
Naszemiasto.pl  

Kraków. UJ wybuduje nowy 
szpital w Prokocimiu 
[PROJEKT] 
 
Autor: Karolina Gawlik  
2014-10-30, Aktualizacja: 2014-10-30 14:03 źródło: Naszemiasto.pl 

 

https://d-nm.ppstatic.pl/k/r/a2/61/5451ea6f001ad_o.jpg?1420066800


A - pawilon dydaktyczny, B, C, D - poradnie specjalistyczne, L - zaplecze techniczne, 
I, H, G, K - budynki z łóżkami, F - bloki operacyjne. (© fot. Andrzej Banaś) 

Collegium Medicum wyłoniło firmę, która wybuduje nowy szpital w Prokocimiu. 
Problem  
w tym, że wciąż nie wiadomo, które oddziały szpitalne zostaną tam przeniesione  
z ul. Kopernika.  

Wyłonienie wykonawcy w przetargu na nową siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego to 
krok milowy w tej inwestycji - uważają przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego  
i Ministerstwa Zdrowia.  
 
Choć umowa z firmą nie została jeszcze podpisana, nic już nie powinno zagrozić 
budowie. Teren u zbiegu ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego w Prokocimiu jest 
gotowy na wbicie pierwszej łopaty.  
 
Budowali już szpitale  
 
Konkurs wygrała firma Warbud, która zadeklarowała najniższą cenę - 819 mln zł. 
Collegium Medicum zapewnia, że wykonawca spełnił wszystkie inne wymogi. Firma 
ma doświadczenie. Zbudowała już ponad 20 szpitali w całej Polsce.  
 
Nowy szpital ma być dopełnieniem kampusu medycznego w Prokocimiu, gdzie 
mieszczą się akademiki, biblioteka, wydział farmaceutyczny i - przede wszystkim -
 Szpital Dziecięcy.  
 
Wartość kosztorysowa całej inwestycji to ok. 1,2 mld zł. 60 mln euro uczelnia otrzyma 
ze środków unijnych, 800 mln zł z budżetu państwa. Resztę pokryje sama.  
 
- Pieniądze z ministerstwa wystarczą na całą budowlankę i część wyposażenia - 
mówi prorektor UJ ds. Collegium Medicum Piotr Laidler.  
 
Inwestycja europejska  
 
Inwestycja, która rozpocznie się w przyszłym roku, ma być jedną z największych  
w Europie w ochronie zdrowia. Budynki mają być gotowe w 2017 r., potem będą 
wyposażane. Termin oddania kompleksu to kwiecień 2019 r.  
 
Szpital zajmie ponad 15 hektarów. Ma się w nim znajdować 925 łóżek, 24 sale 
operacyjne, oddział ratunkowy z 24 łóżkami, sala wykładowa na 250 osób i dwie 
dydaktyczne na 40 osób.  
 
To tyle konkretów. Nie wiadomo, jakie oddziały zostaną przeniesione tam  
z ul. Kopernika. Takie informacje mają się pojawić dopiero za dwa lata.  
- Z punktu widzenia funkcjonowania nowoczesnego szpitala lepiej poruszać się po 
jednym zintegrowanym obiekcie, ale jeśli pojawią się merytoryczne argumenty za 
tym, by czegoś nie przenosić, jesteśmy otwarci na takie rozwiązanie- mówi Cezary 
Rzemek z Ministerstwa Zdrowia.  
 
Wiele wskazuje na to, że pozostanie na swoim miejscu Centrum Urazowe Medycyny 



Ratunkowej i Katastrof. Powstało bowiem ze środków unijnych, a więc przez 20 lat 
nie można go likwidować. Poza tym w nowej siedzibie ma być już oddział ratunkowy 
oraz lądowisko. Budynki przy ul. Kopernika zostaną sprzedane  
 
Historia bez końca  
 
2005/2007 - budowa nowej siedziby została umieszczona na liście inwestycji 
wieloletnich w ochronie zdrowia, a finalnie w wieloletnim programie rządu  
2008-2010 - powstał i został zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy  
2011 - ustalono parametry techniczne szpitala. 30 maja 2014 zatwierdzono 
aktualizację  
2010-08.2012 - inwestycję blokowały działania i protesty ekologów, postępowanie 
odwoławcze i sądowe  
2012-2013 - przygotowanie terenu pod inwestycję (wycięcie samosiejek,  
kanalizacja). Dostosowano projekt m.in. do zmienionych przepisów i nowych 
rozwiązań w medycynie (stąd prezentujemy pierwotną makietę budynku)  
05.2013 - złożono w ministerstwie plan medyczny  
10.2013 -05.2014 - specyfikacja warunków zamówienia  
30.06.2014 - przesyłanie specyfikacji do 6 wykonawców.  
08.10.2014 - otwarcie ofert, wpłynęły cztery  
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