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Abstract 

 

Recent studies show that health is value most treasured in Poland. In spite of this, the 

decisions related to the national healthcare system are made without consulting patients’ 

organizations. This happens despite the fact that citizens want their representatives, who are 

united in these organizations to represent their interests when the decisions related to the 

healthcare system are made by the administration. Clearly, Poland falls behind other 

European Union countries when it comes to the community participation in healthcare system. 

Therefore, the topic of patients’ participation constitutes very interesting research area. 

The main objective of the article is therefore to present how the community participation, 

which is a privilege, is implemented in Poland. Levels and tools of participation available to 

Polish patients were outlined. This formed the basis for describing case studies of patients 

organizations’ attempts to participate, which lead to discussion on their ability to really 

influence the legislator. 

 

Abstrakt 

 

Kolejne badania potwierdzają, iż zdrowie jest dla Polaków najważniejsza wartością. Mimo 

tego, decyzje dotyczące systemu służby zdrowia podejmowane są przez administrację 

państwową, często bez konsultacji z przedstawicielem obywateli w formie organizacji 

pacjenckich, którym to Polacy chcą powierzać kwestie reprezentowania ich w procesie 

podejmowana decyzji związanych z ochroną zdrowia. Polska jednak w zakresie partycypacji 

społecznej w dziedzinie służby tej najważniejszej wartości – zdrowia, znajduje się znacznie w 

tyle za pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Stąd jest to niezwykle istotny obszar 

badawczy, któremu należy poświęcać więcej uwagi.  

Celem niniejszego artykułu jest w związku z tym przedstawienie jak w praktyce wygląda 

obecnie realizacja partycypacji rozumianej jako przywilej współdecydowania o kształcie 

ochrony zdrowia przez organizacje pacjenckie w Polsce. Opisano poziomy i narzędzia 

partycypacji dostępne dla polskich pacjentów, co stanowiło punkt wyjścia dla przedstawienia 

przykładów podejmowania przez organizacje pacjenckie prób partycypacji, co pozwoliło na 

podjęcie dyskusji na temat zdolności tych organizacji do faktycznego wywierania wpływu 

na ustawodawcę. 
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1. Wstęp 

 

Przeprowadzone w 2011 roku przez TNS Pentor badanie wykazało, że obywatele chcą 

powierzyć temat partycypacji w procesie decyzyjnym w ochronie zdrowia grupom 

pacjenckim [1].  

W tym miejscu należałoby zdefiniować termin partycypacja, wg definicji podręcznika 

K. Wygnańskiego i D. Długosza jest to proces, w którym przedstawiciele grup społecznych 

czyli pacjenci i ich organizacje uzyskują wpływ a pośrednio i kontrolę nad decyzjami władz 

publicznych, gdy te decyzje mają bezpośredni lub pośredni wpływ na ich własne interesy [2]. 

Partycypację taką odróżnia się od tradycyjnego udziału w wyborach parlamentarnych co kilka 

lat.  

Partycypacji, nie należy traktować jako przywileju pacjentów – warunki do partycypacji 

i dialogu społecznego ma tworzyć strona rządowa – w świetle Rekomendacji Rady Europy 

Nr R (2000) 5 to właśnie strona rządowa jest odpowiedzialna za tworzenie prawnych struktur 

i warunków wspierających udział  pacjentów w dialogu społecznym dotyczącym ochrony 

zdrowia [3].  

W roku 2004 weszła w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego, która ustanowiła 

w odniesieniu do wszystkich organów administracji publicznej obowiązek współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, w tym w dwóch ważnych dla partycypacji społecznej 

formach, to jest konsultacji projektów aktów prawnych oraz tworzeniu wspólnych, publiczno-

społecznych ciał konsultacyjnych [4]. W związku z tym prawo do partycypacji organizacji 

pacjenckich ma umocowanie nie tylko w unijnych rekomendacjach, ale także konkretnych 

zapisach polskiego prawa i od strony prawnej obszar ten wydaje się być prawidłowo 

uregulowany.  

