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Szanowni Państwo, 

 

Treści zaprezentowane poniżej są tylko i wyłącznie propozycją – 

bazą – do szeroko zakrojonej debaty obywatelskiej. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy i gorąco zachęcamy do wspólnej 

dyskusji w naszych mediach społecznościowych. 

Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za profesjonalną 

pomoc merytoryczną w tworzeniu tego programu. Bez Waszego 

wsparcia nie byłoby tego wszystkiego. 

Życzę miłej lektury. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Piotr Chmielowski 

Przewodniczący partii  

Nowa Demokracja TAK 
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III. ZDROWIE 

 

Dbanie o zdrowie nie zależy tylko i wyłącznie od pracowników ochrony 

zdrowia, potocznie nazywanych służbą zdrowia, ale zależy przede wszystkim od 

nas wszystkich – obywateli. 

Składka zdrowotna dla wszystkich obywateli powinna być równa.   

A młodzież do 18 roku życia bądź ukończenia edukacji (max. do 26 roku)  - 

automatycznie zwolniona ze składek. 

W przypadku studentów – otrzymanie tytułu naukowego I stopnia 

automatycznie przerywa ten proces. 

Każda osoba ubezpieczona w NFZ automatycznie należy do KN. I jest 

zobowiązana raz do roku, w terminie plus minus miesiąca od daty urodzin, do 

odwiedzenia lekarza pierwszego kontaktu i lekarza dentysty z listy. Zadaniem 

lekarza jest ocena zdrowia obywatela, na podstawie wykonanych niezbędnych 

badań. Wizyta ta jest obowiązkowa i ma charakter profilaktyczny, na zasadach 

bilansu rocznego. Zastrzeżenia co do stanu zdrowia i uzębienia pacjenta muszą 

NASZE ZDROWIE ZALEŻY TYLKO OD NAS SAMYCH 
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być odnotowane w systemie (zęby do leczenia, nadwaga). Jeżeli w ciągu roku 

kalendarzowego od takiego wpisu obywatel nie podejmie leczenia według 

wskazanych wytycznych, składka zdrowotna rośnie automatycznie o 10% od 

każdego uchybienia. 

Emeryci i renciści – ubezpieczenie zdrowotne na zasadach ogólnych, z tą 

różnicą, że wpłacają tylko 50% składki.  

 

Sanacja jamy ustnej 

 

Bardzo ważną kwestią jest dbanie o zęby i sanację jamy ustnej u wszystkich 

obywateli. Należy systemowo wychować społeczeństwo w tym zakresie. Nowa 

Demokracja TAK proponuje następujące rozwiązanie. 

Wszystkie dzieci od 3 do 18 roku życia będą miały zagwarantowaną  

i zapewnioną opiekę stomatologiczną, rozliczaną przez NFZ przy zachowaniu 

uczciwych stawek. Opiekun prawny dziecka będzie musiał zadeklarować 

przynależność do stomatologa, podobnie jak to dzisiaj dzieje się z lekarzem 

pediatrą. Od momentu złożenia deklaracji, minimum raz w roku, dziecko ma 

obowiązek przyjść na wizytę kontrolną – ocenę stanu jamy ustnej i uzębienia.  

A lekarz stomatolog będzie odpowiadał zawodowo za prawidłowe prowadzenie 

uzębienia swojego pacjenta. Wszystkie konieczne zabiegi będą refundowane  

z NFZ, z ortodoncją włącznie. W dniu ukończenia 18. roku życia, młody obywatel 

ma mieć zdrowe i proste zęby i nabytą kulturę dbania o higienę jamy ustnej –  

w skrócie  - pełna sanacja jamy ustnej. 

W okresie od 18. do 65. roku życia stomatologia będzie w pełni płatna, przy 

zachowaniu corocznych obowiązkowych (bezpłatnych) wizyt kontrolnych  
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i zleconych - w celu potwierdzenia lub przywrócenia sanacji. Wszystkie straty  

powypadkowe w uzębieniu będę pokrywane przez NFZ. Po skończonym 65. roku 

życia, raz na 5 lat – obowiązuje dopłata do leczenia protetycznego w wysokości 

4 stawek podstawowych ubezpieczenia zdrowotnego. 

