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Nowa siedziba Szpitala Uniwer-
syteckiego powstaje na liczą-
cym ponad 15 hektarów tere-
nie w Krakowie-Prokocimiu. 
Dwa lata po jego oddaniu w rę-
ce wykonawcy, z ziemi zdążyły 
już wyrosnąć budynki, do któ-
rych trafią pacjenci i pracow-
nicy lecznicy. 

Zakończono konstrukcję 
m.in. wielopoziomowego par-
kingu na 730 samochodów, seg-
mentu, w którym znajdzie się 
oddział zakaźny, jednej z trzech 
części diag nostyczno-zabiego -
wych z laboratoriami i porad-
niami, kotłowni oraz zbiornika 
wód opadowych. 

W tym roku gotowe mają 
być pozostałe elementy szpita-
la, ruszą również prace insta-
lacyjne. W pierwszej kolejnoś-
ci obiekty zostaną zadaszone. 
Powstaną ścianki działowe i in-
stalacje wewnętrzne, wstawio-
ne będą również okna. 

– Do tej pory całość prac re-
alizowana jest zgodnie z przy-
jętym w umowie harmonogra-
mem. Roboty budowlane mają 
zakończyć się w kwietniu 2019 
roku i ten termin nie jest zagro-
żony – zapewnia Marcin Jędry-
chowski, pełnomocnik rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
do spraw tej inwestycji. 

Po przeprowadzce do Proko-
cimia do dyspozycji pacjentów 
oddanych zostanie 925 łóżek. 
Nowa siedziba uniwersyteckiej 
lecznicy będzie się składać 
z sześciu połączonych ze sobą 
modułów i 10 segmentów. 
Na oddziałach powstaną kilku-
osobowe, klimatyzowane sale, 
wygodne gabinety lekarskie 
i komfortowe poczekalnie. Za-
biegi będą wykonywane w 24 
salach operacyjnych, wyposa-
żonych w najnowocześniejszy 
sprzęt. Znajdzie się tam m.in. 
robot chirurgiczny o kilku ra-
mionach, którymi steruje za-

siadający przy konsoli lekarz. 
– Takie rozwiązanie znacząco 
eliminuje błędy, jakie mogą 
występować przy precyzyjnych 
i długotrwałych operacjach, da-
je także duże możliwości wy-
korzystywania obrazów diag-
nostycznych z innych urządzeń 
oraz szerokie możliwości tele -
konsultacji i rejestracji prze-
biegu zabiegu – tłumaczy Ję-
drychowski.  

Obecnie tylko jeden ośrodek 
w Polsce dysponuje urządze-
niem o podobnym przeznacze-
niu. To Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny we Wrocławiu.  

Unikatowe będą również 
aparaty, w które uniwersytet 
planuje wyposażyć pracownie 
radioterapii. Onkolodzy dosta-
ną do pomocy nóż cybernetycz-
ny generujący promieniowanie 
w postaci fotonów. Umożliwia 
on naświetlanie w dowolnej 
płaszczyźnie, a co za tym idzie 
terapię kilku ognisk zmian no-
wotworowych w czasie jedne-
go zabiegu. Zakupiony zostanie 
także aparat do tomoterapii, 
ułatwiający optymalne plano-
wanie i leczenie przy użyciu fo-
tonów dzięki importowi obra-
zów z tomografu komputerowe-
go i układowi lokalizującemu 
chore tkanki. 

Pierwsze przetargi na zakup 
wyposażenia medycznego ma-
ją zostać ogłoszone pod koniec 
tego roku.  

Budowa nowej lecznicy UJ  
pochłonie łącznie ponad 1,2 mld 
zł. 800 mln zł pochodzi z budże-
tu państwa, dodatkowe 240 mln 
zł udało się pozyskać z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Pozostałą część po-
trzebnej kwoty uczelnia musi 
znaleźć we własnej kasie. Pomóc 
ma w tym komercyjne zagospo-
darowanie opuszczonych przez 
szpital budynków zlokalizowa-
nych przy ul. Kopernika. Trwa-
ją właśnie prace związane z in-
wentaryzacją oraz wyceną nie-
ruchomości. ¹

Budowa nowej siedziby 
szpitala UJ na półmetku
Inwestycje. Gotowe są już konstrukcje części budynków. Pod koniec roku ruszą zakupy sprzętu

Budowa nowoczesnego szpitala ma zakończyć się wiosną 2019 r.
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Gorące fotele ministra 
Andrzeja Adamczyka

– Zwracaliśmy się do odpowie-
dzialnego za tę kwestię wicemi-
nistra Jerzego Szmita. Na dwóch 
spotkaniach z nami nie podwa-
żał naszych racji, ale nie przy-
niosło to efektu. Bez odpowiedzi 
pozostawił również nasze pisma 
– mówi Antoni T. Dąbrowski, 
prezes Stowarzyszenia Produ-
centów Części Zamiennych i Po-
jazdów. Dodaje, że ostatnią de-
ską ratunku dla branży jest szef 
resortu, Andrzej Adamczyk. 