W 2009 roku Health Consumer Powerhouse przeprowadził badania w 27 państwach Unii 

Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Macedonii i  Chorwacji, oceniające pozycję i wpływ 

pacjentów i ich organizacji na system ochrony zdrowia w tych krajach. Polska zajęła 

25 pozycję w gronie 30 badanych krajów pod względem zsumowanych wyników 

oceniających przestrzeganie praw pacjenta, dostęp do informacji, dostęp do leczenia, 

do ubezpieczeń zdrowotnych oraz także udział grup pacjenckich w procesie podejmowania 

decyzji, z wynikiem całkowitym 528 pkt. na 1000 pkt. Możliwych [5].  Partycypacja 

społeczna w procesie podejmowania decyzji o finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce 

istotnie odbiega więc od poziomu, w jakim wykorzystują swoje prawa do współdecydowania 

pacjenci i obywatele innych krajów europejskich.  

Wyróżnić można kilka poziomów i narzędzi partycypacji dostępnych dla polskich 

pacjentów. Organizacje pacjenckie mogą brać udział w konsultacjach społecznych propozycji 

aktów prawnych regulujących ochronę zdrowia i dostęp do leczenia. Konsultacje te mają 

jednak obecnie charakter pro forma i uwagi środowisk pacjenckich są zwykle pomijane 

lub odrzucane przez administrację publiczną. Drugim forum, na jakim organizacje pacjenckie 

mogą prezentować swoje poglądy jest Sejmowa czy Senacka Komisja Zdrowia [6]. Debaty 

na tym forum nie mają jednak praktycznego przełożenia na proces decyzyjny ustawodawcy 

i są jedynie okazją do przekazania opinii parlamentarzystom. Trzecią okazją do przekazania 

opinii środowisk pacjenckich jest istniejący od 2012 roku „Dialog dla Zdrowia” – forum 

wymiany opinii i dialogu pacjenckich organizacji parasolowych z urzędnikami Ministerstwa 
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Zdrowia i NFZ. „Dialog dla Zdrowia” nie ma jednak formy zobowiązującej do działań 

i obligującej do realizacji ustaleń. Spotkania „Dialogu” odbywają się nieregularnie, 

a administracja publiczna, w odczuciu organizacji pacjenckich, traktuje go jako możliwość 

zachowania pozorów dialogu wbrew realnemu brakowi woli do otwartej debaty. Spotkania te 

nie są bowiem protokołowane, nie mają charakteru zobowiązującego administrację publiczną 

do przedstawiania wyjaśnień ani do realizacji konkretnych zadań. Nawet ogólne informacje 

na temat tych spotkań nie są publikowane ani dostępne do informacji publicznej. Co ciekawe, 

organizacja parasolowa taka jak Forum Pacjentów Polskich (FPP), które jest moderatorem 

spotkań „Dialogu dla Zdrowia”, nie jest postrzegana zarówno przez decydentów jak 

i pacjentów  jako rzeczywista reprezentacja pacjenckich interesów, z uwagi na to, że w skład 

tego Forum nie wchodzi wystarczająca liczba organizacji pacjenckich. Z drugiej jednak 

strony FPP jest bardzo wygodnym partnerem dla administracji publicznej. Na skutek 

przedstawionego stanu rzeczy dialog administracji publicznej z organizacjami pacjenckimi  

trwa w niekonstruktywnym marazmie i jednocześnie się nie rozwija [7] [8]. Jedynym 

ustrukturalizowanym przejawem próby dopuszczenia reprezentacji pacjentów do udziału w 

procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia jest, od lutego 2012, obecność dwóch 

przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta z prawem głosu w 20 osobowym składzie Rady 

Przejrzystości. Przedstawicielstwo to zostało wprowadzone w ramach wdrażania Ustawy 

