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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu 

o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego

Beneficjent: Gmina Kielce/Geopark Kielce
Koszt całkowity projektu: 10 604 110,70 PLN
Dofinansowanie EFRR: 6 324 978,58 PLN

Projekt miał na celu rozwój turystyki poprzez udostępnienie zasobów dziedzictwa na-
turalnego. Rozbudowa ogrodu botanicznego zwiększyła aktywność inwestycyjną lokalnych 
przedsiębiorców. Ogród stał się miejscem edukacji akademickiej dla studentów kierunków 
biologii, geografii i ochrony środowiska uczelni wyższych. Na terenie ogrodu prowadzo-
ne są prelekcje, spotkania na tematy przyrodnicze, w których zakładany jest czynny udział 
społeczeństwa. W ramach projektu powstały trzy pokazowe ogrody: japoński, orientalny  
i włoski, wybudowano 3 oczka wodne i udostępniono podziemne struktury, tj.: wodospad, 
alpinarium, alejki, ścieżki, przejścia i kładki nad oczkami wodnymi. Dodatkowo zostały na-
sadzone rośliny. Została wybudowano również infrastruktura techniczna, kanalizacjo-desz-
czowa, oświetleniowa oraz wodociągowa.

Link do strony Beneficjenta:
http://geopark-kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl/
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Centrum Tradycji i  turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją 

zabytków Świętego Krzyża – etap II

Beneficjent: Gmina Bieliny
Koszt całkowity projektu: 6 765 899,45 PLN
Dofinansowanie EFRR: 6 728 141,81 PLN

Przedmiotem projektu była realizacja dwóch zadań. Pierwsze zadanie polegało na od-
budowie wieży kościelnej na Świętym Krzyżu, przy wykorzystaniu istniejącej jej podstawy, 
w celu przywrócenia wyglądu zespołu klasztornego z czasów przed I Wojną Światową, kie-
dy to wieża została zburzona. Została ona udostępniona zwiedzającym jako punkt widoko-
wy. Wieża klasztorna pełni funkcje atrakcji turystycznej regionu oraz stanowi dopełnienie 
pięknej architektury obiektu sakralnego. Drugie zadanie polegało na remoncie i konserwacji 
wirydarza zabytkowego Klasztoru na Świętym Krzyżu, znajdującego się w centrum zabu-
dowań klasztornych. Zakres projektu obejmował wszystkie elementy wirydarza oraz jego 
posadzkę ze studnią. Stylizacja tej rekonstrukcji odpowiada wzorom i technikom budowy 
obecnego kościoła.

Link do strony Beneficjenta:
http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=161&subsub=386&menu=348&strona=
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Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny 

poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Beneficjent: Gmina Chęciny
Koszt całkowity projektu: 9 998 220,32 PLN
Dofinansowanie EFRR: 2 500 000,00 PLN

Przedmiotem projektu była budowa przedszkola wraz z zapleczem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą, tj.: parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej, przyłączami, obiekta-
mi małej architektury, placami zabaw. Budynek przedszkolno-żłobkowy to budynek wol-
nostojący, dwukondygnacyjny o prostej, zwartej formie architektonicznej. Wykończenie 
wewnętrzne i zewnętrzne budynku dostosowane jest do potrzeb dzieci. Użyte materiały 
i technologie cechują się funkcjonalnością (zarówno dla dzieci jak i dla obsługi), redukcją po-
ziomu alergenów, trwałością użytkową i estetyką. Obiekt jest przyjazny środowisku, nisko-
energetyczny. Część przedszkolna spełnia funkcję 7-oddziałowego przedszkola, gdzie opie-
ką objąć można ok. 180 dzieci. Przedszkole posiada także własną kuchnię przystosowaną 
do wydawania całodziennego wyżywienia dla wychowanków przedszkola i żłobka. Obiekt 
jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji doposażono 7 oddziałów 
przedszkolnych w zestawy multimedialne oraz laptopy.

