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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Mając na uwadze rozbieżności dotyczące planów budowy Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej przy 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu oraz rozwoju Oddziału Rehabilitacji Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego, proszę o wyjaśnienia. 

W dniu 21 maja 2011 r. pani marszałek Ewa Kopacz, ówczesny minister zdrowia, podczas wizyty w 
Radomiu poinformowała za pośrednictwem mediów o możliwości pozyskania środków z budżetu państwa na 
wyżej wymienione cele. Rozbudziła nadzieje wśród chorych, nie tylko mieszkańców Radomia, ale i całego 
regionu. Stanowczo stwierdziła wtedy, że działający w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
Oddział Onkologiczny to za mało, że chce tu stworzyć centrum onkologii. Wpisanie tego zadania do 
Wieloletniego programu inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia pani marszałek uzależniła od przygotowania 
przez dyrekcję szpitala stosownej dokumentacji. Jako teren pod budowę wskazano działkę należącą do 
szpitala. Pani marszałek Ewa Kopacz mówiła o konkretnej puli pieniędzy, z których miałyby zostać 
sfinansowane inwestycje. Wnioskując ze słów pani marszałek, można stwierdzić, że realizacja tych zadań 
miała być pewna i niczym niezagrożona. 

Na prośbę pani marszałek władze miasta sporządziły uzasadnienie celowości budowy nowego Oddziału 
Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. Wiceprezydent 
Radomia wszczęła starania o ustalenie terminu spotkania przedstawicieli dyrekcji szpitala, władz miasta i 
ministra zdrowia. Celem rozmów miało być uściślenie wysokości wkładu finansowego miasta Radomia w 
planowanym przedsięwzięciu oraz omówienie kolejnych etapów działania. Niestety pismo pozostało bez 
odpowiedzi. Kolejny krok wykonała dyrekcja szpitala, zwracając się do Mazowieckiego Oddziału NFZ z 
zapytaniem, czy planowane rozszerzenie działalności po wybudowaniu obiektu uzyska finansowanie z NFZ. 
Gwarancji takiej Radomski Szpital Specjalistyczny do tej pory nie otrzymał. 

Bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania. 
Czy w budżecie państwa znajdą się środki na realizację Ponadregionalnego Klinicznego Centrum 

Rehabilitacji w ramach struktur Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego? 
Czy planowane rozszerzenie działalności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego po wybudowaniu 

obiektu ma być finansowane przez NFZ, a podmiotem prowadzącym zostanie samorząd Radomia? 
Jakie działania w celu realizacji wyżej wymienionej inwestycji powinny podjąć na tym etapie władze 

miasta oraz dyrekcja szpitala? 
Czy inwestycje powyższe będą realizowane w przyszłości? 

Stanisław Karczewski 