Refundacyjnej [9]. Rada Przejrzystości jest ciałem doradczym Agencji Oceny Technologii 

Medycznych. Podejmuje ona decyzje jakościowe odnośnie finansowania technologii 

medycznych z budżetu publicznego i rekomenduje finansowanie bądź niefinansowanie danej 

technologii ze środków publicznych. Niestety jak dotąd brakuje jakichkolwiek danych, które 

pozwoliłyby na ocenę skuteczności obecności przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta w 

tym gremium decyzyjnym oraz realny wpływ tej reprezentacji na decyzje podejmowane w 

Radzie Przejrzystości.  

Nie jest zatem jasne, czy ta forma partycypacji jest formą realnego wpływu na procesy 

podejmowania decyzji pacjentów, czy też zwyczajnym przejawem rozszerzenia grona 

decyzyjnego o urzędników kolejnej instytucji publicznej. W takim przypadku Polska byłaby 

jedynym krajem Europy, w którym interesy pacjentów w instytucji decydującej o tym 

co refundować z publicznych pieniędzy reprezentują sami urzędnicy.  

Ani reprezentacja pacjentów ani obywateli nie partycypuje natomiast w procesie 

podejmowania decyzji ilościowych (tzn. w jakiej proporcji z budżetu publicznego 

lub kieszeni pacjenta wydatkowane są środki na zakup leków lub wyrobów medycznych) 

dotyczących współfinansowania technologii w ochronie zdrowia. W Polsce, kraju 

o najwyższym w UE wskaźniku efektywnego współpłacenia pacjentów za leki, dochodzącym 

do 40%, ewidentny jest brak udziału pacjentów czy obywateli w procesie podejmowania tych 

decyzji, co można określić mianem wyraźnej niesprawiedliwości społecznej [10].  

 

2. Przykłady podejmowania przez organizacje pacjenckie prób partycypacji 

w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia.  
 

2.1. Biały Szczyt 

W 2008 roku po wyborach parlamentarnych doszło do zorganizowania z inicjatywy 

administracji publicznej dialogu społecznego, którego celem było wyznaczenie priorytetów 

działań i celów na najbliższą 4 letnią kadencję [11]. Dialog obejmował wszystkich 

interesariuszy systemu ochrony zdrowia: pacjentów, lekarzy, pielęgniarki, przemysł 

farmaceutyczny, pracodawców, świadczeniodawców, aptekarzy i administrację publiczną 

wszystkich szczebli. W wyniku rozmów, środowiska te doszły do kompromisowego 

porozumienia i wskazały 3 główne kierunki zmian w ochronie zdrowia:  

 wprowadzenie współpłacenia za świadczenia medyczne,  
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 wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, 

 zniesienie niesprawiedliwości społecznych pod postacią ubezpieczenia 

zdrowotnego rolników jako grupy uprzywilejowanej.  

Na zakończenie obrad Białego Szczytu, premier ogłosił, że administracja publiczna nie 

będzie realizowała uzgodnień Białego Szczytu dając tym samym administracji publicznej 

przyzwolenie do ignorowania dialogu społecznego w ochronie zdrowia na wiele lat.  

 

2.2. Konsultacje społeczne Dyrektywy Transgranicznej 

Kolejnym ciekawym przykładem ignorowania organizacji pacjenckich i instrumentalnego 

traktowania dialogu społecznego jest implementacja w Polsce Dyrektywy o prawach 

Pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. W lutym 2013 rząd ogłosił założenia 

do wdrożenia Dyrektywy i publikując je na stronie internetowej otworzył proces konsultacji 

społecznych [12]. Udział w konsultacjach społecznych na temat założeń do implementacji 

