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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Stanowisko komisji w sprawie utworzenia Innowacyjnego Forum Medycznego
w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 10)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Michał Okła)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Otwieram posiedzenie.
Porządek dzisiejszego posiedzenia jest bardzo krótki. Zajmiemy się dziś wypra-

cowaniem wspólnego stanowiska w sprawie zarezerwowania w budżecie ministra
zdrowia środków na Innowacyjne Forum Medyczne, którego utworzenie w Centrum
Onkologii imienia profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zaproponował pan
dyrektor Pawłowicz.

To centrum ma się zajmować wdrażaniem najnowszych technologii i innowa-
cyjnych technik medycznych w onkologii, a także współpracą ze wszystkimi najlep-
szymi ośrodkami. Przewidywany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 20 milionów zł,
a nasza prośba dotyczy wsparcia w wysokości 4 milionów zł, czyli chodziłoby o to,
żeby 20% przewidywanych kosztów pani minister zarezerwowała w budżecie. Myślę,
że nie jest to duża kwota.

A teraz o szczegółowe wyjaśnienia poproszę pana senatora Pawłowicza.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Przede wszystkim chciałbym państwu podziękować, że mimo ciężkiego wczo-

rajszego dnia, mieli państwo na tyle dużo determinacji, żeby się spotkać o tak wczesnej
godzinie i poświęcić czas temu tematowi. Bardzo za to dziękuję.

A teraz chciałbym krótko przybliżyć państwu temat. W 2008 r. ukazał się raport
grupy ekspertów na temat dostępności innowacyjnych technik w ochronie zdrowia –
ten raport jest dość krytyczny. W tej chwili jest już przygotowany nowy raport, ja mam
taki wstępny draft tego raportu z 2010 r., i wynika z niego, że po dwóch latach ta sytu-
acja nie uległa jakiejś znaczącej zmianie.

Ja od piętnastu lat kieruję ośrodkiem onkologicznym, współpracującym z Colle-
gium Medicum, posiadającym w swoich strukturach siedem katedr i klinik do naucza-
nia studentów i szkolenia podyplomowego. Dlatego podjąłem się zadania napisania
projektu wykorzystania najnowszych technik innowacyjnych w leczeniu nowotworów
celem podniesienia efektywności tego leczenia. Bo chociaż nakłady na ochronę zdro-
wia są z każdym rokiem coraz większe, to z tą efektywnością nie za bardzo sobie ra-
dzimy. Poza tym ma to być nie tylko leczenie, ale również dydaktyka. Chcemy rozwi-
nąć w większym stopniu dydaktykę przeddyplomową i podyplomową w zakresie za-
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wodów medycznych. U nas to kształcenie odbywałoby się na dwóch wydziałach, na
Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu – czyli generalnie są to pielęgniarki
i technicy, magistrowie fizykoterapii. Planujemy również od nowego roku akademic-
kiego utworzyć wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym nowe kie-
runki w zakresie bioinżynierii medycznej i w ten sposób wykształcić grupę ludzi, któ-
rzy będą w pełni przygotowani do stosowania tych innowacyjnych technik.

Bardzo bym prosił o poparcie tej propozycji, ponieważ my jesteśmy już przy-
gotowani, ten wniosek jest na zaawansowanym etapie. Oprócz tego, że został napisany
projekt i powstał biznesplan, odbył się już przetarg na projektowanie, w grudniu będzie
projekt budowlany i zezwolenie na budowę i najpóźniej w marcu przyszłego roku
chcemy rozpocząć budowę.

Króciutko jeszcze powiem o samym projekcie. Projekt jest bardzo, że tak po-
wiem, prosty. Mamy osiem bunkrów radioterapii – a jest to olbrzymi budynek parterowy
z półtorametrowymi ścianami. I koncepcja polega na tym, żeby na tym budynku parte-
rowym postawić, wybudować dwa piętra z przeznaczeniem właśnie na forum innowa-
cyjnych technologii medycznych i centrum dydaktyczno-innowacyjne. Dziękuję bardzo.

Jeśli będą mieli państwo pytania, jestem do dyspozycji.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Kto z panów senatorów ma jakieś pytania, uwagi bądź chce zabrać głos w dyskusji?
Bardzo proszę, pan senator Woźniak.

Senator Henryk Woźniak:

Chciałbym zapytać o strukturę finansowania. Powiedział pan senator, że mieli-
byśmy rekomendować wniosek o 4 miliony zł z budżetu państwa, a łączny koszt całego
projektu wynosi 20 milionów zł. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy czasu wdrożenia tego projektu.
I trzecie pytanie. Czy była może rozważana ewentualność składania wniosków

o środki w ramach programów unijnych, na przykład programu ”Innowacyjna gospodarka”?

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Pan senator Pawłowicz. Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Dziękuję bardzo za to pytanie.
Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o strukturę finansowania, to te 20%

kosztów, o które aplikujemy do Ministerstwa Zdrowia, jest przeznaczone na wyposa-
żenie, na sprzęt dydaktyczny, o to generalnie chodzi, o sprzęt dydaktyczny i informa-
tyczny. A jeśli chodzi o koszty budowlane, to kształtują się one na poziomie
14 milionów zł i w lutym będziemy składać aplikację do programu „Innowacyjna go-
spodarka”. Centrum Onkologii deklaruje 2 miliony zł udziału własnego, jeżeli to finan-
sowanie by się nie zmieściło… Zresztą my już wykładamy pieniądze na projektowanie
i przygotowanie całego zadania.
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Jeśli chodzi o ukończenie, wdrożenie projektu, to mam nadzieję, że w marcu
uda nam się rozpocząć inwestycję, a w połowie 2012 r., czyli w czerwcu, chcemy tę
inwestycję zakończyć. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze ma pytania?
Pan senator Kraska, proszę bardzo.

Senator Waldemar Kraska:

To raczej nie będzie pytanie.
Ja myślę, że decyzja czy stanowisko naszej komisji będzie jednoznaczne. Znając

pracowitość i pomysłowość pana senatora, jestem przekonany, że każde pieniądze, któ-
re będziemy w tamtą stronę kierować, będą wykorzystane w sposób właściwy. I cho-
ciaż z Klubu Prawa i Sprawiedliwości jestem tu tylko ja, to myślę, że mogę powie-
dzieć, że my poprzemy tę inicjatywę i chcemy, żeby ona została zrealizowana. Dzię-
kuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo dziękuję za ten głos.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos?
Myślę, że przygotujesz to stanowisko na piśmie, prawda?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy państwo jesteście za przyjęciem pozytywnego stanowiska w sprawie wnio-

sku o zarezerwowanie w budżecie 4 milionów zł na utworzenie Innowacyjnego Forum
Medycznego w Bydgoszczy? Kto z państwa jest za? (9)

Jednogłośnie.
Kto przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
(Senator Zbigniew Pawłowicz: Dziękuję państwu bardzo.)
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 18)
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