– Zabiegamy o spotkanie, bo 
mamy wrażenie, że on chce bar-
dziej działać dla ludzi, a nie dla 
wygody urzędników – tłumaczy 
Marek Baster, szef krakowskie-
go cechu tapicerów i kuśnierzy. 
Podkreśla, że nie chodzi tu o po-
litykę, lecz zdrowy rozsądek 
i „słuchanie Polaków”, obiecane 
przez premier Beatę Szydło. 

Dziwi się, że minister zmie-
nił tak ważne rozporządzenie 
w sprawie warunków technicz-
nych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia, z ni-
kim tego nie konsultując. 

– W efekcie znalazły się tam 
zapisy kuriozalne i szkodliwe. 
Np. ja, fachowiec z atestami, 
montuję w homologowanym po-
jeździe homologowany fotel, 
a mimo to muszę go jeszcze raz 
homologować po montażu. 

Po co? Chyba po to, aby instytut, 
który ma ministerialne błogosła-
wieństwo i monopol, zarobił 
na obejrzeniu mojej roboty wię-
cej niż ja na całej robocie – przy-
puszcza inny przedsiębiorca. 

Tadeusz Dąbrowski, szef kra-
kowskiego Cechu Rzemiosł Mo-
toryzacyjnych, przypomina, że 
zmiana przepisów miała na celu 
eliminację nieuczciwych firm do-
konujących nielegalnie zabudów 
pojazdów, a uderzyła w rzemieśl-
ników posiadających odpowied-
nie kwalifikacje i pozwolenia. 

Firmy nielegalnie zabudowu-

jące pojazdy rejestrują je za gra-
nicą, gdzie przepisy są przyjaź-
niejsze, a następnie zabudowu-
ją pojazd kupionymi bez certy-
fikatów i kontroli elementami, 
np. fotelami. Niektórzy stosują 
elementy wymontowane z in-
nych pojazdów.  

– Jest to bezprawie, na które 
ministerstwo i organy ścigania 
przymykają oko, nie szukając 
i nie ścigając z urzędu takich 
cwaniaków. A najwyższą cenę 
zapłacą przedsiębiorcy pracują-
cy uczciwie, płacący podatki 
oraz polska gospodarka – kwi-
tuje Marek Baster. 

Resort na razie nie odpowie-
dział na nasze pytania. ¥ 

Zbigniew Bartuś

Kontrowersje 
Przedsiębiorcy zajmujący się 
przerabianiem pojazdów od kilku 
tygodni alarmują Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa,  
że wadliwe, niekonsultowane 
z nimi przepisy mogą zniszczyć 
branżę. Nikt nie chce ich słuchać.

Cwaniaków 
montujących lewe 
fotele nikt nie ściga. 
A cenę za to zapłacą 
uczciwi
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY DZIAŁEK GRUNTU
POD ZAbUDOwę wIElORODZINNą
1. W związku z planowanym zakupem działek gruntu dla inwestycji budownictwa mieszkaniowego w pilotażowych projektach programu Mieszkanie Plus, BGK Nieruchomości S.A. 

    z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludnej 2 (dalej: BGKN) , zaprasza osoby izyczne i prawne do składania ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości.

2. Wymagania dotyczące składanych ofert:

1)  lokalizacja gruntu w sieci obsługi transportowej (komunikacja miejska, kolej miejska) miast: białystok, bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gorzów wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, lublin, Łódź, Olsztyn, 
Opole, Poznań, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Toruń, warszawa, wrocław, Zielona Góra;

2) możliwość wybudowania nie mniej niż 150 mieszkań;

3) funkcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy);

4) właściwości izyczne i użytkowe gruntu pozwalające na wybudowanie na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

5) uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta, brak roszczeń);

6) dostęp do drogi publicznej;

7) możliwość przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, ciepłowniczej lub gazowej;

8) nieuciążliwe otoczenie i sąsiedztwo, a w szczególności bez źródła hałasu i zanieczyszczenia środowiska.

3.  Oferty należy składać do dnia 17.02.2017 r. w formie elektronicznej na adres grunty@bgkn.pl oraz pisemnej w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00, w siedzibie BGKN przy ul. Ludnej 2 w Warszawie (00-406), 

w kancelarii BGKN lub listownie. Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać: BGK Nieruchomości S.A., ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa, podać imię i nazwisko/ nazwę i adres Oferenta 

oraz oznaczyć: „Oferta sprzedaży działek gruntu w programie Mieszkanie Plus”. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w obu formach – elektronicznej i pisemnej.

4.  Oferta powinna zawierać: dane Oferenta, datę sporządzenia oferty, proponowaną cenę sprzedaży, wskazanie okresu związania ofertą od dnia złożenia, nie krótszego niż 90 dni, oraz szczegółowy opis oferowanej 

nieruchomości według wymagań opisanych w ust. 2 punkty od 1) do 8) powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi stan nieruchomości (adres nieruchomości, wydruk z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, 

wyrys z mapy ewidencyjnej, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

5. BGKN zastrzega sobie prawo odstąpienia od nabycia zaoferowanej nieruchomości na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

6. W razie pytań związanych z niniejszym Zaproszeniem prosimy o kontakt: nr tel. 721 609 387 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.