Link do strony Beneficjenta:
https://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=679&strona=1
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Kompleksowa rewitalizacja Karczówki wraz z przystosowaniem do 
celów kulturalnych i turystyki historycznej

Beneficjent: Dom Zakonny Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(Pallotyni) w Kielcach 
Koszt całkowity projektu: 3 710 000,00 PLN
Dofinansowanie EFRR: 2 782 500,00 PLN

Przedmiotem projektu była przebudowa zabytkowego klasztoru i kościoła na Karczówce 
w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia, która pozwoliła na udostepnienie zwie-
dzającym części kościoła i klasztoru, które dotychczas, ze względu na zły stan techniczny, 
nie mogły być odwiedzane przez turystów. W ramach unijnego projektu, oprócz stworzenia 
miejsc noclegowych, zadbano także o otoczenie klasztoru. Za unijne pieniądze wyremonto-
wano i przebudowano główne wejścia do kościoła i klasztoru, wyjście na cmentarz z klasz-
toru, wejście do kościoła przystosowane dla osób niepełnosprawnych, mur ogrodzeniowy 
wraz z wejściem na teren w murze, elewację kościoła i budynków przyległych. Wykonano 
wiele prac w budynkach, a także w ogrodach.

Odnowiona została również wieża kościoła, która została wykorzystana na potrzeby 
utworzenia galerii historyczno-kulturalnej, gdzie eksponowane są pamiątki historyczne, 
dzieła kultury i sztuki ze zbiorów zgromadzonych w klasztorze.

Rewitalizowany obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki 
powyższemu przedsięwzięciu zwiększyła się liczba osób zwiedzających klasztor.

Link do strony Beneficjenta:
http://www.karczowka.com/zakonczony-remontow-etap-ii/
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Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, 
niezbędnego z punktu widzenia udzielenia świadczeń medycznych

Beneficjent: Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach 
Koszt całkowity projektu: 25 435 089,51 PLN
Dofinansowanie EFRR: 20 010 834,76 PLN

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ma 
już 25 lat. Przy tak intensywnym leczeniu, 
zarówno blok operacyjny jak i sprzęt, są 
mocno wyeksploatowane. Dzięki dofinan-
sowaniu unijnemu placówka mogła zakupić 
sprzęt nowej generacji. Wymieniona została 
cała aparatura do znieczuleń na salach ope-
racyjnych, kardiomonitory, aparatura do 
prowadzenia operacji zarówno laparosko-
powych, jak i w sposób otwarty. W sumie wymienionych zostało 90 aparatów i sprzętów 
medycznych. Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest jednym z wiodących ośrodków w Pol-
sce w leczeniu wykorzystującym chirurgię laparoskopową. Do dalszego rozwoju – zarówno 
kadry medycznej, jaki i samej placówki – niezbędne jest doposażenie jej w nowy sprzęt, który 
zapewnia pacjentom najwyższy poziom bezpieczeństwa, a Centrum może nadal prowadzić 
diagnostykę i leczenie. Zakup urządzeń przyczynił się do wzrostu efektywności i dostęp-

ności leczenia onkologicznego o wysokim 
standardzie. Nowy sprzęt pozwolił na za-
pewnienie efektywnego, racjonalnego i zop-
tymalizowanego funkcjonowania Święto-
krzyskiego Centrum Onkologii, co przekłada 
się na wymierne korzyści dla samego szpitala, 
a przede wszystkim dla pacjentów.

Link do strony Beneficjenta:
http://leksykon.com.pl/kielce-20-milionow-zlotych-na-sprzet-medyczny-dla-sco-106420-
artykul.html
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Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako 
Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo–Kongresowego

Beneficjent: Targi Kielce Spółka z o.o.  
Koszt całkowity projektu: 184 241 408,40 PLN
Dofinansowanie EFRR: 62 306 909,53 PLN

Przedmiotem projektu była modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako 
Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego. Wszystkie inwestycje zapro-
jektowano w sposób zapewniający pełny dostęp osobom z niepełnosprawnościami, w tym 
z dysfunkcją ruchu, słuchu i wzroku. Uwzględniono także budowę systemu monitoringu. 
Realizacja projektu dała możliwość organizacji kilku powiązanych ze sobą tematycznie 
imprez targowych jednocześnie. Wpłynęła na wzrost atrakcyjności terenu Targów Kielce, 
w oczach wystawców i zwiedzających, dzięki zagospodarowaniu kolejnych jego części oraz 
stworzeniu zwartego przestrzennie i funkcjonalnie kompleksu. Prężne funkcjonowanie fir-
my Targi Kielce i konsekwentne przekształcenie jej w centrum kongresowo-wystawiennicze 
o znaczeniu europejskim, pozytywnie wpłynęło na pobudzenie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz rozwój i promocję przedsiębiorczości w mieście Kielce, a także w całym 

regionie świętokrzyskim. No-
woczesny i kreatywnie działa- 
ący ośrodek wystawienniczo-
-konferencyjny przyczynił się 
do: rozwoju bazy hotelowej 
i gastronomicznej, moderni-
zacji infrastruktury komuni-
kacyjnej, tworzenia nowych 
miejsc pracy, wzrostu inwe-
stycji w mieście i regionie, 
zasilenia budżetu regionu, tj. 
do gospodarczego rozwoju 
całego regionu.

