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Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w 
procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia 
w Polsce. Potrzeba zorganizowania platformy dla 
konsultacji społecznych w zdrowiu. 
 
Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci 
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Partycypacja – co to jest? 

 „…proces, w trakcie którego przedstawiciele 
społeczeństwa uzyskują wpływ, a pośrednio i 
kontrolę, nad decyzjami władz publicznych, gdy 
te decyzje mają bezpośredni lub pośredni 
wpływ na ich własne interesy. Partycypację 
taką odróżnia się od tradycyjnego udziału w 
procesie wyborczym i jest ona organizowana 
innymi metodami”. 

 Wg Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. K 
Wygnański, D. Długosz, Warszawa 2005 
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Partycypacja – kto? 

 Przedstawiciele pacjentów, organizacje 
stowarzyszenia pacjenckie 

 Pacjenci 

 Obywatele 
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Nakaz konsultacji i współpracy 

 W roku 2004 weszła w życie ustawa o działalności 
pożytku publicznego, która ustanowiła w 
odniesieniu do wszystkich organów administracji 
publicznej obowiązek współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, w dwóch ważnych dla 
partycypacji społecznej formach: 

•  konsultacji projektów aktów prawnych 

•  tworzeniu wspólnych, publiczno-społecznych ciał 
konsultacyjnych.  
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Co na to Unia Europejska? 

• The Council of Europe Recommendation No. R (2000) 5 on the 
development of structures for citizen and patient participation 
in the decision-making process affecting health care: 

• recommends the governments of Member States “to ensure 
that citizens’ participation should apply to all aspects of 
healthcare systems, at national, regional and local levels” and 
(…) 

• “create legal structures and policies that support the 
promotion of citizens’ participation 

• and patients' rights, if these do not already exist”. 
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Konsultacje społeczne 

• To nie tylko przywilej pacjentów czy obywateli 
• To obowiązek administracji publicznej 

• Konsultowania z obywatelami zmian w systemie  
ochrony zdrowia 

• Organizowania dialogu społecznego w ochronie 
zdrowia 

• Tworzenia struktur dialogu społecznego 
• Uwzględniania w procesie decyzyjnym opinii i potrzeb 

pacjentów i obywateli 
• Wdrażania wskazanych przez pacjentów i obywateli 

kierunków działań 
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Biały Szczyt 2008 – główne  postulaty 
• Docelowo odejście od kontraktacji – pieniądze idą 

za pacjentem 
• Współpłacenie pacjentów za usługi medyczne  
• Urealnienie koszyka świadczeń gwarantowanych 
• Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 
• Rolnicy płacą składki na zasadach ogólnych 
• Powołanie Rzecznika Praw Pacjenta 
• Zwiększenie publicznych nakładów na ochronę 

zdrowia 
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Co daje władzy partycypacja? 

• Lepsze prawo 

• Łatwiejsze wdrażanie zmian 

• Lepszy system ochrony zdrowia 

• Lepsze rządzenie 

• Lepsze wyniki sondaży 
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Co daje partycypacja obywatelom? 

• Wpływ na podejmowane decyzje 

• Wpływ na kształt zmian systemowych 

• Wpływ na wydawanie publicznych pieniędzy 

• Rozwiązanie problemów środowiska 
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Tworzenie prawa  
w ochronie zdrowia 
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Pacjenci współdecydują w UE 

• UK – Citizens Council  

• Decydują o protokołach badań klinicznych 

• Komórka pacjencka przy ECCO 

• Równoległe onkologiczne sesje dla pacjentów 

• Prawo głosu w decyzjach agencji HTA 

• Współdecydują w EMA  w Scientific Advisory 
Group 
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Bariery partycypacji wg Obywatele współdecydują, 2005 

• Przekonanie części polityków, że uzyskany mandat wyborczy daje im prawo 
do lekceważącego stosunku wobec pojawiających się w debacie głosów 
organizacji reprezentujących różne interesy społeczne, albo zapraszanie 
przez tych polityków do współpracy tylko takich organizacji, które uznają za 
sojuszników politycznych.  

 

• Niska kultura części administracji publicznej w zakresie współdziałania z 
partnerami społecznymi. Przejawia się to w słabym przygotowaniu 
administracji do prowadzenia konsultacji społecznych, pomijaniem części 
partnerów, nieprzestrzeganiem procedur prawnych regulujących 
konsultacje, przekazywaniem dokumentów do konsultacji „na ostatni 
moment”, formalistycznym traktowaniem konsultacji społecznych jako 
procedury, której celem jest jedynie uniknięcie zarzutów proceduralnych i 
protestów społecznych związanych z brakiem jakichkolwiek konsultacji.  
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• Brak zwartych, dojrzałych sprawnych organizacyjnie i 
kompetentnych partnerów społecznych do prowadzenia 
dialogu z administracją publiczną, co skłania urzędników 
do twierdzenia, że takie konsultacje są tylko stratą czasu.  