Wyjątkiem są tylko i wyłącznie tzw. zawody podniesionego ryzyka, np. 

służby mundurowe. W tym przypadku należy zastosować mnożnik składki 

zdrowotnej uwzględniający podniesione ryzyko występowania urazów i chorób1. 

 

Nadwaga i otyłość 

 

Drugim (po sanacji), obiektywnym kryterium oceny zdrowotności 

populacji (z punktu widzenia profilaktyki) jest utrzymanie właściwej wagi 

obywatela. Nadwaga i otyłość jest bezwzględnie przyczyną większości chorób 

przewlekłych i wieku dojrzałego. Kultura dbania o właściwą wagę jest gwarancją 

zdrowia. Przypadki nieleczonej nadwagi i otyłości będą skutkować zwiększeniem 

stawki zdrowotnej o 10%, płatnej przez płatnika, nie pracodawcę, tak długo, 

dopóki pacjent nie uzyska wymaganej wagi. Dotyczyć to ma również dzieci  

i młodzież do 18 roku życia – wtedy wzrost składki zdrowotnej będzie wymagany 

od jednego z opiekunów prawnych. 

 
1 Na przykład: stawka zdrowotna żołnierza zawodowego x2, stawka zdrowotna nauczyciela x 1,2. 

Takie rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego ma 

gwarantować egalitarność i neutralność systemu. Nie ma grup 

uprzywilejowanych, wszyscy obywatele traktowani są na równi z innymi, 

wszyscy w takim samym stopniu odpowiadają za zdrowie publiczne 

państwa. Wszyscy obywatele będą płacić taką samą składkę zdrowotną, 

niezależną od osiąganego uposażenia. 
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Budżet NFZ 

 

Wpływy z akcyzy, alkoholu i wyrobów tytoniowych w całości zasilają 

budżet NFZ. Wysokość akcyzy za te używki przestanie być kwestią polityczną  

a stanie się wypadkową ekonomiczną. W interesie NFZ będą jak największe 

wpływy do budżetu – osiągane na dwa różne sposoby – albo wysoka akcyza na 

drogie alkohole i tytoń, albo niska akcyza na tani alkohol i tytoń. Znalezienie 

„złotego środka” między truciem a leczeniem będzie wewnętrzną decyzją NFZ. 

Dla przykładu: wpływy z akcyzy za „używki” w 2020 to ok. 30 mld PLN. 

 

Całość kierowanych środków finansowych w zakresie służby zdrowia musi 

być dysponowania przez kontraktowanie świadczeń, z priorytetowym 

uwzględnieniem wydatków na profilaktykę. 

 

Struktura systemu ochrony zdrowia  

 

Zapewnienie kompleksowości świadczeń medycznych jest obowiązkiem 

państwa – jako nadrzędnego organu administracyjnego. Do wykonania tego 

Z wyliczeń szacunkowych wynika, że jeżeli składka na ubezpieczenie 

zdrowotne będzie wynosić 500 złotych w skali miesiąca i zadeklarowanych 

będzie 16,5 mln płatników, to roczny wpływ do budżetu NFZ oscylować 

będzie w kwocie 99 mld złotych. Sumując wpływy ze składki i z akcyzy, daje 

to kwotę ok 120 mld złotych. Dla porównania, plan finansowy Narodowego 

Funduszu Zdrowia na rok 2021 wynosił 103 mld złotych. 
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zadania został powołany organ Narodowego Funduszu Zdrowia, który 

kontraktuje świadczenia medyczne. 

O strukturze organizacyjnej (w sensie terytorialnym) i prawnej 

(państwowy, publiczny, prywatny, społeczny, itp.) placówki medycznej będzie 

decydował rynek – zapotrzebowanie na świadczenia medyczne. Rolą NFZ będzie 

zapewnienie kompleksowości wszelkich świadczeń na terenie RP.  

Czy zostanie to osiągnięte przez kilka dużych specjalistycznych ośrodków 

i system szybkiego transportu lotniczego między miastami a tymi ośrodkami, czy 

przez dużą liczbę małych szpitali o szerokim spectrum specjalności – tu decyzję 

pozostawiamy organom samorządów wojewódzkich i powiatowych. To one są 

organami założycielskimi, odpowiedzialnymi za funkcjonowanie tych placówek. 

