz pośrednio 

studenci i pracownicy zagraniczni uczestniczący w  wymianie międzynarodowej w ramach  programu 

ERASMUS (projekt przewidziany do realizacji we wszystkich powiatach województwa lub obejmujący 

zasięgiem w całości co najmniej 3 powiaty) Zgodnie z danymi uzyskanymi z programu 

dziekanatowego eOrdo 98 % studentów pochodzi z województwa podkarpackiego a 2% stanowią 

studenci z poza województwa. 

                                                                                                                                                   

Oddziaływania społeczno-gospodarcze inwestycji na poziomie regionalnym będą następujące: 

1. Większy  dostęp studentów do infrastruktury edukacyjnej. 

2. Większy  dostęp studentów do innowacyjnych metod kształcenia. 

3. Stworzenie szansy mieszkańcom regionu na zdobycie nowych lub podwyższenie już posiadanych 

kwalifikacji zawodowych. 

4. Wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej w celu 

ograniczenia dyskryminacji wynikającej z braku odpowiedniej infrastruktury  edukacyjnej. 

5. Wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego województwa podkarpackiego. 

6. Podwyższenie jakości  życia mieszkańców. 

7. Przełamania barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”, m.in. na obszarach wiejskich i małych 

miast. 

                                                           
11 Należy przedstawić oprócz lokalnego, także regionalny charakter oddziaływania propozycji projektu 
(na terenie całego województwa).  



 
 

52 

 

8. Stworzenie łatwiejszego dostępu do informacji. 

9. Poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy. 

10. Zmniejszenie bezrobocia. 

11. Ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów zdegradowanych. 

12. Praktyczne wykorzystanie  terenów inwestycyjnych. 

 

2.13 Stopień przygotowania propozycji projektu do realizacji12 

 

Uczelnia jest na etapie przygotowania przetargu na wykonanie projektu budowlanego. Wymagane 

dokumenty tj. projekty budowlane, pozwalania na budowę itp. uczelnia planuje uzyskać w III kwartale 

2018 roku. Rozpoczęcie prac budowalnych planowane jest w IV kwartale 2018 roku.   

 

Karta Stanu gotowości beneficjenta do realizacji propozycji projektu 

zidentyfikowanego w ramach trybu pozakonkursowego RPO WP 2014 2020 – zał. 

3.36 b. 

 

2.14 Przewidywany okres realizacji propozycji  projektu (kwartał / miesiąc / rok)13 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

Przewidywany termin zakończenia 

realizacji projektu 

III kwartał/ wrzesień/2018 III kwartał/wrzesień/2020 

postępu rzeczowego 

projektu 

postępu 

finansowego 

projektu  

 

postępu 

rzeczowego 

projektu  

postępu finansowego 

projektu 

III kwartał/ wrzesień/2018 IV kwartał/ grudzień /2018 III kwartał/wrzesień/2020 IV kwartał/październik/2020 

 

2.15 Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ RPO WP 

2014-2020 (kwartał / miesiąc / rok) 

 

I kwartał/luty/2018 

 

                                                           
12 Należy wskazać informacje ogólne na jakim etapie przygotowania do realizacji znajduje się projekt 
(na jakim etapie przygotowane są niezbędne dokumenty np. dokumentacje przetargowe, dokumentacje 
techniczne, pozwolenia na budowę, studium wykonalności itp.).  
Uszczegółowieniem opisu będzie karta Stanu gotowości beneficjenta do realizacji propozycji projektu 
zidentyfikowanego w ramach trybu pozakonkursowego RPO WP 2014 2020 (do uzupełnienia zał. 
3.36b).  
13  Należy podać planowany okres realizacji w podziale na: 

1) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu – należy przez to rozumieć pierwsze prawnie 
wiążące zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. 
Zależnie od tego co nastąpi wcześniej: czy zobowiązanie o charakterze rzeczowym np. zawarcie 
umowy (do uzupełnienia postęp rzeczowy projektu) czy planowane poniesienie pierwszego 
wydatku (do uzupełnienia postęp finansowy projektu).  

2) przewidywany termin zakończenia realizacji projektu – należy przez to rozumieć datę złożenia 
wniosku o płatność końcową do IZ RPO WP 2014 – 2020.  
Okres realizacji projektu musi uwzględniać czas niezbędny do rzeczowej realizacji projektu i tym 
samym osiągnięcia wskaźników. 

Planując przewidywany okres realizacji propozycji projektu należy wziąć pod uwagę, że ma on wpływ 
na osiągnięcie celów określonych w Ramach wykonania RPO WP 2014 – 2020.  
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Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
(podpisy osób reprezentujących beneficjenta 


