
 
 
  

Informacja o projekcie  
 
„Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, 

kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim”  
 
 
Projekt „Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, 
kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim” realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), 
Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. W dniu 26 listopada 2018 roku w SP ZOZ w 
Sokołowie Podlaskim, uroczyście została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania. 
Wdrożenie projektu pozwoli zakupił aparaturę medyczną do Poradni Kardiologicznej (aparat do 
ECHA serca, zestaw do prób wysiłkowych, holtery EKG i ciśnieniowe), Ginekologicznej (aparat USG, 
aparaty KTG, diatermia) i POZ (aparaty EKG, spirometry, wagi). Nowa aparatura przeznaczona jest 
również do POZ w Sokołowie Podlaskim i Wiejskich Ośrodków Zdrowia. Dodatkowo w ramach 
zadania będą przebudowane sanitariaty dla pacjentów w Przychodni w Sokołowie Podlaskim. 
Nowa aparatura w znacznym stopniu poprawi jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w 
poradniach specjalistycznych i POZ, zwłaszcza we wczesnym zaawansowaniu choroby. Szacowana 
wartość całego zadania wynosi 916 386,33 zł z czego dotacja Unii Europejskiej stanowi kwotę 706 
830,67 zł, dotacja Budżetu Państwa – 79 518,45 zł a pozostała kwota tj. 130 037,21 zł jest wkładem 
własnym. W naszym przypadku wkład własny zapewnia Powiat Sokołowski.  
 
 

Realizacja projektu  
Po umieszczeniu tablicy informacyjnej przy wejściu głównym Szpitala Powiatowego w Sokołowie 
Podlaskim i umieszczeniu informacji o projekcie na stronie internetowej 
https://spzozsokolow.pl/o-nas/nasze-inwestycje/poprawa-dostepnosci/  w miesiącu grudniu 
2018 roku zostały rozpisane procedury przetargowe na realizację zakresu rzeczowego projektu. 
Umowy z dostawcami aparatury medycznej podpisano w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. Umowa 
z wykonawcą remontu sanitariatów została podpisana z początkiem stycznia 2019. Dostawy 
sprzętu kontrahenci zrealizowali do 5 lutego 2019 roku a remont sanitariatów zakończono 28 
lutego. Trzy łazienki dla pacjentów całkowicie przebudowano pod kątem potrzeb osób 
niepełnosprawnych i dwie dla personelu. Do końca marca 2019 zakończono realizację całego 
zakresu rzeczowego projektu, łącznie z jego promocją (tablica pamiątkowa, naklejki informacyjne 
na sprzęt, baner).Po zrealizowaniu tego zakresu rozliczono projekt z instytucją pośredniczącą tj. z 
Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.  


