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Tytuł: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3” 
 
Beneficjent: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
 
Wartość projektu: 27 188 329,99 PLN 
 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 361 000,00 PLN 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działanie  
9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. 
 
Zakres projektu: 

1) budowa bazy HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, 

2) budowa Stacji Obsługi Technicznej (SOT) w Warszawie, 

3) budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) w Szczecinie/Goleniowie  

i w Białystoku, 

4) dostawa i montaż przesuwnicy pod śmigłowiec do bazy HEMS w Warszawie,  

5) zakup wyposażenia medycznego, warsztatowego do bazy HEMS w Warszawie.  

 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej 

podległym Ministrowi Zdrowia, który wykonuje zadania z zakresu ratownictwa medycznego  

i transportu sanitarnego w polskim systemie opieki zdrowotnej.  

Obecnie w skład Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wchodzi 21 stałych regionalnych baz HEMS 
(Helicopter Emergency Medical Service) oraz jedna sezonowa, a także jedna baza EMS 
(Emergency Medical Service). 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na podstawie zapisów ustawy i umowy zawartej  
z Ministrem Zdrowia realizuje na rzecz systemu dwa podstawowe zadania. Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe przy pomocy zespołów HEMS realizuje zadania z zakresu ratownictwa medycznego,  
a więc loty do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz transporty ratunkowe 
międzyszpitalne.  

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jedynym podmiotem lotnictwa sanitarnego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Śmigłowce i samoloty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego są używane 
głównie dla szybkiego transferu poważnie chorych oraz rannych pacjentów wymagających 
natychmiastowej, specjalistycznej opieki medycznej. Wykorzystywane są również do transportu 
organów i zespołów transplantologów, transportu specjalistów, krwi oraz wyrobów medycznych. 

Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego na podstawie art. 32.1. ust.2) są jednostkami systemu,  
o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
(Dz. U. Nr 191 z dnia 20 października 2006 poz. 1410).  

 
Efektem realizacji projektu będzie dalsza standaryzacja funkcjonalności baz, poprawa jakości 
ich wyposażenia, zwiększenie dyspozycyjności zespołów ratowniczych oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa startu i lądowania śmigłowca. 
 
 
Projekt realizowany w latach 2019-2020, w ramach umowy o dofinansowanie  
nr POIS.09.01.00-00-0366/18-00/657/2019/216, podpisanej 19 czerwca 2019 roku. 


