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Debata o systemie ochrony zdrowia

Jeśli powstanie zły system, trudno go potem 
poprawić. Potężne siły dążą do utrzymania status 
quo, bez względu na to, czy proponowany system 

jest sprawny i sensowny.    

The State in a Changing World 

World Development Report 1997 
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Debata o systemie ochrony zdrowia

„Korzystnych zmian ustrojowych nie zaprowadzi się
nigdy bez niebezpieczeństwa, ponieważ olbrzymia 
większość ludzi nie zgodzi się na ustanowienie nowego 
prawa dotyczącego ustroju państwa, o ile nie dowiedzie 
się jej konieczności takiego posunięcia.”

Niccolo Machiavelli 
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Debata o systemie ochrony zdrowia

„Korzystnych zmian ustrojowych nie zaprowadzi się
nigdy bez niebezpieczeństwa, ponieważ olbrzymia 
większość ludzi nie zgodzi się na ustanowienie nowego 
prawa dotyczącego ustroju państwa, o ile nie dowiedzie 
się jej konieczności takiego posunięcia.”

Niccolo Machiavelli 
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Zespół Ekspercki ds. Reformy Systemu Ochrony 
Zdrowia

11 lipca 2006 r. – powołanie Zespołu eksperckiego ds. 
Reformy Systemu Ochrony Zdrowia, w składzie:

- prof. SGH dr hab. Ewelina Nojszewska – Przewodnicząca
- lek. med. Krzysztof Bukiel 
- Piotr Ciżkowicz
- Tomasz Gellert
- dr Elżbieta Hibner 
- Jerzy Miller
- dr Wojciech Misiński 
- Grzegorz Nogas
- Adam Perz
- dr Dorota Safjan
- Andrzej Strug 
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Zespół Ekspercki ds. Reformy Systemu Ochrony 
Zdrowia

13 listopada 2006 r. – wyodrębnienie Grupy 
Roboczej, w składzie:

- prof. SGH dr hab. Ewelina Nojszewska –
Przewodnicząca

- Tomasz Gellert
- Jerzy Miller
- Grzegorz Nogas
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Oświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich w 
sprawie reformy systemu ochrony zdrowia

7 czerwca 2006 r. – Wystąpienie w trakcie debaty 
sejmowej na temat ochrony zdrowia 
10 lutego 2007 r. – Oświadczenie po wizytacji w 
Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we 
Wrocławiu 
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Oświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich w 
sprawie reformy systemu ochrony zdrowia

12 lutego 2007 r. – Prezentacja tez dotyczących 
kierunków zmian systemowych w organizacji i 
finansowaniu ochrony zdrowia 
24 maja 2007 r. – Oświadczanie w związku z 
aktualnym strajkiem lekarzy
23 czerwca 2007 r. – Ogłoszenie stanowiska w 
związku z rozszerzającą się akcją protestacyjną
pracowników ochrony zdrowia 
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Spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z prof. 
Zbigniewem Religą, Ministrem Zdrowia

16 maja 2006 r.: Tematem rozmowy były m.in. 
problemy wynikające z uwag obywateli 
dotyczących systemu ochrony zdrowia 
zgłaszanych RPO, w tym w trakcie wizytacji 
współpracowników RPO w placówkach służby 
zdrowia.
7 czerwca 2006 r.: RPO wystąpił w trakcie debaty 
sejmowej na temat ochrony zdrowia, którą
przedstawił minister zdrowia.

U16



Slajd 9

U16 User; 2007-05-17



Spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z prof.. 
Zbigniewem Religą, Ministrem Zdrowia

12 lutego 2007 r.: Podczas spotkania z inicjatywy RPO 
przedstawiono zostały problemy dotyczące sytuacji w 
ochronie zdrowia.

15 lutego 2007 r.: Przedmiotem spotkania była: 
sytuacja w służbie zdrowia, propozycje zmian 
systemowych w organizacji i finansowaniu ochrony 
zdrowia oraz sprawa aresztowania ordynatora Kliniki 
Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie.
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Działania RPO w związku z aktualnym konfliktem

20 czerwca 2007 r. – Wystąpienie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o wyjaśnienia 
dotyczące przebiegu i skutków interwencji w dniu 20 
czerwca 2007 r. sił porządkowych podjętej podczas 
demonstracji pielęgniarek przed gmachem Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów 
23 czerwca 2007 r. – Stanowisko w związku z 
rozszerzającą się akcją protestacyjną pracowników 
ochrony zdrowia 
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Działania RPO w związku z aktualnym konfliktem

25 czerwca 2007 r. – Spotkanie przedstawiciela z 
Przewodniczącą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Panią
Dorotą Gardias i pozostałymi członkiniami Zarządu 
Krajowego OZZPiP, przebywającymi w gmachu 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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Działania RPO w związku z aktualnym konfliktem

