
 
 
 
 
 
 

 

Gmina Stalowa Wola  
informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla 

zadania pod nazwą 
 

„Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej  
w Stalowej Woli” 

 
Całkowita wartość projektu, zgodnie z wnioskiem nr FP-II.041.10.1.2020.DS złożonym w dniu 
30 września 2020 r. oraz pismem znak I-II.3145.8.18.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. wynosi 
 
 
20 000 000,00 PLN w tym: 
 
15 000 000,00 PLN- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
  5 000 000,00 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola. 
 

 
OKRES REALIZACJI 
 
01.01.2021 - 31.12.2022 
 
CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest poprawa dostępu do opieki paliatywno – hospicyjnej poprzez utworzenie 
Hospicjum stacjonarnego wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej. Stworzony obiekt, zapewnieni 
Pacjentom jak najwyższą jakość życia, będzie wsparciem nie tylko dla chorych, ale również dla ich 
bliskich oraz wszystkich zaangażowanych w opiekę oraz codzienne towarzyszenie człowiekowi 
w chorobie. 
 
PRZEDMIOT PROJETKU 

Przedmiotowa inwestycja zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń z zakresu medycyny 
paliatywnej oraz wsparcie i edukuję rodziny pacjentów. Integralnym elementem projektu jest zakup 
niezbędnego wyposażenia i aparatury medycznej umożliwiającej całodobowe monitorowanie stanu 
podopiecznych. Budynek  będzie spełniać wysokie standardy w zakresie energooszczędności oraz 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Nie ma innego miejsca, w którym człowiek czułby się tak dobrze, jak we własnym domu, otoczony 
bliskimi – zwłaszcza gdy przychodzi ciężka choroba i gdy zbliża się kres życia. Jednak czasami pobyt 
w domu staje się niemożliwy – czy to ze względu na brak warunków, osób, które zapewniłyby 
niezbędną opiekę, czy wyjątkowo ciężki stan chorego. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi 
chorych i ich rodzin chcemy stworzyć miejsce, które w takich sytuacjach będzie choć namiastką domu 
rodzinnego. Miejsce, gdzie Chorzy będą czuli się bezpiecznie, otoczeni zarówno profesjonalną opieką, 
jak i ludzkim ciepłem i życzliwością. 

Poprzez budowę obiektu o najwyższych standardach w opiece hospicyjno– paliatywnej chcemy 
zapewnić choremu poczucie bezpieczeństwa oraz uświadomić jemu i jego bliskim, że walka nie została 
zakończona. Trwa nadal – o komfort życia w chorobie, o każdy dzień, godzinę, minutę jego życia aż do 
końca. Chcemy stworzyć placówkę, która prowadzi nadal profesjonalne leczenie, tylko teraz weszło 
ono w inny etap – leczenia zachowawczego. 



Budynek stanie się: 

1. Siedzibą hospicjum stacjonarnego, zapewniającego całodobową opiekę nieuleczalnie 
chorym u kresu życia. 
Placówka będzie dysponować 30 łóżkami w pokojach jedno i dwuosobowych, pokoje będą 
wyposażone w łazienki. W budynku hospicjum zaprojektowano dodatkową łazienkę 
z przeznaczeniem dla osób leżących. Zapewnienie chorym intymności jest jednym 
z najważniejszych założeń w projekcie. Hospicjum będzie dysponowało własną kuchnią 
z zapleczem kuchennym aby móc sprostać wymaganiom osób tak ciężko chorych. 

Dla bliskich i rodziny pacjentów zaplanowano 2 pokoje gościnne wraz z łazienkami. 

Projektowany budynek będzie uwzględniać wszystkie ważne sfery życia chorego: somatyczną, 
psychiczną, społeczną i duchową oraz będzie umożliwiać kontakt z bliskimi. Znajdzie się miejsce 
do wspólnego rodzinnego obiadu, który przygotowują bliscy, by tak „jak kiedyś” zasiąść razem do 
posiłku oraz miejsca dla najbliższych aby móc spędzić ostatnie chwile z osobą umierającą. 
Zaplanowaliśmy też kaplicę, salę ćwiczeń z  przyrządami do rehabilitacji i fizjoterapii, sale 
terapeutyczne, sale do wspólnych spotkań. Od strony świetlicy oraz jadalni będą duże 
panoramiczne okno z widokiem na tarasy i zieleń. 

2. Siedzibą przychodni – Poradni Medycyny Paliatywnej otwartej dla wszystkich osób 
potrzebujących - hol wraz z rejestracją, 3 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i  rehabilitacji. 

3. Siedzibą hospicjum domowego (wraz z wypożyczalnią sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 
dla podopiecznych). Dzięki specjalistycznej pomocy chory będzie mógł spędzić ostatnie chwile 
w znajomym otoczeniu, co korzystnie wpływa na jego samopoczucie. 

4. Przestrzenią edukacyjną, gdzie odbywać się będą szkolenia i warsztaty m.in. dla 
wolontariuszy, rodziny i bliskich osób chorych. 

Projektowany kompleks zostanie dostosowany do potrzeb ludzi poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Wszystkie wejścia do budynków dostępne są z poziomu otaczającego terenu. Wszystkie 
korytarze oraz otwory drzwiowe przystosowane są dla osób poruszający się na wózkach inwalidzkich 
lub w razie potrzeby, by była możliwość transportu chorego na łóżku szpitalnym. Brak progów 
i uskoków w poziomie posadzek umożliwia bezkolizyjny i wygodny dostęp do poszczególnych 
pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 

Powstanie także ogród wewnątrz zespołu zabudowy – przestrzeń półprywatna oraz od strony 
zewnętrznej do wypoczynku – przestrzeń publiczna. Dla pacjentów czas spędzany w ogrodzie jest 
bardzo ważny dlatego projektując hospicjum, zwróciliśmy dużą uwagę także na to, by jego otoczenie 
było jak najprzyjemniejsze, żeby chciało się tam spędzać czas. 

Projekt będzie uwzględniał możliwości współczesnej techniki, zapewni spełnienie standardów 
użytkowych, wysoką jakość estetyczną obiektu i terenu objętego opracowaniem. 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o projekcie: 
 

Urząd Miasta Stalowej Woli  
Referat Pozyskiwania Funduszy 
ul. Wolności 9, pok. Nr 6  
tel. (015) 643 34 43 
 

www.stalowawola.pl www.gov.pl 