Dyrektywy wzięło kilka organizacji pacjenckich spośród kilku tysięcy zarejestrowanych 

podmiotów. Uwag organizacji pacjenckich nie uwzględniono w dalszych pracach 

legislacyjnych, uznając je za niezasadne. W istocie w ciągu najbliższych miesięcy okaże się, 

jaki zakres swobody leczenia będą mieli w Unii Europejskiej polscy pacjenci. Z zapowiedzi 

rządu wynika, że sformułowana zostanie długa lista procedur, na realizację których za granicą 

będzie potrzebna zgoda prezesa NFZ, a także powstaną liczne utrudnienia i ograniczenia 

w zwracaniu polskim pacjentom kosztów leczenia za granicą przez narodowego płatnika – 

NFZ. Wejście w życie Dyrektywy nie zmieni wiele w stosunku do istniejących obecnie 

ograniczeń w finansowaniu leczenia za granicą polskich pacjentów. Organizacje pacjenckie 

nawoływały do wdrożenia Dyrektywy w sposób nieograniczający pacjentom prawa 

do leczenia za granicą. Informowały, że implementacja w kształcie proponowanych przez 

administrację publiczną w Polsce kłóci się z ideą Dyrektywy wspierającej swobodę wyboru 

miejsca leczenia w krajach UE,  ale ich glos został zignorowany.  

 

2.3. Wdrażanie Ustawy Refundacyjnej 

Następnym przykładem ignorowania przez administracje publiczną opinii pacjentów jest 

wdrażanie Ustawy Refundacyjnej w 2011 roku oraz zmian w tej ustawie w latach 2012 

i 2013. Celem ustawy miało być zwiększenie dostępności pacjentów do nowoczesnych leków 

oraz zmniejszenie dopłat pacjentów do leków wydawanych w aptece. Opinie organizacji 

pacjenckich zostały otwarcie zignorowane już na etapie tworzenia ustawy. Wkrótce 

po wejściu ustawy w życie okazało się, że w wyniku implementacji wadliwego prawa doszło 

do braków leków w aptekach oraz istotnego wzrostu poziomu współpłacenia pacjentów 

za leki apteczne z 32% w 2011 roku do ponad 40% w 2012. Organizacje pacjencie 

wielokrotnie podnosiły te kwestie i uzyskały deklarację wprowadzenia zmian 

w nowelizowanej ustawie refundacyjnej. Złożyły one propozycje zmian do ustawy 

w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez administrację publiczną [13]. Wkrótce 

okazało się jednak, że administracja publiczna zrezygnowała z gruntowniejszego 

nowelizowania ustawy i wdrożyła w trybie pilnym (bez konsultacji) istotne dla niej i dla 

przemysłu doraźne zmiany w ustawie poprzez projekt poselski nie podlegający konsultacjom 

społecznym. Głos pacjentów został po raz kolejny w sprawie tej ustawy zignorowany [14].  

 

2.4. Dialog na temat ubezpieczeń zdrowotnych 

Kolejnym przykładem ignorowania opinii Pacjentów jest trwający obecnie proces dyskusji 

nad kształtem systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Rząd prowadzi 

rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi i abonamentowymi. Nie zaprasza do rozmów nad 

kształtem systemu ubezpieczeń pacjentów, którzy będą przecież płatnikami w tej istotnej 

zmianie w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Tak duża zmiana systemowa 
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dokonuje się przy braku szerszej dyskusji do której powinni zostać zaproszeni nie tylko 

pacjenci ale także obywatele [15]. Organizacje pacjenckie nie są w stanie dojść do głosu jako 

partner merytoryczny tych dyskusji.  

 

2.5. Skarga na Ministra Zdrowia 

Z uwagi na brak dialogu pomiędzy organizacjami pacjenckimi walczącymi o prawa 

do leczenia i administracją publiczną rozwija się praktyka rozstrzygania sporów między 

obiema stronami na płaszczyźnie sądowej. Ostatnim tego przykładem jest złożenie przez 

jedną z organizacji donosu do prokuratury na Ministra Zdrowia z powodu wieloletniego 

ignorowania opinii i postulatów grup pacjenckich walczących o poprawę dostępu 

do nowoczesnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B. Skargę złożyła organizacja 

pacjentów Gwiazda Nadziei, sprawa czeka na rozstrzygniecie w sadzie [16].  