Link do strony Beneficjenta:
https://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/Projekty/Strony/Modernizacja_i_rozbudo-
wa_infrastruktury_Targow_Kielce_jako_Miedzynarodowego_Osrodka_Wystawienniczo_
Kongresowego.aspx
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

100 najlepszych polskich inwestycji samorządowych
na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Blisko trzydzieści lat temu przeprowadzona reforma samorządowa zniosła ówczesne 
rady narodowe, oddzieliła samorząd od administracji rządowej. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym zawarła najważniejsze uregulowania dotyczące działalności sa-
morządu, jego zadania własne oraz określiła kto jest organem stanowiącym i kontrolnym. Za 
formalny początek samorządności w Polsce przyjmuje się dzień 27 maja 1990 r. – datę pierw-
szych wyborów samorządowych. Wydarzenie to było jednym z najważniejszych wydarzeń 
odrodzonej III Rzeczypospolitej, które dało mocne podwaliny pod późniejsze powstanie sa-
morządu powiatowego i województwa. 

Kolejne przemiany, które zaistniały w kraju po 1989 r., pozwoliły na wprowadzenie Pol-
ski do wspólnoty Europejskiej oraz umocniły pozycje samorządów regionalnych. Polityka 
regionalna, prowadzona przez samorządy, ma na celu zwiększenie spójności społecznej 
i ekonomicznej ukierunkowanej na wyrównywanie różnic w poziomach rozwoju oraz życia 
ludności w poszczególnych regionach Unii Europejskiej. 

Wobec integracji Polski z Unią Europejską zaistniała konieczność przeprowadzenia sze-
rokiego zakresu inwestycji. Powstały ruch inwestycyjny można uznać za jeden z najbardziej 
znaczących aspektów członkostwa Polski we Wspólnocie. To właśnie inwestycje w sferze 
infrastruktury oraz inwestycje społeczne pozwalają na zwiększenie konkurencyjności pol-
skich regionów oraz wpływają na jakość życia mieszkańców, a także mają wpływ na sytuację 
ekonomiczną kraju.

Odzwierciedlenie pomocy unijnej, obejmującej takie obszary jak infrastruktura komuni-
kacyjna, ochrona środowiska, infrastruktura techniczna, inwestycje społecznie i oświatowe 
oraz inwestycje w sferze kultury i turystyki bez trudu znajdziemy na terenie Wielkopolski. 
W okresie ostatnich 20 lat, na terenie województwa wielkopolskiego, zostało zrealizowanych 
szereg odważnych i prorozwojowych inwestycji wpływających na rozwój regionu i jakość 
życia jego mieszkańców. Stąd trudno jednoznacznie i celnie wskazać najlepsze inwestycje 
samorządowe ostatnich dekad.

Poddając analizie działalność i osiągnięcia służb samorządowych w Wielkopolsce w tym 
przedziale czasowym, można definitywnie wskazać okres, w którym nastąpił znaczący skok 
w liczbie realizowanych inwestycji na terenie województwa. Jako datę graniczną rozpoczęcia 
skoku inwestycyjnego można wskazać rok 2004, czyli rok wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. To dzięki wsparciu samorządu regionalnego ogromnymi kwotami, w ramach fundu-
szu spójności, do Wielkopolski w poszczególnych latach trafiły miliardy Euro. 

Wielkopolska uzyskała środki m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko, z których to realizowane były na przykład drogi ekspresowe oraz inwestycje infrastruk-
turalne (KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych).
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Najważniejsze liczby dla Wielkopolski:
• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2004–2006) – zrealizo-

wano projekty o wartości prawie 1,4 mld zł, z czego 860 mln zł to dotacja unijna;
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (2007–2013) – projekty o wartości ok. 