 

Antyszczepionkowcy 

 

Od blisko dwóch dekad funkcjonuje w skali globalnej tzw. ruch 

antyszczepionkowy. A ostatnie dwa lata światowej pandemii  to woda na młyn 

dla tej „filozofii”. 

Głównym celem Nowej Demokracji TAK jest wyeliminowanie z debaty  

o bilansie zdrowia publicznego narodu zwolenników tej „filozofii”. Nie 

zabraniamy im w to wierzyć i funkcjonować w zgodzie z tą wiarą, chcemy tylko 

przerzucić odpowiedzialność za ten wybór z państwa na zwolenników ruchu 

antyszczepionkowego. 

I tak, jeżeli opiekun prawny odmówi zaszczepienia dziecka wymaganą 

(obowiązkową i bezpłatną) szczepionką, to stawka zdrowotna rośnie x4. Na 
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poczet leczenia potencjalnych zagrożeń chorobowych i powikłań pochorobowych 

u pacjenta i osób trzecich.  

Tak samo się stanie gdy szczepienia odmówi osoba dorosła lub opiekun 

prawny osoby dorosłej. Stawka zdrowotna x4.  

Zasada rozliczenia stawki: pracodawca x1, antyszczepionkowiec x3.  

W przypadku stawki za osobę niepełnoletnią: stawka x4 płatna przez opiekuna 

prawnego. Oczywiście wyjątkiem od tego rozwiązania są obywatele, którzy nie 

mogą przyjąć szczepień z powodu obiektywnych przesłanek medycznych.  

W sytuacjach wyjątkowych – pandemicznych – gdzie zdrowie 

publiczne bezpośrednio zależy od poziomu „wyszczepienia” populacji, 

odmowa przyjęcia obowiązkowej i bezpłatnej szczepionki będzie skutkowała 

natychmiastowym zniesieniem odpowiedzialności finansowej państwa za 

zdrowie pacjenta na rzecz majątku tego pacjenta. Wszystkie wydatki 

poniesione na ewentualne leczenie takiego obywatela będą rozliczane 

bezpośrednio, a w przypadku śmierci, z masy spadkowej na zasadach 

ogólnych. 

 

Odmowa przyjęcia tych zobowiązań będzie skutkowała powstaniem długu 

skarbowego (opisany szczegółowo w innym rozdziale) . 

Rencista, który odmówił szczepienia na covid złamał nogę. Został 

przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do najbliższego szpitala. Na 

SOR zespół dyżurujący zlecił test na covid, który wychodzi pozytywny. Od 

tego momentu wszystkie koszty leczenia pacjenta, jak również koszt 

dezynfekcji karetki, są pokrywane przez pacjenta indywidualnie. Pacjent nie 

traci świadczeń rentowych. 
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Samorządność branżowa 

Jak już zostało to przedstawione w innej części projektu, podmioty 

gospodarcze będą miały obowiązek samoorganizacji branżowej, z prawem  

i obowiązkiem do samostanowienia i reprezentacji. Dotyczyć to również ma 

reprezentacji branżowej w negocjacjach kontraktów z Narodowym Funduszem 

Zdrowia.  

Wszystkie zawody medyczne, które funkcjonują w ramach prawa do 

wykonywania zawodu (w szczególności dotyczy to średniego personelu 

medycznego) należy upodmiotowić - dać mu wagę i rolę w kontraktowaniu 

świadczeń. Czyli, najprościej rzecz ujmując, wpisać średni personel medyczny 

jako warunek konieczny ważności kontraktu z NFZ. 

Reprezentacja związku branżowego lekarzy POZ przystępuje do negocjacji 

kontraktu na świadczenie medycznej opieki w ramach POZ. Jedna 

delegacja, jedna stawka dla wszystkich, rozmowa w wąskim gronie 

decyzyjnych osób. Krótka piłka. 

Dzisiaj wytyczne kontraktu na szpitalne świadczenia okulistyczne na 30 łóżek 

i 2000 zabiegów nie obejmują zakresu i standardu obsługi tych świadczeń 

przez średni personel medyczny. Ani NFZ nie pyta się w jaki sposób strona 

zapewni obsługę kontraktu, ani szpital nie pokazuje, czy i jak to zrobi. Zrobi 

się – właśnie kosztem średniego personelu medycznego, zaniżając istniejące 

normy branżowe. 