 

3. Dyskusja 
Jak obrazują powyżej przytoczone przykłady, grupy pacjenckie w Polsce nie mogą 

w pełni wykorzystać możliwości partycypacji i często nie korzystają w pełni z przywileju 

jakim jest współdecydowanie w ochronie zdrowia. Administracja publiczna nie wspiera 

aktywnie procesu partycypacji, ponieważ nie dostrzega korzyści dla siebie 

z partycypacyjnego stylu administrowania. Nie miała ona okazji przekonać się, że zmiany 

które wdraża się w atmosferze dialogu społecznego łatwiej są przyjmowane. Z lat 

niekonsultacyjnego stylu rządzenia wyniosła nawyk wdrażania zmian arbitralnie, bez 

współudziału podmiotów społecznych. Nie odczuwa też ze strony organizacji pacjenckich 

nadzoru nad procesem tworzenia prawa.  

Z drugiej strony, przyczyna nieskutecznej partycypacji leży po stronie słabych 

i nieskonsolidowanych organizacji pacjenckich, które praktycznie nie odnoszą się tematów 

dotyczących ogólnych zmian systemowych, skupiając się głównie na dostępie do świadczeń 

a zwłaszcza do drogich leków, które leżą w obszarze zainteresowań poszczególnych 

organizacji, które koncentrują się na swoim wąskim obszarze zdrowotnym. Dlatego nie są one 

dla administracji publicznej partnerem do merytorycznego dialogu na tematy systemowe, 

które stronę publiczną interesują najbardziej.  Administracja publiczna nie dostrzega korzyści 

ze współpracy z organizacjami pacjenckimi skupionymi głównie na własnych niszowych 

potrzebach dostępu do leków. Taki wymiar partycypacji odbija się niekorzystnie na reputacji 

organizacji pacjenckich i ich społecznym odbiorze jako gremiów pozbawionych własnej 

autonomii i niezasługujących na partnerstwo w procesie podejmowania decyzji o zmianach 

systemowych.  

Kolejnym problemem jest brak zainteresowania systemem ochrony zdrowia przez 

organizacje i zespoły doradcze [z ang. think tank] o charakterze pozarządowym, mające już 

doświadczenie w partycypacji w innych dziedzinach życia społecznego tj. gospodarka, 

kultura czy sprawy społeczne. Organizacje pozarządowe spoza sektora zdrowia interesują się 

często bardzo niszowymi tematami takimi jak rytualny ubój zwierząt czy zarządzanie 

odpadami, nie pochylają się natomiast nad tematyką zdrowia. Partycypacja w ochronie 

zdrowia odbiega więc wyraźnie od partycypacji w innych obszarach życia społecznego, które 

cechuje wieloletnia historia, przez co zdołano już wypracować wiele rozwiązań po stronie 

administracji publicznej i sektora pozarządowego. Organizacje pacjenckie z uwagi 

na istniejący brak zainteresowania sektorem zdrowia nie mają szansy opierać swoich działań 

na dobrych wzorach partycypacji i świadomych obywatelskich postaw, które w tym obszarze 

życia społecznego nie zostały jeszcze wypracowane.  

Z drugiej strony, niezmiennie od wielu lat, najważniejszą dla Polaków wartością jest 

zdrowie – pokazują to kolejne edycje badania Diagnoza Społeczna. Na które wskazuje 

64% respondentów tych populacyjnych badań społecznych [17]. Dostrzec więc tutaj można 
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swoistą niekonsekwencję, jako że wbrew temu, iż zdrowie jest dla nas Polaków 

najważniejsze, ani pacjenci, ani organizacje pacjenckie, ani obywatele nie potrafią się 

zjednoczyć i podjąć wspólnych działań, żeby skutecznie zadbać o tą największą dla nich 

wartość. 