10,2 mld zł, z czego połowa to wsparcie z Brukseli;
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (2014–2020) – planowana wartość to 

11 mld zł, z czego ponad 7,5 mld zł to dofinansowanie z UE.
Do tego trzeba dodać dopłaty bezpośrednie i pośrednie na rozwój rolnictwa – ok. 35 mld zł 

oraz krajowe programy operacyjne. Łącznie, od 2004 r., Wielkopolska była beneficjentem 
około 70 mld zł z Unii Europejskiej.

Można stwierdzić, że to dzięki tym środkom unijnym oraz sukcesywnej realizacji sze-
regu inwestycji, Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów w kraju, 
a także w Unii Europejskiej.

Wybranie najbardziej znaczących inwestycji zrealizowanych przez samorząd w ostatnich 
20 latach i współfinansowanych przez fundusze europejskie, nie było łatwe, a zaproponowa-
na poniżej lista nie może być traktowana jako lista zamknięta.

Budowa obwodnicy drogowej miejscowości Murowana Goślina 
o długości 9,1 km, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007–2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wartość zadania 
wyniosła 90,5 mln zł, w tym środki UE 76,4 mln zł, a jego realizacja odbywała się w latach 
2010–2012.

Inwestycja obejmowała budowę obwodnicy miasta Murowana Goślina o długości 9,119 km 
pomiędzy miejscowością Bolechowo a drogą nr 196, na wysokości skrzyżowania z drogą 
prowadzącą w kierunku Rogoźna.

Budowa obwodnicy obejmowała między innymi budowę estakady na doliną Trojanki, 
mostu na rzece Trojance oraz budowę węzła Mściszewo.

Wyżej wymieniona inwestycja przyczyniła się przede wszystkim do poprawy bezpie-
czeństwa i warunków ruchu drogowego, oddzielenia ruchu ponadlokalnego od lokalnego, 
zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu. Ponadto wpłynęła na poprawę obsługi 
ruchu turystycznego i ponadlokalnego, aktywizacji terenów inwestycyjnych i rozwoju eko-
nomicznego oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych.
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Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów 
kolejowych

Przedmiotem projektu, realizowanego w latach 2010–2013, był zakup 22 elektrycznych 
zespołów trakcyjnych (EZT) dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. Nowo-
czesne pociągi użytkowane są na liniach zelektryfikowanych z Poznania do Kutna, Gniezna, 
Zbąszynka i Kalisza.

Zakupiony tabor to pojazdy niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób niepełno-
sprawnych oraz spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Każdy elektryczny zespół 
trakcyjny wyposażony jest w układ klimatyzacji, systemy informacji pasażerskiej i monito-
ringu, dwie toalety w układzie zamkniętym, automaty biletowe oraz w wydzielone miejsca 
do przewozu rowerów.

Zakup nowych, tańszych w eksploatacji pociągów, w powiązaniu z utworzeniem przez 
samorząd województwa własnej spółki przewozowej Koleje Wielkopolskie i rosnącymi 
nakładami budżetowymi w obszarze transportu kolejowego, zapewnił nową jakość usług 
transportowych w Wielkopolsce. Inwestycja pozwoliła na dostosowanie oferty do oczekiwań 
pasażerów i sprawiła, że pasażerowie z mniejszych miast wygodniej i w krótszym czasie 
docierają do Poznania. Nowe pociągi pozwoliły na obniżenie kosztów utrzymania funkcjo-
nujących i uruchamianych nowych połączeń regionalnych.

Zadanie, ze względu na wartość i strategiczne znaczenie, znalazło się na liście projektów 
kluczowych WRPO oraz wymagało zgody Komisji Europejskiej. Wielkopolska, jako pierw-

Źródło: Departament Infrastruktury UMWW
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szy region w kraju, wysłała do Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację tzw. dużego pro-
jektu w ramach RPO.

Projekt był współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007–2013; Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna.

Działanie 2.4 – Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. Beneficjen-
tem był samorząd województwa wielkopolskiego. Wartość całego projektu ogółem wynosiła 
469 718 975,58 zł.

Na dofinansowanie projektu w kwocie nieprzekraczającej 198,1 mln PLN (50 % wydat-
ków kwalifikowanych) składały się:

• środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 168,4 mln PLN (85% dofi-
nansowania),

• środki z budżetu państwa – 29,7 mln PLN (15% kwoty dofinansowania).

