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Szanowny Panie Ministrze, 

w oparciu o liczne petycje i inicjatywy społeczne w sprawie usamodzielnienia Oddziału Gliwickiego 

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie wnoszę o podjęcie działań w przedmiotowej kwestii. 

Obecnie szpitale onkologiczne z Gliwic i Krakowa wchodzą w struktury Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, z główną siedzibą w Warszawie. Sytuacja Gliwickiego Oddziału Onkologii wymaga 

wypracowania stanowiska, które pomoże w rozwiązaniu zaistniałego problemu w kwestii finansowania 

tej placówki. Obecnie mamy do czynienia z niebywałą sytuacją, w której to Oddział Gliwicki przekazuje 

wypracowane z wielkim trudem zyski do Centrów Onkologii w Warszawie i Krakowie. Z informacji, jakie 

otrzymałam od Marszałka Województwa Śląskiego wynika, że dotychczas Gliwicki Oddział Onkologii 

zmuszony był przekazać do placówek w Warszawie i Krakowie 82,6 mln zł., a w październiku minionego 

roku upomniano się o następne 65 mln zł. Obecnie od Oddziału Onkologii w Gliwicach żąda się 

kolejnych 3,5 mln zł. Działania tego typu opóźniają ważne inwestycje, które są niezbędne do dalszego 

prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Gliwickiej Onkologii. W konsekwencji doprowadzi to do 

obniżenia jakości świadczonych usług medycznych, a także pogorszenia i tak już trudnej sytuacji 

pacjentów. 

W przedmiotowej kwestii miarodajne będzie porównanie wyników finansowych oraz analiza 

przepływu i wydatkowania środków finansowych w/w placówek. 

Wobec takich realiów, niezbędne jest zajęcie odpowiedniego stanowiska w kwestii możliwości 

wyodrębnienia samodzielnej placówki onkologicznej w Gliwicach. Rozwiązanie to pozwoliłoby na 

zakończenie obecnego procederu pozbawiania Gliwickiego Oddziału Onkologii wypracowanych 

nadwyżek i przekazywania ich na rzecz placówek w Warszawie i Krakowie. Dzięki temu, obecnie dobrze 

zarządzana i znakomicie prosperująca gliwicka placówka będzie miała zapewnioną ponadnormatywną 

aktywność kliniczną. 

Czy rząd podejmie stosowne działania w celu wyodrębnienia z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie, jego Gliwickiego Oddziału, aby dać szansę na powstanie 

samodzielnej placówki, działającej jako Śląski Instytut Onkologii? Kiedy takie wyodrębnienie mogłoby 

nastąpić? 

 

Z wyrazami szacunku 

Teresa Glenc 


