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POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO  

W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA NAKŁADÓW NA 

OCHRONĘ ZDROWIA 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego popiera dążenia zmierzające do 

zwiększenia nakładów na system opieki zdrowotnej w Polsce oraz wprowadzenie 

dodatkowych ubezpieczeń konkurencyjnych do obecnego budżetowo-

ubezpieczeniowego systemu ochrony zdrowia. 

W Polsce od szeregu lat nakłady na ochronę zdrowia są niepokojąco niskie.  

 

Tło: 

We wszystkich statystykach krajów UE czy OECD Polska jest krajem, który przeznacza 

najmniej  produktu krajowego brutto (w roku 2009 - 6,2 %) na ochronę zdrowia swoich 

obywateli, co stawia nas za takimi krajami jak Bułgaria (7,7 %) czy Węgry (7,8 %). 

System polskiej ochrony zdrowia jest skrajnie niedofinansowany w stosunku do siły 

gospodarki kraju działa bardzo źle i jest najgorzej oceniany wśród krajów UE. 

 

Polsce potrzebne są mechanizmy porządkujące i wspomagające system finansowania 

ochrony zdrowia tak, aby zrównoważyć rynek usług medycznych.  

Istotnym czynnikiem jest rozwój sektora prywatnego tak w sferze świadczeniodawców 

jak ubezpieczycieli. Potrzebne są zmiany zmierzające do uszczelnienia systemu i 

uruchomienia konkurencyjnych ubezpieczeń.  

 

Samo podniesienie składki ubezpieczenia nie przyniesie poprawy funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia i nie poprawi sytuacji pacjentów. 

Starzejące się społeczeństwo polskie wymaga już teraz zmian systemu zabezpieczenia 

zdrowotnego. Niski przyrost naturalny i emigracja zarobkowa spowodują na przestrzeni 

kilku najbliższych lat zmniejszenie wpływu środków finansowych pochodzących                  

z podatków m.in. do systemu ochrony zdrowia. 

Dostęp Polaków do nowoczesnych i innowacyjnych terapii jest najgorszy w Europie. 

Trudna osiągalność porad specjalistycznych, oczekiwanie w kolejkach na diagnostykę, 

na przyjęcie do szpitala oraz ogromne nakłady finansowe ponoszone z prywatnych 

kieszeni obywateli, to tylko niektóre przykłady nieprawidłowości systemu ochrony 

zdrowia w Polsce. Trudnym i od lat zaniedbanym zagadnieniem w tym obszarze są 

także sprawy warunków pracy i płacy wszystkich przedstawicieli personelu 

medycznego. 

Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego apeluje o podjęcie przez Rząd 

RP kroków zmierzających do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 

13 % PKB, podniesienie wymiaru składki na powszechne ubezpieczenia zdrowotne, 

decentralizację NFZ  i demonopolizację rynku ubezpieczeń zdrowotnych. 
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