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Sz. P. Konstanty Radziwiłł  
Minister Zdrowia 
Ministerstwo Zdrowia 
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 
 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”, reprezentuje ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób 

działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych. Według najnowszych danych około  

5 milionów osób w Polsce korzysta z różnego sprzętu medycznego, w zależności od rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności lub niesamodzielności. Dla większości osób niepełnosprawnych wyroby 

medyczne są niezbędne do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.  

Dlatego też uważamy, że powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego Zespół ds. 

opracowania polityki dotyczącej wyrobów medycznych jest ważną inicjatywą rozpoczynającą 

poważną dyskusję nad kierunkiem zmian w tym obszarze. Mamy nadzieję, że aktywny udział w 

Zespole nie tylko decydentów, ale również organizacji pozarządowych, reprezentujących różne 

środowiska, wpłynie na poprawę poziomu legislacji w tej części systemu ochrony zdrowia.  

W związku ze zmianami w resorcie zdrowia i dymisją podsekretarza stanu p. Krzysztofa Łandy, 

chcielibyśmy zaapelować do Pana Ministra o kontynuację prac tego zespołu, przy urealnieniu 

terminów. Nie ukrywamy, że wiążemy duże nadzieje ze wspomnianymi już wcześniej pracami 

Zespołu, które zapoczątkował pan Krzysztof Łanda. Dla Koalicji istotne jest wypracowanie 

systemowych rozwiązań, które pozwolą na lepszą dostępność i wysoką  jakość wyrobów medycznych. 

Dlatego bez wypracowania spójnej polityki uwzględniającej również głos społeczny trudno będzie 

nam zaakceptować jakiekolwiek głębsze zmiany ustawowe w tej bardzo skomplikowanej dziedzinie 

jaką są wyroby medyczne stosowane w hospitalizacji, diagnostyce ambulatoryjnej czy wreszcie w 

codziennym życiu milionów osób (wydawane na zlecenie).  

Od początku naszej działalności staramy się być partnerem merytorycznym dla instytucji 

państwowych, które podejmują decyzje, mogące mieć wpływ na zdrowie i życie osób 

niesamodzielnych. Dlatego już teraz pragniemy zadeklarować Panu Ministrowi naszą gotowość 

uczestniczenia w pracach Zespołu w charakterze eksperta zewnętrznego, zgodnie z treścią w/w 

zarządzenia, licząc na otwarcie i dialog ze strony Ministerstwa Zdrowia. 

Pozostaję z poważaniem, 

 

dr Elżbieta Szwałkiewicz 

Prezes Zarządu 
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