
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Krzysztofa Słonia, Grzegorza Biereckiego, 

Janinę Sagatowską, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego, 

Wiesława Dobkowskiego, Mieczysława Gila, 

Kazimierza Jaworskiego, Marię Koc, Waldemara Kraskę, 

Jana Marię Jackowskiego i Dorotę Czudowską 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Prosimy Panią Premier o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Czy w dniu 2 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych 

przy ministrze zdrowia, na którym zaaprobowano wniosek ministra zdrowia o anulowanie w 2014 r. Progra-

mu Doposażania Zakładów Radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworo-

wych? Jakie było uzasadnienie tego wniosku? 

2. Czy wspomniany wniosek ministra zdrowia dotyczył również doposażania w sprzęt nowych ośrodków 

onkologicznych? Jakie było uzasadnienie tego wniosku? 

3. Ilu członków rady uczestniczyło w posiedzeniu i czy wniosek ministra zdrowia został zaaprobowany 

jednogłośnie? 

4. Czy, a jeśli tak, to jakie, argumenty przeciw wnioskowi ministra zdrowia były podnoszone w trakcie 

posiedzenia, a także w późniejszym czasie przez środowisko onkologów polskich? 

5. Dlaczego nie uwzględniono sytuacji funkcjonujących ośrodków onkologicznych, w których następuje 

zużycie sprzętu do radioterapii, w związku z czym powinna nastąpić wymiana i unowocześnianie urządzeń 

oraz wymiana systemów planowania leczenia i symulacji chorych? 

6. W jaki sposób funkcjonujące ośrodki onkologiczne mają pokryć wydatki wymienione w pytaniu pią-

tym? Przykładowo: w przypadku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii konieczne jest wygospodarowanie na 

ten cel nawet 10 milionów zł rocznie. 

7. Jak brak możliwości sfinansowania niezbędnej wymiany i unowocześniania urządzeń wpłynie na reali-

zację tak zwanego pakietu onkologicznego, który ma przyspieszyć i usprawnić leczenie chorych na choroby 

nowotworowe? 

8. Czy jest możliwe, a jeżeli tak, to kiedy, przywrócenie anulowanego Programu Doposażenia Zakładów 

Radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych? 
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