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WPROWADZENIE

Dnia 21 i 22 października 2010 r. na Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa pt. „Determinan-
ty prawne i socjologiczne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej 
w Polsce”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizowa-
nego przez Wydział Prawa projektu badawczego finansowanego przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1. Jej podstawowym celem było 
stworzenie możliwości debaty nad kształtem optymalnego modelu opie-
ki zdrowotnej w Polsce. Warto podkreślić, że prelegenci przedstawiali 
nie tylko tezy wystąpień2, ale często dzielili się własnymi doświadcze-
niami i przemyśleniami wynikającymi z ich praktyki. Tym sposobem 
wielokrotnie były konfrontowane przyjęte rozwiązania prawne z dzia-
łaniem przepisów prawa w aktualnej rzeczywistości społecznej i go-
spodarczej.

Organizatorzy konferencji uznali, że dla optymalnego zrealizowa-
nia założonego celu obrady należy przeprowadzić w trzech tematycz-
nych sesjach. Pierwsza sesja dotyczyła funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia z perspektywy pacjenta3, druga koncentrowała się na proble-
matyce związanej z finansowaniem świadczeń zdrowotnych, a zatem 
miała na celu ukazać punkt widzenia NFZ – jako głównego podmio-
tu uczestniczącego w finansowaniu tych świadczeń4, trzecia obejmowa-

1 Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego 
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierownictwem dr hab. Teresy Mróz, Prof. 
UwB. 

2 Pełne teksty wystąpień prelegentów zostały opublikowane w niniejszej książce.
3 Sesję prowadziła dr Urszula Drozdowska, Wydział Prawa UwB.
4 Sesję prowadził dr Sebastian Sikorski, Instytut Prawa PWSBiA.
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ła zagadnienia ściśle związane z podmiotami świadczącymi usługi me-
dyczne, miała więc za zadanie przedstawienie funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia z punktu widzenia świadczeniodawcy5. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych 
prawniczych, ekonomicznych i socjologicznych, a także reprezentanci 
podmiotów odpowiedzialnych za model opieki zdrowotnej w Polsce: 
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia, przedstawiciele miejscowych władz samorządowych, przedstawi-
ciel Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Warto podkreślić, że na konferencję licznie przybyli kierownicy 
zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarze, którzy na co dzień stykają się 
z problemami związanymi z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowot-
nej w Polsce. Nie zabrakło też studentów zarówno z kierunków praw-
niczych, jak i medycznych (w tym związanych z organizacją ochrony 
zdrowia). Gościliśmy także przedstawicieli zawodów prawniczych: sę-
dziów, radców prawnych i adwokatów. W sumie przybyło 285 osób.

Przeważającą część Konferencji zajęły wystąpienia prelegentów, 
którzy wygłaszali tezy będące podstawą do ożywionych dyskusji, pole-
mik i sporów. Nadesłane przez prelegentów teksty redakcja zamieściła 
w całości. Dziś można powiedzieć, że wybór tematyki konferencji oraz 
układ poszczególnych sesji okazał się trafny, o czym może świadczyć 
chociażby duże zainteresowanie konferencją i interesująca wymiana 
poglądów w trakcie poszczególnych sesji. 

Należy podkreślić, że przyjęta konwencja obrad pozwoliła wyraź-
niej zlokalizować nieprawidłowości w sferze prawnej regulacji opieki 
zdrowotnej oraz dostrzec charakter wzajemnych zależności między sfe-
rą prawną, ekonomiczną i socjologiczną postrzegania potrzeb i możli-
wości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Analizy 
prawne, ekonomiczne i socjologiczne oraz inne istotne spostrzeżenia 
poczynione podczas konferencji poszerzają bazę niezbędną do dalszych 
badań nad kształtem optymalnego modelu opieki zdrowotnej w Polsce.

Teresa Mróz – kierownik projektu badawczego

5 Sesję prowadziła dr Agnieszka Zemke–Górecka, Wydział Prawa UwB.