Jeżeli do tego samego kontraktu dopisze się warunek konieczny do 

spełnienia, że szpital musi udowodnić, że ma zagwarantowaną pełną i stałą 

obsługę tego kontraktu (czyli np. 10 etatów średniego personelu 

medycznego, z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem oraz  

pełne zaplecze materiałowe), to wtedy ten personel medyczny staje się 

podmiotem. A stroną, której będzie zależeć na jego zatrudnieniu i godnym 

opłaceniu, będzie dyrektor szpitala. Nie da się obsłużyć oddziału bez 

personelu, bez funkcjonującego oddziału nie da się wygrać kontraktu na 

świadczenia – ergo –  nie ma środków finansowych dla szpitala. 
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Proste i skuteczne. Pod jednym warunkiem. Średni personel medyczny, czy 

to w formie związków zawodowych czy własnych obserwatorów, nie może 

dopuścić, aby znalazły się osoby – „krety” – które będą obniżać standardy i stawki 

płacy. Jedność i solidarność środowiska w stosunku do organu założycielskiego 

szpitala – to podstawa sukcesu. I kwintesencja samoorganizacji branżowej. 

 

*** 
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Szanowny Czytelniku, 

Dziękujemy za zainteresowanie i zapoznanie się z naszymi założeniami 

programowymi. 

Jeżeli chcesz wiedzieć na bieżąco co robimy, napisz do nas na  

kontakt@nowademokracja.org Dopiszemy Cię do naszego partyjnego 

newslettera! 

Jeżeli uważasz, że wizja i cele Nowej Demokracji Tak mają sens i przewagę 

nad innymi propozycjami politycznymi, i chcesz abyśmy uparcie pracowali  

w osiągnięciu ich realizacji, wspomóż nas finansowo.   

W tym celu wpłać*) wybraną przez Ciebie kwotę na nasze konto bankowe: 

Nazwa banku: Mikołowski Bank Spółdzielczy 

nr konta: 67 8436 0003 0000 0026 8255 0001 

Odbiorca:  Nowa Demokracja – TAK 

Ul. Długa 1 

43-190 Mikołów 

Tytuł przelewu: darowizna na rzecz partii 

*) Pamiętaj, że musisz mieć polskie obywatelstwo i musisz podać swoje dane osobowe. 

 

Jeżeli uważasz, że Twoje poglądy polityczne utożsamiają się z naszymi  

i czujesz potrzebę zainwestowania swojego czasu i pracy w budowanie nowej, 

demokratycznej Polski, zapraszamy Cię w nasze szeregi. Wypełnij deklarację 

członkowską, prześlij do nas, opłać składkę członkowską i działaj z Nami! 

WITAMY CIĘ SERDECZNIE !!! 
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DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO PARTII 

NOWA DEMOKRACJA TAK 

Ja niżej podpisana/y : 

* imię/imiona/:………………………………………………………………………………… 

* nazwisko:………………….………………………………………………………………… 

*PESEL:……………………..……………………....………………………………………… 

*miejsce zamieszkania:……………..…..………………………………………...…………… 

telefon/y:……………………..………………………………………………………………… 

* e:mail:……………………….……………………………………………………………….. 

Wykształcenie kierunkowe:...………………………………………………………………… 

● wcześniejsza przynależność do partii politycznych: nazwa, miejscowość, okres, funkcja:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

● przynależność do organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych organizacji rządowych i 

pozarządowych:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków partii Nowa Demokracja TAK. 

 

Oświadczam, że akceptuję założenia, cele oraz Statut i Program Partii Nowa Demokracja 

TAK i nie będę podejmował/a działań sprzecznych z jej celami i założeniami programowymi. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją 

celów statutowych partii Nowa Demokracja TAK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych.   

 

 

_______________________________________ 

data, miejscowość, własnoręczny czytelny podpis 

UWAGA:   *  pola obowiązkowe do wypełnienia   

                ● prosimy wypełnić deklarację czytelnie    

 


