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Szanowny Pan
Sławomir Sosnowski 
Marszałek Województwa Lubelskiego

Jako Poseł na Sejm RP oraz Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła Ił w Zamościu postanowiłem wystąpić do 

Pana Marszałka w sprawie niezwykle istotnej i ważnej z uwagi na możliwość podniesienia 

bezpieczeństwa pacjentów w zakresie leczenia schorzeń neurologicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem udarów mózgu. Problem ten jest dobitnie zauważalny w ww. Szpitalu 

Wojewódzkim w Zamościu, którego Podmiotem Tworzącym jest Samorząd Województwa 

Lubelskiego. Na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala temat ten poruszała Ordynator 

Oddziału dr Ewa Wierzchowska-Cioch, która stwierdziła, że w obliczu zwiększenia 
1

zachorowalności na schorzenia neurologiczne podjęta została inicjatywa przebudowy i 

poszerzenia działającego już Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Mając na uwadze daleko idące zaangażowanie z mojej strony w realizację 

opisywanego przedsięwzięcia, poprzez organizację i uczestnictwo w wielu merytorycznych 

spotkaniach oraz wystosowanie pism poparcia w/w projektu posiadam informację, że jest 

możliwe pozyskanie znacznych środków finansowych z dotacji Ministerstwa Finansów, 

które umożliwią realizację zamierzonego celu. Istnieje poważna możliwość otrzymania 

dofinansowania dla tego projektu ze środków budżetowym w wysokości nawet 50% 

wydatków poniesionych na realizację inwestycji. W załączeniu pismo Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Finansów - Pani dr hab. Teresy Czerwińskiej, będące odpowiedzią na 

interwencję moją i Wojewody w powyższej sprawie.



Z ustaleń, treści w/w odpowiedzi wynika, że aby wyżej wymieniony cel został 

zrealizowany, niezbędne jest sporządzenie przez Organ Tworzący Szpital merytorycznego i 

formalnego wniosku z prośbą o dofinansowanie realizacji „Przebudowy i poszerzenia 

Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”, a następnie skierowanie go 

do Wojewody Lubelskiego, Pana Przemysława Czamka.

Panie Marszałku, byłoby wielkim zaniedbaniem ze strony samorządu województwa 

lubelskiego nie wykorzystanie takiej szansy, która może uratować zdrowie i życie 

pacjentów. Atutem tego projektu jest fakt, że posiada on pozytywną opinię o celowości 

inwestycji w zakresie przebudowy oraz poszerzenia działającego Oddziału Neurologii z 

Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu i utworzenia wzorcowego 

oddziału, wyrażającego się przez wdrożenie kompleksowej i koordynowanej opieki nad 

pacjentami neurologiczno-neurochirurgicznymi w województwie lubelskim. Należy 

podkreślić, że to pierwszy i zarazem wzorcowy pozytywnie oceniony projekt inwestycyjny 

za pomocą systemu IOWISZ w województwie lubelskim, który wpisuje się w dokumenty 

strategiczne w zakresie rozwoju ochrony zdrowia na poziomie krajowym i regionalnym. 

Wniosek uzyskał niezmiernie wysoki wynik - 26003 pkt.

W związku z powyższym, jako poseł na-Sejm RP, bardzo poważnie zaniepokojony 

biernością władz wojewódzkich w tym temacie, mając na uwadze dobro pacjentów także z 

naszego województwa, wnoszę o podjęcie inicjatywy w tej sprawie przez Pana Marszałka, 

poprzez przygotowanie stosownego wniosku o przyznanie dotacji ze środków z budżetu 

Państwa skierowanego do Pana Wojewody Lubelskiego. Działania te winny być podjęte 

niezwłocznie z racji rozpoznanej przeze mnie szansy pozyskania ww. środków na inwestycję 

z tegorocznego budżetu państwa, wreszcie zaawansowanych prac nad kształtem 

przyszłorocznego budżetu.

Licząc na pilną odpowiedź w tej sprawie ze swojej strony pragnę zapewnić Pana 

Marszałka o kontynuacji mojego zaangażowania się. w tę inicjatywę i dołożeniu wszelkich 

starań w celu wspierania tego projektu.
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Sławomir Zawiślak

Poseł Na Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej

Biuro Poselskie
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w sprawie sfinansowania z dotacji rządowej przebudowy oraz poszerzenia Oddziału 
Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, uprzejmie informuję poniżej 

o aktualnym stanie zaawansowania sprawy:

w dniu 7 sierpnia 2017 r. wpłynął wniosek Szpitala o przyznanie dotacji z budżetu 

Samorządu Województwa lubelskiego,

w-dniu 10 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego pozytywnie 

rozpatrzył ww. wniosek o ujęcie przedmiotowego zadania w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej w latach 2018-2019,

w dniu 28 sierpnia 2017 r. Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą 

nr XXXI11/448/2017 wprowadził przedmiotowe zadanie do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej.

W związku z powyższym w dniu 30 sierpnia 2017 r. skierowałem do Wojewody

Lubelskiego, poparty moją pozytywną opinią, wniosek o przyznanie na ten cel dotacji 
budżetu państwa. -u, & z -

z up. MARS OJEWÓDZTWA

Arkadiusz

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 4416 600, fax 8i 44 16 602 

marszalek@lubelskie.pl

tkowski 
Zarządu

mailto:marszalek@lubelskie.pl