• Niska kultura dialogu ze strony partnerów społecznych, 
brak próby zrozumienia interesów administracji 
publicznej czy urzędników, postawa roszczeniowa 

• Administracja z kolei nie potrafi wykorzystać zebranych w 
toku konsultacji opinii i propozycji.  

•  Często spotykana praktyka ze strony administracji — 
niechęć do rozmowy z wieloma partnerami i swoiste 
wymuszanie federalizacji — jest naganna. To prawda, że 
ułatwia to pracę administracji, ale nie można z tego czynić 
warunku do rozmowy.  
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Drabina  
partycypacji społecznej 

 

1) decydują całkowicie jednostronnie i samodzielnie, nie informując opinii 
publicznej;  

2) decydują całkowicie jednostronnie i samodzielnie, ale informują opinię 
o podjętych decyzjach po ich podjęciu;  

3) decydują całkowicie jednostronnie i samodzielnie, ale oprócz 
informowania opinii społecznej o podejmowanych decyzjach po ich 
podjęciu szeroko uzasadniają te decyzje, nakłaniając do ich akceptacji;  

4) przed podjęciem decyzji informują o swych planach i przyjmują do 
wiadomości pojawiające się opinie społeczne, wykorzystując je w 
mniejszym lub większym stopniu do zmiany treści decyzji;  

5) przed podjęciem decyzji zasięgają aktywnie opinii poszczególnych 
obywateli (wybranych liderów, ekspertów) czy też korzystają z wysłuchań 
publicznych, sondaży telefonicznych, badań opinii publicznej;  
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Drabina partycypacji c.d. 

6) przed podjęciem decyzji aktywnie zasięgają opinii, przeprowadzając 
konsultacje społeczne z różnymi grupami społecznymi i ich 
reprezentacjami (organizacjami) na podstawie wymogów prawa  lub 
politycznej woli;  

7) przed podjęciem decyzji zasięgają opinii w ramach ustawowo 
powołanych przez państwo publicznych instytucji konsultacyjnych i 
opiniodawczych, których wysłuchanie ma charakter obowiązkowy;  

8) przed podjęciem decyzji współpracują z partnerami społecznymi 
(negocjacje, wspólne planowanie, osiąganie konsensusu) i wspólnie z 
nimi podejmują kompromisową, wspólną decyzję na przykład w formie 
porozumienia lub wspólnego programu;  

9) przekazują podejmowanie decyzji grupom lub partnerom społecznym i 
akceptują te decyzje, kontrolując ewentualnie ich proceduralną legalność 
i poprawność oraz zgodność treści decyzji z obowiązującym porządkiem 
prawnym (na przykład referenda, układy zbiorowe pracy).  
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Formy partycypacji pacjentów 

• Konsultacje społeczne 

• Sejmowa lub Senacka Komisja Zdrowia 

• Dialog dla Zdrowia (?) 

• Rada Przejrzystości AOTM (?) 

 

• www.pacjencidecyduja.pl 

 

http://www.pacjencidecyduja.pl/
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Paradoks partycypacji 

• Zdrowie jest najważniejszą wartością dla 64% Polaków 
(Diagnoza społeczna 2011) 

• Badania TNS Pentor – pacjenci powinni reprezentować 
obywateli w dialogu społecznym dotyczącym zdrowia 

• ALE 

• Organizacje pacjenckie nie maja istotnego udziału w 
podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia 

• Niski poziom kapitału społecznego w Polsce 
• DLATEGO 

• Potrzeba promocji idei partycypacji  wsród pacjentów! 
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Dobre strony partycypacji 

• Strona do konsultacji społecznych Min. Gospodarki 

 http://konsultacje.gov.pl/ 

• Strona o partycypacji Stoczni 
http://partycypacjaobywatelska.pl/abc-partycypacji/ 

• Strona Komisji Trójstronnej dotycząca dialogu 
społecznego 
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,417,konsultacj
e-spoleczne-dotyczace-wykonywanie-zawodu-
psychologa.html 
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Dziękujemy za uwagę. 

Zapraszamy ponownie. 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 

Fundacja MY PACJENCI 

email: info@mypacjenci.org 

www.mypacjenci.org 

tel.fax +48 22 615 57 10 

KRS 0000420212 

NIP 9522119578 

REGON 146134960 


