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Prawo każdego obywatela do ochrony własnego 

zdrowia! Konstytucja 
 

Art. 68.  

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne 
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom 
w podeszłym wieku. 

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i 
zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i 
młodzieży. 



Prawo każdego obywatela do ochrony własnego 

zdrowia! Trybunał Konstytucyjny 
 

Trybunał Konstytucyjny w sprawie K/14/03 „Norma art. 68 ust. 1 
Konstytucji nie przesądza konstrukcji tego systemu jako całości ani jego 
poszczególnych elementów: charakteru prawnego źródeł finansowania 
świadczeń zdrowotnych, charakteru i struktury płatnika (płatników) tych 
świadczeń, czy też struktury własnościowej świadczeniodawców. Pewne 
ograniczenia swobody ustawodawcy w tym zakresie mogą jednak 
wynikać z innych konstytucyjnych zasad lub wartości.  

 

Z obowiązku rzeczywistego zapewnienia przez władze publiczne 
warunków realizacji prawa do ochrony zdrowia, które nie może być 
traktowane jako uprawnienie iluzoryczne bądź czysto potencjalne, 
wynika jednak wymaganie, iż system ten - jako całość - musi być 
efektywny”.  



Ustawa o prawach pacjenta vs. ustawa o 

świadczeniach (koszykowa)– konflikt ustaw? 
 

– Ustawa o prawach pacjenta 

 Art. 6. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających 
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 

 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia 
odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na 
kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych 
świadczeń. 

– Ustawa o świadczeniach (koszykowa) 

 określa, że mamy prawo do świadczeń zakwalifikowanych jako 
gwarantowane przez Ministra Zdrowia - koszyk pozytywny- art. 31d 
ustawy koszykowej, należy nam się tylko to Minister włączy do koszyka 
(De facto koszyk określają Zarządzenia Prezesa NFZ) 

 z natury rzeczy dostępność świadczeń w ramach koszyka jest ograniczona 
do rodzaju świadczenia gwarantowanego (co?), zakresu świadczenia 
(jak?) oraz liczby świadczeń (ile?) 



Czy ustawy determinują zakres praw 

konstytucyjnych? 
 

Pismo Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2011 r do Fundacji Lege Pharmaciae: 

 

„Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.) pacjent 
ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy 
medycznej. W art. 9 ust. 2 wymienionej ustawy postanowiono, między innymi, że pacjent 
ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o proponowanych oraz 
możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, a także dających się przewidzieć 
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ze 
względu na postanowienia zacytowanych przepisów nie można zgodzić się z tezą 
sformułowaną przez Pana Profesora na podstawie art. 68 ust. 1 Konstytucji, mającą 
dowodzić, że „Każda pacjentka oprócz uprawnień z tytułu ubezpieczenia (...), ma 
także indywidualne, podmiotowe prawo do decydowania o własnym zdrowiu i życiu, 
w tym o znieczuleniu w czasie porodu." Przepis art. 68 ust. 1 Konstytucji będzie 
mógł być stosowany jedynie wówczas, gdy brak jest przepisów rangi ustawowej. 
Takim przepisem, który stanowi realizację prawa określonego w art. 68 ust. 1 
Konstytucji jest art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta. Podkreślenia wymaga, że prawo to nie jest niczym nie 
ograniczone.”  

 



Sfera „koszykowa” 

– Świadczenia pokrywane ze składki ubezpieczeniowej 

 Świadczenia finansowane ze środków publicznych 

określa koszyk świadczeń zdefiniowany przez MZ 

 Kontrakt zozu z NFZ precyzuje: 

• Rodzaj świadczenia (np. endoproteza stawu 

biodrowego) 

• Zakres świadczenia (np. rodzaj znieczulenia) 

• Liczbę świadczeń (np. X zabiegów na ½ roku) - poza 

limitem: leczenie stanów nagłych i zagrożenia życia 



Sfera „poza koszykowa” – potencjalne miejsce dla 

opłat pacjentów i ubezpieczeń dodatkowych 
 

– Świadczenia nie pokrywane ze składki ubezpieczeniowej 

 Świadczenia wykraczające poza kontrakt z NFZ, czyli: 

• Świadczenie spoza „koszyka” świadczeń gwarantowanych 

• Inny, niż w kontrakcie, zakres świadczenia (świadczenia 

ponadstandardowe, np.: znieczulenie ZOP, inna farmakoterapia, 

nowocześniejsze soczewki?) 

