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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnich miesiącach trwa dyskusja na temat wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych do 

systemu ochrony zdrowia w Polsce. Media prześcigają się w spekulacjach, na czym miałyby one polegać. 

Dziennik „Gazeta Prawna” z 30 stycznia bieżącego roku opublikował materiał pt. „Masz pieniądze, kupisz 
zdrowie”, prezentujący założenia projektu przygotowywanego ponoć przez resort zdrowia. Wśród planowa-

nych zmian wymieniono w artykule umożliwienie pacjentom współpłacenia z jednoczesnym pozostawieniem 

bez zmian koszyka świadczeń gwarantowanych. Według publikacji w Ministerstwie Zdrowia trwa ustalanie 
listy konkretnych zabiegów, w przypadku których pacjent będzie mógł dopłacić do tak zwanego wyższego 

standardu. 

Jeśli to jest prawda, byłaby to istotna zmiana w podejściu resortu do kwestii pobierania dopłat za świad-
czenia opieki zdrowotnej wykonywane ponad standard. Do tej pory bowiem resort zdrowia i Narodowy Fun-

dusz Zdrowia zdecydowanie wyrażały stanowisko, że pobieranie dopłat jest sprzeczne z prawem. Takie wy-

powiedzi były udzielane między innymi w związku z głośną historią warszawskiej kliniki okulistycznej, z 

którą fundusz rozwiązał w ubiegłym roku umowę z powodu pobierania od pacjentów dopłat do wykonywa-
nych zabiegów usunięcia zaćmy. Pacjent mógł dobrowolnie zdecydować się na wybór zaawansowanych so-

czewek, które poza leczeniem zaćmy dodatkowo korygują inne wady wzroku. Sprawa wspomnianego powy-

żej szpitala sprawiła, że znów zaczęto mówić o potrzebie prawnego uregulowania kwestii pobierania dopłat. 
Dotyczy to bowiem wielu dziedzin medycyny – nie tylko okulistyki, ale także położnictwa, stomatologii czy 

ortopedii. W tych dziedzinach wiele lecznic (zarówno prywatnych, jak i publicznych) także pobiera dopłaty 

za procedury lub materiały, które nie są objęte finansowaniem w ramach funduszu. Lekarze, eksperci i sami 

pacjenci wielokrotnie apelowali w tej sprawie, argumentując, że potrzebna jest odpowiedzialna debata nad 
kwestią umożliwienia współpłacenia. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

Czy prawdą jest, że Ministerstwo Zdrowia i NFZ planują zmianę dotychczasowego stanowiska wobec po-
bierania dopłat od pacjentów za świadczenia ponadstandardowe? 

Jakich procedur dotyczyć ma umożliwienie współpłacenia? 

Od kiedy planowane jest ewentualne wejście w życie projektowanych zmian? 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 

Andrzej Owczarek 




