
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (tekst niewygłoszony). 

 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

 

 W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko odnośnie                        

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

    Omawiana nowelizacja jest wynikiem obserwacji dotychczasowego funkcjonowania 

Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia - IOWISZ. Na podstawie 

zebranego doświadczenia wnioskodawcy przygotowali szereg zmian do obecnej ustawy, 

których celem jest zwiększenie efektywności i trafności podejmowanych na jej podstawie 

decyzji inwestycyjnych. Wśród nich jest zwiększenie możliwości wnioskowania o wydanie 

opinii o celowości inwestycji oraz powiązanie możliwości ubiegania się o dotacje                              

z posiadaniem opinii pozytywnej. 

    Według przeciwników tego projektu różnicuje on podmioty lecznicze oraz centralizuje 

ochronę zdrowia. Podzielam jednak opinię ministerstwa, że głosy przeciwników nie są 

słuszne. Podobnie jak minister zdrowia jestem zdania, że środki publiczne powinny być 

wydawane ze szczególną rzetelnością, przenikliwością i drobiazgowością. Niezwykle ważne 

jest zapewnienie, że będą one spożytkowane jedynie na cele odpowiadające aktualnym, w 

tym przypadku zdrowotnym, potrzebom społeczeństwa. IOWISZ oparty jest na mapach 

potrzeb zdrowotnych, dzięki czemu sprawdza się jako narzędzie oceniające sensowność                     

i celowość inwestycji w danym regionie. 

    Nie dostrzegam również zagrożenia, które prowadziłoby do nierówności podmiotów 

leczniczych. W większości przypadków ustawa pozostawia jako fakultatywną możliwość 

uzyskiwania opinii z IOWISZ, zachęcając jednak do jej pozyskania dodatkowymi punktami 

przy ocenie wniosku. To, czy dany podmiot wystąpi o taką opinię i dołączy ją do wniosku                   

o dofinansowanie, leży w gestii jedynie tego podmiotu. Jeżeli zaś wystąpi on o opinię i uzyska 

opinię negatywną, to nie widzę zasadności dofinansowywania nietrafionych inwestycji                     

z publicznych środków. 



    Jak wskazują projektodawcy, omawiana nowela jest wynikiem dotychczasowego 

doświadczenia oraz odpowiedzią na postulaty. Jej celem jest podniesienie skuteczności                     

i przejrzystości Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. 

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem tego projektu. 

 