Według badań Diagnoza Społeczna 2011 Polska jest krajem o tzw. niskim poziomie 

kapitału społecznego – ludzie niechętnie się zrzeszają i podejmują działania dla wspólnego 

dobra, nie potrafią współpracować i mają do siebie niski poziom zaufania [17]. To zjawisko 

dotyczy krajów naszego regionu, jest typowe dla narodów postkomunistycznych. Stąd być 

może wynika słabość i niemoc pacjentów i organizacji pacjenckich będąca skutkiem właśnie 

niskiego kapitału społecznego, co pociąga za sobą niewysoki poziom wykorzystywania 

przywileju partycypacji w praktyce, niewielki stopień rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

w Polsce, małe doświadczenia i kompetencje obywatelskie, szczególnie widoczne w obszarze 

zdrowia. 

Taki obraz praktycznego braku zaangażowania pacjentów i obywateli w Polsce 

w podejmowanie decyzji dotyczących najważniejszej dla nich, wg raportu Diagnoza 

społeczna, wartości nie napawa optymizmem, zwłaszcza w obliczu pogłębiającej się zapaści 

w systemie ochrony zdrowia, będącej rezultatem nierównowagi między zawartością koszyka 

świadczeń i środkami przeznaczonymi na jego finansowanie, wynikającego z kolei z 

wieloletniego zaniechania działań reformatorskich. Opinia publiczna jest niepokojona 

doniesieniami o niespełnianiu przez system podstawowych funkcji zabezpieczenia 

bezpieczeństwa zdrowotnego. Niestety, dopóki poziom partycypacji w podejmowaniu decyzji 

w ochronie zdrowia nie ulegnie wzrostowi, będziemy jako obywatele zabierać głos w tej 

sprawie dla nas najważniejszej jedynie raz na 4 lata – podczas wyborów parlamentarnych.  

W Polsce idea partycypacji pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia cały 

czas wymaga aktywnego promowania i wspierania. Potrzebny jest silny, niezależny ruch 

pacjencki, obywatelski czy konsumencki, który przejmie rolę wiarygodnego i merytorycznego 

partnera dla pozostałych interesariuszy w systemie ochrony zdrowia. Wpływ, jaki taka 

pacjencko-obywatelska organizacja będzie w stanie skutecznie wywrzeć na otoczenie będzie 

zależał od dwu czynników – potencjału do tworzenia koalicji z innymi partnerami takimi 

jak środowiska lekarskie czy organizacje świadczeniodawców oraz od jego potencjału 

merytorycznego i umiejętności sformułowania postulatów dotyczących konkretnych 

i niezbędnych reform systemowych. Początki takiego podejścia być może obserwujemy 

w ruchu pacjenckim będącym reakcją na ograniczanie dostępu do świadczeń – Porozumieniu 

1 czerwca. Najbliższa przyszłość pokaże, czy ta inicjatywa będzie się w stanie rozwinąć w 

podmiot stanowiący nową jakość w partycypacji w ochronie zdrowia [18].  

 

Pomimo przyzwolenia na reprezentowanie przez organizacje pacjenckie obywateli 

w procesie partycypacji w ochronie zdrowia, w zasadzie nie można mówić o jej 

funkcjonowaniu w sektorze ochrony zdrowia w takim stopniu jak ma to miejsce w innych 

obszarach życia społecznego tj. edukacja (Ruch Społeczny ratujmy maluchy [19]) czy 

w przypadku ustawy śmieciowej bądź dotyczącej uboju rytualnego zwierząt, które 

zaangażowały obywateli. Stąd można mówić o paradoksie partycypacji w ochronie zdrowia 

w Polsce, której droga do stanu obserwowanego w innych krajach Unii Europejskiej jest 

jeszcze daleka.  
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