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Zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej budynków nale??cych do
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [1]

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ?CO-KIELCE
J?zyk Polski

Czytaj dalej wpis Zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej budynków nale??cych do ?wi?tokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach [1]

Deklaracja dost?pno?ci [2]

Deklaracja dost?pno?ci ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w
Kielcach
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do strony internetowej
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [3].
J?zyk Polski

Czytaj dalej wpis Deklaracja dost?pno?ci [2]

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa ?wi?tokrzyskiego”
(„InPlaMed W?”) [4]

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa ?wi?tokrzyskiego”
(nazwa skrócona projektu: „InPlaMed W?”)
J?zyk Polski

Czytaj dalej wpis Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa ?wi?tokrzyskiego” („InPlaMed W?”)
[4]
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Zako?czenie Rozbudowy Kliniki Radioterapii [5]
Beneficjent: ?WI?TOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W KIELCACH

zako?czy? realizacj?:
Projektu: nr POIS.09.02.00-00-0133/17 pn. WYMIANA JEDNEGO AKCELERATORA ORAZ ROZBUDOWA
KLINIKI RADIOTERAPII ?WI?TOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH Z ZAKUPEM
DODATKOWEGO AKCELERATORA
Cel projektu: POPRAWA JAKO?CI I DOST?PNO?CI ?WIADCZE? Z ZAKRESU LECZENIA TELERADIOTERAPI?
Warto?? projektu: 39 693 294,08 PLN
J?zyk Polski

Czytaj dalej wpis Zako?czenie Rozbudowy Kliniki Radioterapii [5]

?CO z drona [6]

J?zyk Polski

Czytaj dalej wpis ?CO z drona [6]

Zakup dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii sprz?tu medycznego,
niezb?dnego z punktu widzenia udzielania ?wiadcze? medycznych [7]

OG?OSZENIE

?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zako?czy?o realizacj? projektu pn.:
„Zakup dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii sprz?tu medycznego, niezb?dnego
z punktu widzenia udzielania ?wiadcze? medycznych”

Cel projektu: Zwi?kszenie jako?ci efektywnie ?wiadczonych us?ug zdrowotnych o wysokim
J?zyk Polski
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Czytaj dalej wpis Zakup dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii sprz?tu medycznego, niezb?dnego z
punktu widzenia udzielania ?wiadcze? medycznych [7]

Doposa?enie Zak?adu Medycyny Nuklearnej [8]

Doposa?enie Zak?adu Medycyny Nuklearnej
Projekt: nr POIS.09.02.00-00-0147/18 pn. "Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zak?adu Medycyny Nuklearnej z
O?rodkiem PET ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach"
J?zyk Polski

Czytaj dalej wpis Doposa?enie Zak?adu Medycyny Nuklearnej [8]

Dokumenty do pobrania [9]
Dokumenty do pobrania
J?zyk Polski

Czytaj dalej wpis Dokumenty do pobrania [9]

Informacja o zagro?eniach o charakterze korupcyjnym [10]
Szanowni Pa?stwo,
Zawsze wtedy gdy kto? wykorzystuje swoj? funkcj? lub pozycj? by zaspokoi? czyje? oczekiwania, a w zamian za to
otrzymuje jakie? nienale?ne korzy?ci, mamy do czynienia z korupcj?. W szczególno?ci dotyczy to funkcjonariuszy
publicznych i osób zawiaduj?cych ?rodkami publicznymi.
Najcz??ciej spotykane dzia?ania o charakterze korupcyjnym:
J?zyk Polski

Czytaj dalej wpis Informacja o zagro?eniach o charakterze korupcyjnym [10]

Polityka ochrony danych osobowych [11]
Podstawy prawne:
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach dok?ada wszelkich stara? w celu prawid?owego wype?niania
wymogów prawnych dotycz?cych ochrony danych osobowych wynikaj?cych z:
J?zyk Polski
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Czytaj dalej wpis Polityka ochrony danych osobowych [11]
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