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Szanowni Państwo,  

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.09.2019 dotyczące naszego stosunku do Państwa 

Manifestu wystosowanego do posłów i senatorów VIII kadencji oraz kandydatów do Sejmu i 

Senatu IX kadencji uprzejmie informuję, że Konfederacja Wolność i Niepodległość stoi na 

stanowisku, że zdrowie Narodu jest podstawowym priorytetem państwa. Dlatego też odpowiedź na 

obydwa Państwa pytania brzmi TAK.  

Nasze ugrupowanie nie miało dotychczas jakiegokolwiek realnego wpływu na politykę 

zdrowotną państwa. Uważamy, że niezbędnym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 

finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych zgodnie z artykułem 68 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo Polskie odbierając obywatelowi część wypracowanych przez 

niego środków finansowych zawarło umowę, która bezwarunkowo powinna być dotrzymana.  

Niestety jak pokazuje praktyka ostatnich trzydziestu lat wszystkie dotychczas rządzące 

ugrupowania lekceważyły problemy systemu ochrony zdrowia co doprowadziło do dramatycznej 

sytuacji finansowej, organizacyjnej i kadrowej. W naszej ocenie polski system opieki zdrowotnej 

A.D. 2019 jest skrajnie niedofinansowany, źle zorganizowany, nieprzyjazny dla pacjenta i nie 

wykorzystuje własnego potencjału. Mało co w Polsce funkcjonuje tak źle, jak właśnie ta sfera 

życia. O ile wszystkie ugrupowania systemowe podczas  kampanii wyborczych miały usta pełne 

frazesów i obietnic związanych z ochroną zdrowia, tak po dojściu do władzy obietnice te szły w 

zapomnienie. Szczególnie przykrym jest fakt, że ministrowie zdrowia, niezależnie od opcji 

politycznej a także swych wcześniejszych deklaracji, od wielu lat lekceważą opinie środowisk 

zawodów medycznych a w szczególności Izb Lekarskich.  

Z problemami systemu ochrony zdrowia zawsze wygrywały inne, bardziej dla rządzących 

istotne sprawy takie jak zakup czołgów czy samolotów bojowych do obrony przed potencjalnym 

wrogiem. Tymczasem całkowicie lekceważono potrzebę przeznaczenia odpowiednich środków na 

obronę przed realnym wrogiem Polaków jakim jest choroba.  

Konfederacja Wolność i Niepodległość widzi konieczność pilnych działań na rzecz 

odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń medycznych, zmiany organizacji systemu 



poprzez jego uproszczenie i odbiurokratyzowanie oraz naprawy sytuacji kadrowej poprzez wspólne 

działania z organizacjami reprezentującymi zawody medyczne a w szczególności Izbami 

Lekarskimi.    

 

Radosław Maria Czosnowski 

Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy i Członek Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Krakowie VIII kadencji.  

Członek partii Konfederacja Wolność i Niepodległość 

 


