
 

       Warszawa, 3 czerwca 2020 roku 

Szymon Hołownia       
Kandydat na Prezydenta RP      

       Szanowny Pan: 
       Dr Łukasz Jankowski 
       Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej 
       im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie 

Szanowny Panie Prezesie, 

 Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na debatę „Z sercem po stronie zdrowia” w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej. Przyjmując je nie mogłem niestety wiedzieć, że zgodnie z decyzją sił parlamen-
tarnych jej termin, tj. 4 czerwca, zbiegnie się z oficjalnym startem kampanii wyborczej. Z powodu 
tej okoliczności musiałem radykalnie zmienić mój kalendarz na najbliższe dni i nie będę w stanie 
jutro o godzinie 11 przybyć do siedziby Izby. 
 Jednocześnie chciałem zadeklarować, że ochrona zdrowia jest jednym z priorytetów mojego 
programu wyborczego i będzie również priorytetem, jeśli zostanę wybrany Prezydentem Rzeczypo-
spolitej. Zdaję sobie sprawę, że system ochrony zdrowia w Polsce znajduje się w stanie dramatycz-
nego kryzysu. Polska jest wśród tych krajów Unii Europejskiej, które przeznaczają na ochronę 
zdrowia najmniejsze kwoty w relacji do Produktu Krajowego Brutto. Olbrzymim problemem staje 
się mała liczba lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz ich 
olbrzymie przeciążenie. Niepokojem napawa też także zadłużenie szpitali, które oscyluje już wokół 
15 miliardów złotych. 
 Dlatego już trzy tygodnie temu, 15 maja, ogłosiłem przed Wojewódzkim Szpitalem Specja-
listycznym w Radomiu, zarys mojego programu pt. „Recepta na zdrowie”. Program ten zawiera de-
klarację, że jako prezydent zainicjuję szerokie konsultacje z przedstawicielami zawodów medycz-
nych, pacjentami, ekonomistami i innymi ekspertami, a także stronami sporu politycznego, aby 
stworzyć nowy model działania naszej ochrony zdrowia. Chciałbym, aby w ciągu roku takich inten-
sywnych prac, których będę gospodarzem, został wypracowany całościowy nowy model działania 
naszego systemu ochrony zdrowia zaprojektowany na pokolenie, nie na pojedynczą kadencję. Tak 
bowiem musimy myśleć o zdrowiu Polek i Polaków. Efektem tych prac będzie, mam nadzieję, 
obywatelski projekt ustawy, który jako Prezydent poprę i podpiszę i który, ufam, zostanie przyjęty 
przez parlament. W przypadku w którym szczegółowe analizy wykażą, że obecna składka zdrowot-
na jest niewystarczająca, dopuszczam możliwość zainicjowania referendum dotyczącego sposobu 
finansowania lepszej ochrony zdrowia. 
 Myślę, że dobrym punktem wyjścia do debaty nad nowym modelem są kierunki zapropo-
nowane we wspomnianym programie. Zawiera on propozycje dotyczące zmiany organizacji syste-
mu i poprawy dostępności do usług, m.in. przekazanie większych środków i decyzyjności samorzą-
dom lokalnym i regionalnym; wprowadzenie modelu zintegrowanej opieki koordynowanej łączącej 
potencjał podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na poziomie lo-
kalnym; zmianę systemu organizacji i finansowania pracy lekarzy rodzinnych poprzez udostępnie-



 
nie im narzędzi do koordynowania leczenia pacjentów, podejmowania działań profilaktycznych, 
zarządzania współpracą z ośrodkami diagnostycznymi i specjalistami; położenie znacznie silniej-
szego nacisku na przesiewowe badania profilaktyczne. Konieczny jest także kompleksowy i długo-
okresowy plan wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia. Lekarze, pielęgniarki, położne, ratow-
nicy, rehabilitanci, diagności muszą zarabiać dobrze i pracować w godnych warunkach. Wydarzenia 
z przełomu marca i kwietnia br., kiedy to wielu pracowników ochrony zdrowia zostało pozostawio-
nych samymi sobie w obliczu pandemii, nie wyposażonych nawet w podstawowe elementy stroju 
ochronnego nie mogą się więcej powtórzyć. Podobnie jak przerzucanie na pracowników ochrony 
zdrowia odpowiedzialności za zaniechania rządzących. 

 Pragnę także wyrazić jasne stanowisko w dwóch kwestiach: 
• Po pierwsze, jestem przeciwnikiem jakichkolwiek form płacenia, czy współpłacenia za 
świadczenia medyczne w systemie publicznym. Uważam, że taki mechanizm naruszałby 
art. 68 Konstytucji RP. Konieczne jest natomiast radykalne zwiększenie środków publicz-
nych przeznaczanych na ten cel do 7% PKB. 

• Po drugie, jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek formy odpłatności za studia medyczne. W 
moim programie zawarłem natomiast propozycję, aby stworzyć możliwość dobrowolnego 
fundowania przez samorządy lokalne stypendiów dla studentów kierunków medycznych 
pod warunkiem przepracowania kilku lat na ich terenie. 

Korzystając z okazji pragnę podziękować Panu Prezesowi i całemu środowisku lekarzy, zwłaszcza 
lekarzy rezydentów za Waszą nieustępliwą postawę w ostatnich latach. Dzięki Waszej działalności 
wzrosła społeczna świadomość problemów systemu ochrony zdrowia oraz zwiększył się nacisk na 
rządzących w kwestii reformy systemu. Mam nadzieję, że jako Prezydent Rzeczypospolitej będę 
mógł wspierać te działania.  

Liczę także, że uda nam się spotkać jeszcze w innym terminie w czasie trwania kampanii wybor-
czej. 

        
          Z wyrazami szacunku, 

          Szymon Hołownia 
         Kandydat na Prezydenta RP 

     


