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

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  (tekst niewygłoszony): 

   

  Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania 

Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

    W Polsce, po latach zaniedbań poprzednich rządów, wciąż borykamy się z ograniczoną 

dostępnością świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli. Poprawa tego stanu wymaga 

ogromnych środków i zmian w systemie finansowania. Oczywiste jest, że środki na 

zwiększenie finansowania trzeba wcześniej wypracować. Doceniamy obecny rząd za 

konsekwencję w usuwaniu negatywnych skutków spowodowanych zaniedbaniami 

poprzedniej władzy i poszerzanie dostępu Polaków do świadczeń gwarantowanych właśnie 

poprzez zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia. 

    Znowelizowanie procedowanej ustawy sprawi, że zmniejszą się ograniczenia w dostępie do 

świadczeń, a tym samym kolejki do specjalistów. 

    Nie może być przecież tak, by do reumatologa czekało się średnio 7 miesięcy, a do 

ortopedy 11 miesięcy. Trzeba też w tym miejscu zaznaczyć, że w Polsce poszerza się krąg 

osób, które potrzebują specjalistycznych usług medycznych, chociażby w zakresie fizjoterapii, 

rezonansu czy tomografii komputerowej. I także o ich potrzebach musimy pamiętać. 

    Polska pod względem dostępności lekarzy i leczenia w stosunku do sąsiadów znajduje się 

na niechlubnym końcu. Czas to zmienić. Nowelizacja ustawy pozwoli zwiększyć publiczne 

wydatki na ochronę zdrowia, co w naturalny sposób przełoży się na możliwość sfinansowania 

większej ilości usług dla pacjentów. 

    Zgodnie z projektowaną zmianą środki finansowe przeznaczone na ochronę zdrowia 

wyniosą w 2018 r. 4,67% produktu krajowego brutto i wzrosną do 5,80% produktu 

krajowego brutto w 2024 r. 

    Niestety, nadal w Polsce istnieje wiele nierówności dotyczących dostępu do niektórych 

świadczeń gwarantowanych, dlatego konieczne jest objęcie szczególną troską dzieci, kobiet 

w ciąży, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. 



    W najbliższym czasie będzie lawinowo postępować również starzenie się polskiego 

społeczeństwa, co jeszcze zwiększy potrzeby medyczne Polaków, dlatego nakłady trzeba jak 

najszybciej zwiększać. To zadanie rząd konsekwentnie realizuje i musimy to docenić, bo nie 

ukrywajmy - poza zdrowiem i rodziną - nie ma niczego ważniejszego na świecie. Człowiek 

zdrowy to człowiek szczęśliwy. Mam nadzieję, że pieniądze przekazane z budżetu przez 

premiera Mateusza Morawieckiego sprawią, że nie tylko skrócą się kolejki do lekarzy, ale i 

poprawi się profilaktyka, a Polacy będą mogli dłużej i częściej cieszyć się zdrowiem swoim i 

swoich najbliższych. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni w pełni popiera procedowany projekt ustawy. 

 