Wkład własny – w wysokości 198,1 mln zł oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych 
(podatek VAT) – zapewniało Województwo Wielkopolskie.

Inwestycja wpłynęła na rozwój publicznego transportu zbiorowego w regionie oraz po-
prawę konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych środków transportu. 
Dodatkowo, przyczyniła się do ograniczenia ruchu samochodowego oraz zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu poprzez częściowe zastąpienie transportu indywidualnego publicznym 
transportem kolejowym, a także pozwoliła na zwiększenie mobilności przestrzennej miesz-
kańców Wielkopolski i skrócenie czasu oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróży.

Zgodnie ze sprawozdaniem podsumowującym z kontroli 
koordynowanej, dotyczącej wspólnej inicjatywy wsparcia pro-
jektów w regionach europejskich (JASPERS), opracowanym 
przez Urząd Kontroli Republiki Chorwacji, Najwyższą Izbę 
Kontroli RP oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy pro-
jekt „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich 
przewozów kolejowych” zrealizowany przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego uznany został za przykład efektyw-
nej współpracy władz polskich z inicjatywą JASPERS (Joint As-
sistance to Support Projects in European Regions, pol. Wspólna 
Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów).

Źródło: Departament Transportu UMWW
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Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież 
– Piła Główna w ramach Wilekopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014–2020

Inwestycja pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła 
Główna” realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014–2020.

Umowa o dofinansowaniu projektu podpisana została w kwietniu 2017 r. pomiędzy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Beneficjent) a Województwem Wielkopolskim. Również 
w kwietniu tego samego roku nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Beneficjentem a Wy-
konawcą, którym została Firma PORR Polska S.A. Koszt całej inwestycji to 615 mln zł, a do-
finansowanie z WRPO wyniesie 425 mln zł (85 proc. kosztów kwalifikowalnych). Inwestycja 
ma się zakończyć w czerwcu 2020 r.

Modernizacja linii jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji kolejowych w Wielkopol-
sce, a także największą inwestycją prowadzoną w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(w tym przypadku WRPO 2014–2020) na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Linia kolejowa Poznań – Piła ma bardzo duże znaczenie w organizacji transportu regio-
nalnego w północnej części Wielkopolski, łącząc ważne ośrodki miejskie, ale również w ob-
słudze ruchu dalekobieżnego z południa kraju do Kołobrzegu, Koszalina czy Słupska. 

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację 94 km linii, w tym przebudowę 18 sta-
cji i przystanków oraz budowę czterech nowych przystanków: Poznań Podolany, Osiedle 
Grzybowe, Złotkowo i Gołaszyn, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.



164 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Wszystkie perony wyposażone zostaną w automatyczny system zegarowy, zapowiedzi 
oraz w tzw. małą architekturę oraz czytelne oznakowanie i funkcjonalne oświetlenie. Na-
stąpi także modernizacja układu torowego i systemu sterowania ruchem kolejowym wraz 
z uruchomieniem Lokalnego Centrum Sterowania Poznań Główny oraz rezerwowego na 
stacji Piła Główna. W ramach inwestycji nastąpi także przebudowa 63 przejazdów kolejo-
wo-drogowych. Modernizacji podlegać będą też takie elementy jak: 2 przejścia pod torami, 
91 przepustów, 4 mosty oraz 8 wiaduktów. Maksymalna prędkość pociągów pasażerskich 
podniesiona zostanie do 120 km/h. W wyniku przeprowadzonej inwestycji nastąpi skrócenie 
czasu przejazdu z Poznania do Piły o około 40 minut.

Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (WSS)

Celem projektu było ułatwienie operatorom telekomunikacyjnym dostarczenia usług In-
ternetu szerokopasmowego do wszystkich potencjalnych klientów w regionie. Dotychczas 
spory obszar województwa pozbawiony był odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyj-
nej pozwalającej na świadczenie usług opartych o sieć najnowszej generacji NGA (Next Ge-
neration Acces). 

