
 
APEL 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego  
oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i i Powiatów Małopolski 

do Premiera i Rządu 

o udzielenie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pomocy  
w kwocie 167 mln zł na dokończenie i wyposażenie  

nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu 
Kraków, 14 września 2018 r. 

 

 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski  jako pierwsze w grudniu 2012 r. z mojej inicjatywy publicznie apelowało 
do Rządu o podjęcie pilnych działań dla uratowania planów i rozpoczęcia budowy nowoczesnego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Prokocimiu z tysiącem łóżek. 
Następnie, na wniosek SGiPM analogiczną rezolucję przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego. 
 
Dzięki wsparciu Rządu, który wówczas ponownie potwierdził przyznaną kilka lat wcześniej dotację celową w wysokości 
800 milionów złotych na budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu oraz dzięki 
wkładowi Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 60 mln euro – ponad 250 mln zł – ze środków 
regionalnego programu WM dziś właśnie tu, w Krakowie powstaje największy obecnie budowany szpital w Polsce  
i Europie. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2019 roku, w I kwartale będzie gotowy do odbiorów,  
a następnie do końca roku będzie sukcesywnie doposażany. Za pieniądze Samorządu Województwa Małopolskiego 
obecnie instalowana jest pierwsza część sprzętu, opisywanego przez prasę: „Nowy szpital wyposażony jak stacja 
kosmiczna”. 
 

Nowy Szpital to m.in.: 925 łóżek, w tym 24 w szpitalnym oddziale ratunkowym, 24 sale operacyjne (w tym dwie sale 
hybrydowe oraz dwie dostosowane do instalacji telemanipulatorów chirurgicznych), 27 poradni specjalistycznych, 
1265 miejsc parkingowych i lądowisko dla helikoptera. 

 

Obecnie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu brakuje jeszcze ok. 167 mln zł na pełne wyposażenie Szpitala 

Uniwersyteckiego. 

W imieniu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz jako wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, podobnie jak 6 lat temu, apeluję do Premiera o udzielenie przez Rząd pomocy finansowej dla 
budowanego Szpitala Uniwersyteckiego i przekazanie brakujących 167 mln zł, w zamian za przejęcie części starego, 
zamykanego kompleksu szpitalnego przy ul. Kopernika. Brak tych pieniędzy uniemożliwi otwarcie prawie gotowego 
Szpitala. 
Przejęcie tych terenów i budynków w całości przez Skarb Państwa, zapobiegnie rozczłonkowaniu, podzieleniu tego 
terenu i sprzedaniu go np. różnym developerom. Na tym dobrze skomunikowanym obszarze w centrum miasta 
powinny powstać nowe siedziby instytucji publicznych oraz tereny zielone dla mieszkańców Krakowa.  
 
Również, podobnie jak 6 lat temu, apeluję do Sejmiku Województwa Małopolskiego o ponowne podjęcie rezolucji 
wspierającej dokończenie budowy Szpitala.  
 
Należy podkreślić, że na terenie prawobrzeżnego Krakowa, a zwłaszcza 300.tysięcznego Podgórza, nie  ma - oprócz 
Szpitala Dziecięcego - żadnego publicznego Szpitala. Pozostałe dziewięć krakowskich szpitali specjalistycznych mieści 
się na terenie lewobrzeżnego Krakowa – po trzy w Śródmieściu, Krowodrzy i Nowej Hucie. Zmiana tej sytuacji jest 
konieczna ze względów bezpieczeństwa, czasu transportu chorych na zabiegi ratujące życie, tzw. „złotej godziny” przy 
zawałach i wylewach – nie tylko z tej części Krakowa, ale również dla dalszych 300 tys. mieszkańców z Wieliczki  
i z kilkudziesięciu miejscowości położonych wokół Krakowa.   
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