• Wyczerpany limit przeprowadzenia danego zabiegu w ramach 

kontraktu 

• W refundacji od lat funkcjonuje współpłacenie, mimo, że to też są 

świadczenia gwarantowane 



Wykonawcy usług „koszykowych” a prawo do zapłaty 

 

– Zozy publiczne vs. Zozy niepubliczne? 

– Z punktu widzenia konstytucyjnych praw pacjenta zoz to jedynie „warsztat” a 
NFZ to „PZU”,  

– Niezależnie od formy prawnej działalności zoz w zakresie koszyka i poza 
koszykiem pacjent powinien mieć wszędzie te same gwarancje prawne, w tym 
możliwość samodzielnego dbania o własne zdrowia ponad standard 
oferowany przez NFZ. 

– Podstawy prawne działania zozów przed 1 lipca 2011 r. 

 Ustawa o zoz’ach 

 Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych 

– Podstawy prawne po 1 lipca 2011 r. 

 Ustawa o działalności leczniczej 

 Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych 



Obowiązująca interpretacja odmawiająca prawa do zapłaty 

 

– Brak jednoznacznego zakazu pobierania opłat od 
pacjentów przez p.zozy  za świadczenia spoza zakresu 
świadczeń udzielanych na podstawie kontraktu z NFZ 

 Ustawa o zoz’ach – przepisy bardzo ogólne i częściowo 
niespójne 

 Ustawa o świadczeniach – brak szczegółowej regulacji 

 Ustawa o działalności leczniczej – powielone przepisy 
ustawy o zoz’ach 

–  Obowiązująca interpretacja – zakaz pobierania 
jakichkolwiek opłat przez pacjentów ubezpieczonych 



Obowiązująca interpretacja odmawiająca prawa do zapłaty 

 

Obowiązująca interpretacja zakazująca p.zozom pobierania 

jakichkolwiek opłat za usługi świadczone poza kontraktem z 

NFZ wobec pacjentów objętych ubezpieczeniem 

zdrowotnym jest wadliwa z następujących powodów: 

 



 

1. POMIJA PRAWO CZŁOWIEKA DO OCHRONY ZDROWIA OGRANICZAJĄC JE DO ZAKRESU 
ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
 

KONSTYTUCJA RP: 

 

Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. 

 

Art. 68 ust. 1 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp  

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 

 

– System musi zapewnić  każdemu możliwości – instytucjonalne i kadrowe – do ochrony  własnego 
życia i zdrowia. Tak rozumiane prawo  nie może być w żaden sposób ograniczane 

– Pacjenci, których ochrona zdrowia wymaga świadczeń spoza koszyka świadczeń 
gwarantowanych nie mogą być dyskryminowani poprzez ograniczenie ich leczenia do zakresu 
kontraktu p.zozu z NFZ 

– Brak możliwości udzielania płatnych świadczeń poza koszykiem przez p.zozy  jest rażącym 
naruszeniem prawa zagwarantowanego w Konstytucji RP 

 

Obowiązująca interpretacja odmawiająca prawa do zapłaty 



 

2. POMIJA NATURĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO, KTÓRE JEST 
OGRANICZONE DO ŚWIADCZEŃ WYMIENIONYCH W „KOSZYKU”, 
PRZY KTÓREJ TO KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCA INTERPRETACJA 
JEST NIEZASADNA 

 

– Koszyk świadczeń jest zmienny i, co do zasady, jest ograniczony 
definiowaniem jego zawartości przez MZ i kontraktowaniem przez NFZ 

– Potencjał p.zozu jest często większy, niż możliwości finansowe płatnika 
(NFZ) 

– Wydłużające się kolejki są konsekwencją niewykorzystania, w dużej części,  
istniejącego potencjału p.zozów 

– Ściśle zdefiniowany koszyk i limitowane środki finansowe, co do zasady, nie 
mogą sprostać potrzebom zdrowotnym społeczeństwa oferując jedynie 
ograniczony, a często nawet nierealny, dostęp do świadczeń 

Obowiązująca interpretacja odmawiająca prawa do zapłaty 



 

3. PODTRZYMUJE ILUZORYCZNOŚĆ BEZPŁATNEGO SYSTEMU OCHRONY 
ZDROWIA 

 

– Polska znajduje się w czołówce krajów z przewagą finansowania prywatnego w 
opiece zdrowotnej 

– Obok USA, Kanady i Turcji w Polsce występuje największe finansowanie leków ze 
środków prywatnych. (Analiza OECD „Pharmaceutical Pricing Policies in a Global 
Market” z września 2008r.) 