Dzięki realizacji inwestycji powstała sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna o długości 
4500 km. Węzły sieci szkieletowej w liczbie 31 zostały 
zlokalizowane we wszystkich miastach będących siedzi-
bami powiatów. Oprócz tego powstało 576 węzłów dys-
trybucyjnych. W każdej z 226 gmin Wielkopolski powstał 
przynajmniej jeden taki węzeł. Dzięki podłączeniu swojej 
infrastruktury do sieci WSS operatorzy telekomunikacyj-
ni mają możliwość świadczenia usług na tych obszarach 
województwa, gdzie do tej pory było to niemożliwe.

Źródło: Departament Transportu UMWW

Układnie sieci światłowodowej
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Po zakończeniu realizacji projektu 73% mieszkańców Wielkopolski znalazło się w zasię-
gu sieci NGA, co gwarantuje możliwość korzystania przez nich z usług komunikacji elektro-
nicznej o przepustowości minimum 30Mb/s. 

W lutym 2015 r. oficjalnie zakończono budowę tzw. części pasywnej szerokopasmowej 
sieci szkieletowej w Wielkopolsce. Następnie uzupełniono ją o tzw. część aktywną, czyli 
urządzenia umożliwiające świadczenie usług teletransmisji.

WSS jest najdłuższą siecią regionalną w Polsce. W jej zasięgu znalazło się 5,5 tys. miejsco-
wości. Jest to także najtaniej budowana sieć regionalna w kraju. Projekt wymagał wybudo-
wania prawie 2,4 tys. km kanalizacji telekomunikacyjnej.

Projekt „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” realizowany był w ramach 
Działania: 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego WRPO 2007–2013 w okresie od 
16.09.2010 do 31.12.2015 r. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 410 446 684,21 zł. Kwota 
dofinansowania z UE to 283 642 349,26 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu potrzebny był 
15% wkład własny. Województwo Wielkopolskie nie dysponowało tak dużymi środkami, 
dlatego zdecydowano się na zaproszenie do współpracy inwestorów prywatnych. 

Węzeł szkieletowy

Węzeł dystrybucyjny
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W listopadzie 2009 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego powołał spółkę Wielkopol-
ska Sieć Szerokopasmowa S.A., której celem było zaprojektowanie, wybudowanie i eksplo-
atacja sieci światłowodowej na terenie Województwa Wielkopolskiego. Udziałowcami gwa-
rantującymi wkład własny są spółki – INEA S.A. oraz ASTA-NET.

Wybrane korzyści dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz samorządu, wynikające z  re-
alizacji Projektu:

• szybki dostęp do globalnej sieci Internet;
• bezpieczny i szybki dostęp do elektronicznych usług publicznych oraz sprawna ko-

munikacja między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem; 
• rozwój społeczeństwa cyfrowego; 
• rozwój nowoczesnej edukacji; 
• rozwój badań i innowacji; 
• tworzenie jednolitego rynku cyfrowego.

Źródło: https://www.operatorwss.pl/strona-nasza-sie%C4%87
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Źródło: https://www.operatorwss.pl/strona-nasza-sie%C4%87

Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce – zakup robota 
chirurgicznego da Vinci

Inwestycja została zrealizowana w latach 2017–2018, ze środków unijnych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+). 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 13 955 919,53 PLN, całkowite wydatki kwalifi-
kowane wyniosły 13,8 mln zł. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ dofinansowała projekt 
w kwocie 11,73 mln zł, natomiast wkład własny WCO wyniósł 2,07 mln zł.

Robot da Vinci jest jednym z najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologicz-
nie urządzeń do leczenia chorób nowotworowych, a jego funkcjonowanie w Wielkopolskim 
Centrum Onkologii oznacza nowe perspektywy rozwoju polskiej onkologii oraz poprawę 
w zakresie możliwości terapii nowotworów. Robot służy głównie do leczenia chorób nowo-
tworowych i najczęściej wykorzystywany jest w operacjach nowotworów: ginekologicznych, 
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chirurgii kolorektalnej, prostaty oraz w regionie głowy i szyi. Wspomagający operacje chi-
rurgiczne robot charakteryzuje się niezwykłą precyzją i małą inwazyjnością, pozwalając na 
skrócenie czasu wykonywanych zabiegów oraz ich bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie 
objawów ubocznych.

Źródło: https://architektura.muratorplus.pl/konkur-
sy/rozbudowa-wielkopolskiego-centrum-onkologii-

konkurs_8400.html

Źródło: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/w-
poznanskim-szpitalu-bedzie-pracowal-robot-zoperuje-

500,4366741,artgal,t,id,tm.html


