
Oświadczenie złożone 

przez senatora Bogdana Zdrojewskiego 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 maja 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Moje oświadczenie dotyczy losów inwestycji w zakresie budowy szpitala onkologicznego we Wrocławiu. 

Przypomnę, że na szesnastym posiedzeniu Senatu w dniu 14 października 2020 r. złożyłem oświadczenie 

w sprawie kondycji służby zdrowia, wskazując wiele elementów, które powinny budzić niepokój. Otrzyma-

łem wówczas od Pana Ministra w miarę satysfakcjonującą odpowiedź, zapowiedź stałego monitorowania tej 

problematyki i zainteresowania się nią. Podobnie było na jednym z posiedzeń Senatu, kiedy dostałem po-

twierdzenie, iż ministerstwo monitoruje problem, jak również deklaruje określone wsparcie. Niestety jest tak, 

że przez ten czas stało się raczej więcej złego niż dobrego. Inwestycja, generalnie rzecz biorąc, nie ruszyła, 

postępowania przetargowe nie dają rezultatu, a moje przewidywania zawarte w tamtym oświadczeniu znala-

zły potwierdzenie w faktach. W związku z tym dzisiaj z jednej strony proszę pana ministra o nadzór, o pew-

nego rodzaju kontrolę, o monitorowanie problemu, a z drugiej strony także o potwierdzenie określonej dekla-

racji wsparcia finansowego dla tej inwestycji w związku z dramatyczną zmianą w kosztorysie. 

Dodam od siebie, że, obserwując rozwój tej inwestycji, ze zdumieniem stwierdzam, że ona rośnie już nie-

racjonalnie, jeżeli chodzi o wielkość, rośnie też nieracjonalnie, jeżeli chodzi o koszty, przedłuża się także 

czas realizacji tej inwestycji pomimo tego, że inwestycja jeszcze się nie zaczęła, ale dostrzegam także sygna-

lizowane do mojego biura problemy związane z samym projektem, z kwestiami, które zapowiadają rozmaite 

osoby i instytucje, problemy logistyczne związane np. z wewnętrzną komunikacją, możliwością dystrybucji 

określonych usług, przeskalowaniem wielu, wielu elementów składających się na ten projekt. 

W związku z tym apeluję do Pana Ministra, by ze względu na udział finansowy w tym przedsięwzięciu, 

krótko mówiąc, bardziej zainteresował się losami tego obiektu, tej inwestycji, jak również potwierdził swoją 

akceptację dla określonych rozwiązań, które obecnie są preferowane przez urząd marszałkowski. 

Bogdan Zdrojewski 
 


