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W obecności premier Ewy Kopacz wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego 
Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Budowa ma się zakończyć w 2019 roku. To będzie 
najnowocześniejszy i największy szpital w Polsce. 

IWONA HAJNOSZ 

Imponujące są już same liczby szpitala: 925 łóżek, 24 sale operacyjne, 28 poradni klinicznych, sale 
wykładowe - w tym jedna na 250 osób. Koszt budynku też robi wrażenie: ponad miliard 230 milionów 
złotych. - To największa rządowa inwestycja w zdrowie w Polsce - mówiła premier Ewa Kopacz. 
Krakowski szpital po wybudowaniu będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Szpital będzie 
naszpikowany elektroniką. Personel ma wiedzieć w każdym momencie, co dzieje się z pacjentami - 
każdy dostanie opaskę, która umożliwi jego radiolokację. Cała dokumentacja medyczna trafi do 
szpitalnej sieci, aby każdy lekarz miał do niej w każdej chwili dostęp. 

- To niezmiernie ważny dzień nie tylko dla uczelni, ale też dla Krakowa i Małopolski. Dziś 
urzeczywistnia się projekt, o który władze UJ walczyły od 40 lat. Jestem głęboko przekonany, że 
realizacja tego projektu da impuls do rozwoju uniwersyteckiej medycyny - powiedział prof. Piotr 
Laidler, prorektor UJ ds. Collegium Medicum. 

Warto przypomnieć, że starania o nowy Szpital Uniwersytecki zaczęły się jeszcze w latach 60. 
ubiegłego wieku. Już wtedy gazety pisały, że kliniki przy ul. Kopernika są w katastrofalnym stanie. 
Zawsze jednak na nową placówkę brakowało w budżecie pieniędzy. - W 1959 roku mówiło się  
o krytycznym stanie bazy technicznej przy Kopernika. Kolejne ekspertyzy też były druzgocące.  
W starej bazie coraz trudniej przychodziło nam kontraktowanie świadczeń, bo nie spełnialiśmy 
warunków sanitarnych - wyliczał prof. Laidler. 

Na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego przyjechała do Krakowa premier Ewa Kopacz. - 
Gdy skończy się budowa, ten nowy szpital zapewni profesjonalną opiekę medyczną na najwyższym 
poziomie - mówiła pani premier. - Sprawi też, że polska ochrona zdrowia wzniesie się na europejski 
poziom. Ważne jest też, że w tym miejscu odbywać się będzie nie tylko leczenie pacjentów, ale też 
będą się uczyć lekarze - dodała. 

- Mamy dużo doskonałych lekarzy, brakowało nam natomiast bazy. Do tej pory oni nie mieli warunków 
do uprawiania zawodu - przekonywał Wojciech Nowak, rektor UJ. 

Pani premier podkreślała, że 800 mln zł na inwestycję dał jej rząd, reszta to pieniądze samorządu  
i uczelni. 

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/0,0.html


Z budynków uniwersyteckich przy ul. Kopernika do nowej lokalizacji mają się przenieść niemal 
wszystkie kliniki z wyjątkiem położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. W dotychczasowej lokalizacji 
Szpitala Uniwersyteckiego ma też pozostać kompleks placówek psychiatryczno-geriatrycznych 
nastawionych na pomoc starszym ludziom.  

Pani premier podczas uroczystości 
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