
Lublin, dnia 2 czerwca 2017 r.

Jakub Kulesza 
Poseł na Sejm RP

Najwyższa Izba Kontroli

Wniosek

Działając na podstawie art. 2 ust. 2, art. 3 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli wnoszę o przeprowadzenie kontroli 
w zakresie realizacji rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
w Lublinie.

Uzasadnienie

Do mojego Biura Poselskiego wpłynęło zgłoszenie od wyborców z prośbą o weryfikację 
działań związanych z realizacją rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, 
opisujące zaistniałą sytuację w następujący sposób:

realizacja rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej miała zakończyć się w 2013 roku. 
COZL wypowiedział umowę pierwszemu wykonawcy -  Mostostal Warszawa, który przez to 
domaga się w drodze procesu sądowego kwoty ok. 30 min zł. Nie zabezpieczono interesów 
szpitala a tym samym interesów podatników. Kolejnym terminem zakończenia realizacji miał 
być listopad 2016 r. Umowa z byłym wykonawcą -  polsko -  czeskim konsorcjum firm Block 
i JP Contracting została obustronnie zerwana. Wykonawca zrealizował kontrakt na 147 min zł 
a miał podpisany kontrakt na 195 min zł. Wykonawca opuścił budowę w październiku 2016 r. 
i do dziś nie wiadomo kto ponosi za to odpowiedzialność. Inwestycja nie została zrealizowana. 
Przeciwko jednemu z konsorcjantów - firmie Block Sp. z o.o. toczy się postępowanie 
komornicze o wartości ponad 13 min zł. Podwykonawcy wciąż czekają na płatności. Działania 
prawników konsorcjum uniemożliwiły także zrealizowanie gwarancji bankowych przez COZL
0 wartości ponad 19 min zł. Od marca 2016 r. tempo budowy w istotny sposób zwalniało
1 generowało ogromne opóźnienia. Urząd Marszałkowski nie reagował na zgłaszane problemy,
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twierdząc że nie jest inwestorem. Na prośbę Radnych Miasta Lublin, Marszałek Województwa 
wyjaśnił, że inwestycja zakończy się w 2017 roku, jednocześnie przedstawiając po raz kolejny 
plan połączenia COZL ze Szpitalem im. Jana Bożego. Nie wykonano inwentaryzacji, nie 
przygotowano opisu zadania dla potencjalnego nowego wykonawcy, zredukowano pensję 
pracownikom nadzoru o ponad 50%. Pomimo wielu nieprawidłowości wymienionych 
w raporcie pokontrolnym Marszałka z dnia 24 czerwca 2016 r. nikt nie poniósł 
odpowiedzialności, nie wprowadzono planu naprawczego.

Warto zwrócić uwagę, że odstępując od umowy nikt nie zrealizował napraw gwarancyjnych na 
oddanym budynku, a jakość wykonania pozostawia dużo do życzenia. Brak inwentaryzacji oraz 
dokumentacji określającej dotychczas wykonane prace uniemożliwiło dalsze działania. 
Wykonawca już jesienią miał przedstawiony projekt aneksu do umowy, który odrzucił a w tej 
chwili, jak poinformował media p.o. dyrektor COZL Jerzy Kuliński, nie ma mowy o ugodzie 
na zasadach poprzedniego wykonawcy a tym samym możliwości jego powrotu na budowę, co 
generuje milionowe straty dla COZL i podatników. Budzi to podejrzenia 
o nieprawidłowościach jakie miały miejsce w trakcie przygotowywania umowy oraz realizacji 
inwestycji.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycja nie zostanie zakończona nawet w 2018 roku, 
o czym poinformował w mediach Dyrektor Departamentu Mienia i Inwestycji w Urzędzie 
Marszałkowskim zapowiadając, że pod koniec tego roku zostanie ogłoszony kolejny przetarg 
na dokończenie rozbudowy COZL.

W związku z zaistniałym stanem mogącym świadczyć o niekorzystnym gospodarowaniu 
finansami publicznymi, niezbędna jest interwencja odpowiednich organów administracji 
publicznej w celu wyjaśnienia poszczególnych etapów realizacji inwestycji oraz działań władz 
samorządowych, które mogą podważać zaufanie do organów publicznych. Działania te są 
niezbędne nie tylko z punktu widzenia budowania zaufania do władzy publicznej w oczach 
obywateli RP ale także z punktu widzenia troski o finanse Skarbu Państwa oraz troski o finanse 
Województwa Lubelskiego.

Mając na uwadze charakter opisywanych problemów w kontekście słusznego interesu 
mieszkańców Województwa Lubelskiego oraz w trosce o sposobie gospodarowania 
finansami publicznymi wnoszę jak w sentencji.

Z wyrazami szacunku
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