– „(...) już niemal połowa gospodarstw ponosi jakieś wydatki na usługi zdrowotne z 
własnej kieszeni. Spójrzmy teraz, na co i w jakiej wysokości szły te pieniądze w 
okresie jednego tylko kwartału poprzedzającego badanie. Przeciętnie najwięcej 
kosztowały gospodarstwa ponoszące dany rodzaj wydatków leczenie i badania 
ambulatoryjne (526 zł), w dalszej kolejności były tzw. dowody wdzięczności, czyli 
łapówki, dzięki którym pragnęły pozyskać czy szybszą opiekę, czy opiekę lepszej 
jakości (np. większe zainteresowanie problemami pacjenta, więcej troski o jego 
zdrowie, wybór lekarza operującego lub opiekującego się pacjentem w szpitalu, 
przyspieszenie usługi itp.) o średniej wartości 475 zł.” (Raport „Diagnoza społeczna 
2009. Warunki i jakość życia Polaków”, pod red. Janusza Czapińskiego)  

Obowiązująca interpretacja odmawiająca prawa do zapłaty 



 

4. OGRANICZA I CZYNI NIEREALNYM DOSTĘP PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ 

 

– KORZYSTANIE PRZEZ PACJENTÓW P.ZOZÓW ZE ŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA 
„KOSZYKIEM” 

 Pacjent ze schorzeniem nie znajdującym się na liście świadczeń powinien mieć możliwość leczenia się w 
publicznym systemie ochrony zdrowia 

 

– REALNY WPŁYW NA ZAKRES SWOJEGO LECZENIA 

 Pacjent może zdecydować czy zadowala go gwarantowany zakres świadczenia czy też chciałby być leczony 
ponadstandardowo 

 

 Brak przeszkód prawnych, aby usługi zdrowotne w powyższym zakresie, które nie są objęte koszykiem, mogły być 
udzielane odpłatnie 

 

– LECZENIE W WARUNKACH WYCZERPANIA LIMITU 

 Gdy przyspieszenie udzielenia świadczenia jest wymagane standardem opieki zdrowotnej lub stanem zdrowia 
pacjenta, ewentualnie wniesione opłaty powinny być niezwłocznie refundowane przez system. W pozostałym 
zakresie pacjent powinien mieć możliwość przyspieszenia udzielenia mu świadczenia poprzez wniesienie opłaty, 
jednak w takiej sytuacji byłoby to równoznaczne z rezygnacją z uprawnienia do zwrotu tej opłaty ze środków 
publicznych.  

 

 Przyspieszenie poprzez wniesienie opłaty, nie może powodować wydłużenia czasu oczekiwania innych osób 
na świadczenie należne im w ramach ubezpieczenia 

 Istotny jest problem informacji o dostępności usług 

 

Obowiązująca interpretacja odmawiająca prawa do zapłaty 



Obowiązująca interpretacja odmawiająca prawa do zapłaty 

5. WYPACZA ZASADĘ SOLIDARYZMU SPOŁECZNEGO 

 

 PRZYJĘCIE ZASAD WSPÓŁPŁACENIA SZANSĄ NA SKRÓCENIE CZASU OCZEKIWANIA NA 
ŚWIADCZENIE 

 Solidaryzm społeczny w ochronie zdrowia to solidaryzm w równym i realnym dostępie do leczenia, 
a nie solidaryzm w równym braku dostępu do leczenia. 

 Na omówionych zasadach, pacjent może zdecydować się na opłacenie danego świadczenia w 
ramach płatnej kolejki. Tym bardziej, iż w ten sposób daje pacjentom „z ubezpieczenia” szansę na 
wcześniejsze skorzystanie z należnych im świadczeń. 



Dziękuję za uwagę! 

 

 

Kontakt: 

Baker & McKenzie International jest stowarzyszeniem prawa szwajcarskiego (Verein), zrzeszającym kancelarie prawne na całym świecie. Zgodnie z terminologią powszechnie stosowaną 

przez instytucje świadczące usługi profesjonalne przez "partnera" należy rozumieć osobę, która jest wspólnikiem w takiej kancelarii prawnej lub ma równoważny status. Analogicznie 

"biuro" oznacza biuro takiej kancelarii. 
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