25 czerwca 2007 r. – Spotkanie z przedstawicielami 
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Zarządu 
Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych oraz samorządu lekarskiego. Podczas 
spotkania zwrócono się do RPO z prośbą o podjęcie 
mediacji w obliczu eskalacji konfliktu i pogłębiającego 
się kryzysu w ochronie zdrowia 
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Działania RPO w związku z aktualnym konfliktem

29 czerwca 2007 r. – Komunikat RPO w związku z 
przedstawieniem opinii publicznej przez Ministra Zdrowia 
wyników dotychczasowych prac nad „koszykiem usług 
medycznych” - krok w stronę uporządkowania systemu ochrony 
zdrowia 
2 lipca 2007 r. – Przedstawiciel RPO zbadał sprawę ewakuacji 
pacjentów z Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. 
Anny w Warszawie przy ul. Barskiej w związku ze strajkiem 
głodowym podjętym przez część lekarzy 
3 lipca 2007 r. – Konferencja prasowa w sprawie debaty 
dotyczącej tworzenia nowego systemu ochrony zdrowia
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Tezy RPO dotyczące kierunków zmian systemowych 
w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia

1. Wprowadzenie konkurencji pomiędzy płatnikami w 
obszarze usług medycznych dostępnych w ramach 
koszyka świadczeń gwarantowanych i dodatkowych.

2. Wprowadzenie ubezpieczeń dodatkowych, które 
powinny gwarantować dostęp do szerszego zakresu 
świadczeń, a nie omijania kolejki, wyższego standardu 
pobytowego, wyboru lekarza itp. 
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Tezy RPO dotyczące kierunków zmian systemowych 
w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia

3. W stosunku do ściśle określonej grupy osób, takich 
jak chorzy psychicznie, dzieci i młodzież do 18 roku 
życia oraz osoby niedołężne, o ile nie podlegają
ubezpieczeniu z innych tytułów, obowiązek objęcia 
ubezpieczeniem i odprowadzenia składki musi obciążać
z urzędu gminę. 



Tezy RPO dotyczące kierunków zmian systemowych w 
organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia

4. Wprowadzenie częściowej odpłatności za 
wyżywienie i zakwaterowanie w szpitalach, 
według zasad stosowanych w zakładach opiekuńczo –
leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych, w celu 
zapewnienia pacjentom należytych standardów 
utrzymania.

U19



Slajd 17

U19 User; 2007-05-17



Tezy RPO dotyczące kierunków zmian systemowych w 
organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia

5. Wprowadzenie zasady pełnego 
refundowania jedynie procedur skutecznych 
klinicznie i efektywnych kosztowo, zawartych 
w koszyku świadczeń gwarantowanych. 
Pozostałe procedury powinny być refundowane 
do poziomu kosztu procedury najbardziej 
skutecznej klinicznie i efektywnej kosztowo. 
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Tezy RPO dotyczące kierunków zmian systemowych w 
organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia

6. Wprowadzenie standardów wykonywania procedur 
medycznych i ustalenie poziomu referencyjnego szpitali 
w zależności od ich spełnienia. Sieć szpitali powinna 
być wyznaczona odpowiednio do jakości 
wykonywanych usług, a nie według klucza 
akademickiego. Podniesieniu jakości świadczonych 
usług służyć będzie m. in. wprowadzenie obowiązku 
powtarzania co pięć lat egzaminu specjalizacyjnego 
przez wykonujących zawód lekarzy.
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Tezy RPO dotyczące kierunków zmian systemowych w 
organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia

7. Wprowadzenie zasady współodpowiedzialności 
pacjenta za swoje zdrowie i ograniczenie w ten 
sposób roszczeniowej postawy niektórych pacjentów, w 
zamian za realny dostęp do świadczeń medycznych.

8. Partycypacja obywateli w systemie ochrony zdrowia 
winna być obowiązkowa i zgodna z zasadą: „każdy 
stosownie do możliwości bez względu na zakres 
potrzeb zdrowotnych”. 
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Tezy RPO dotyczące kierunków zmian systemowych w 
organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia

9. Każdy obywatel winien ponosić ryzyko związane 
z ewentualnym nie przystąpieniem do systemu, 
przez co podkreśla się suwerenność
podejmowanych decyzji i konieczność ponoszenia 
ich konsekwencji. 
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Tezy RPO dotyczące kierunków zmian systemowych w 
organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia

10. Wprowadzanie nowych zasad w systemie 
ubezpieczeniowym powinno nastąpić etapowo. Nowy 
system powinien być zaproponowany obywatelom, 
którzy jeszcze są na tyle młodzi, że rzadko korzystają z 
usług medycznych, np. do 45 roku życia. Pozostali 
pacjenci winni mieć gwarancje finansowania świadczeń
medycznych na dotychczasowych zasadach.
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Zapraszamy na stronę internetową Rzecznika Praw 
Obywatelskich

www.rpo.gov.pl

Eksperci, którzy pragną zechcą odpowiedzieć na zaproszenie 
Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w debacie 

poświęconej tworzeniu systemu ochrony zdrowia proszeni 
są o wysyłanie zgłoszeń na adres rzecznik@rpo.gov.pl


