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Misja Szpitala: „Niesienie pomocy medycznej potrzebu-
jącemu bliźniemu” spełniana jest poprzez:
• profilaktykę i promocję zdrowia,
• diagnostykę i leczenie,
• pielęgnowanie,
• rehabilitację.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu funkcjonuje:
• 17 oddziałów i 4 pododdziały posiadające 559 łóżek
• Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna licząca 

29 poradni 
• Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna 

z 3 poradniami
• Podstawowa Opieka Zdrowotna 
• Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
• 18 pracowni diagnostycznych
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Szpital zatrudnia ok. 1400 osób, w tym ok. 200 lekarzy, ponad 50 
lekarzy rezydentów. W ciągu roku Szpital hospitalizuje ok. 33 000 
pacjentów oraz udziela ponad 180 000 porad specjalistycznych. 
Rocznie przez szpital przewija się milion osób.

Szpital wdrożył systemy zewnętrznej oceny jakości świadczonych 
usług: Certyfikat Akredytacyjny; Systemy Zarządzania Jakością 
ISO 9001, z uwzględnieniem rentgenodiagnostyki i radiologii 
zabiegowej; ISO 14001; ISO 27001; PN-N 18001; HACCP oraz Szpital 
Przyjazny Dziecku.

Za swoją działalność oraz zakres świadczonych usług medycznych 
szpital otrzymał wiele wyróżnień i nagród:
• Najlepszy Szpital w kraju w 2002 r. w Rankingu Szpitali Newsweek 

Polska i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej 
• Najlepszy Szpital w Polsce w 2011 r. w Rankingu „Bezpieczny 

Szpital” Dziennika „ Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia

• Najlepszy Szpital w Województwie Lubelskim w Rankingu 
„Bezpieczny Szpital” w latach 2006-2009, 2011 i 2013 r.
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Fundacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkie-
go im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu została powołana 25 
lat temu. Jej celem są działania służące rozwojowi i promocji 
szpitala oraz pomoc w dostępie do usług medycznych dla 
mieszkańców regionu. Fundacja swoje działania opiera 
wyłącznie na społecznej pracy i zaangażowaniu jej członków 
oraz pomocy, życzliwości i zrozumieniu ludzi dobrej woli. 

W skład Rady Fundacji Szpitala wchodzą osoby nie tylko 
z regionu, ale również kraju i zagranicy, a funkcję Prezesa 
Zarządu Rady pełni Bogdan Kawałko.

Fundacja współpracuje z Włoskim Stowarzyszeniem dla 
Solidarności Między Narodami AISPO z Mediolanu, którego 
przedstawiciele są członkami Fundacji.

CELE FUNDACJI
• wspieranie i pomoc w realizacji zadań i misji Szpitala, 

współpraca z lekarzami i personelem medycznym,
• pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz 

rzeczowych na rozwój usług medycznych,
• pozyskiwanie wyposażenia technicznego, aparatury 

i sprzętu medycznego,
• wspieranie kształcenia oraz podnoszenie kompetencji 

specjalistycznych lekarzy i personelu medycznego,
• wspomaganie rozwoju współpracy Szpitala z renomowa-

nymi ośrodkami medycznymi w kraju i za granicą,
• udział i wspieranie realizacji prozdrowotnych programów 

w regionie,
• promocja Szpitala, wspieranie organizacji konferencji, 

seminariów oraz działalności edukacyjno-szkoleniowej,
• współpraca z towarzystwami medycznymi, placówkami 

edukacyjnymi, organizacjami społecznymi, Kościołem, 
środowiskiem lokalnym i regionalnym.

Pomóc bliźniemu to oddać mu część siebie, dobrowolnie 
zrezygnować z posiadanego dobra na rzecz drugiego 
człowieka to wielka wartość i radość. Zwłaszcza wtedy, gdy 
inni są w potrzebie, często bezradni, zagubieni, opuszczeni.
Fundacja, prowadząc swoją działalność, opiera na zrozumie-
niu i życzliwości ludzi dobrej woli, okazujących swoją 
wrażliwość na cierpienie innych, tak jak czynił to św. Jan 
Paweł II. 
Wszystkim tym, którzy dotychczas w jakikolwiek sposób 
włączyli się i wspierali dzieło pomocy, w imieniu Fundacji 
serdecznie dziękuję. Zachęcając do współpracy, Rada 
Fundacji zapewnia, że każda, nawet najmniejsza pomoc 
będzie przyjęta z wdzięcznością i spożytkowana dla dobra 
potrzebującego. 

Prezes Zarządu Fundacji 
Bogdan Kawałko

Szpital i kaplica szpitalna 
od strony wschodniej.

W czasie VII pielgrzymki 
do Ojczyzny i wizyty 

w Zamościu 12 czerwca 1999 r. 
Papież Jan Paweł II poświęcił 

Szpital i udzielił błogosławieństwa 
pacjentom oraz pracownikom.

Troska 
o najmłodszych 

pacjentów - 
wszystko po to, 

by w szpitalu 
dzieci czuły 

się bezpiecznie.

Nadzieja jest mocą
człowieka, która
czyni go mocnym wśród
cierpień i doświadczeń.

Jan Paweł II
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