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Grzegorz Glanowski1*

Konstytucyjny model ochrony zdrowia

Prawo do ochrony zdrowia jest prawem socjalnym, należącym do II generacji praw, które 

zaczęły się kształtować po II wojnie światowej. Prawa socjalne zapewniają równy dostęp do 

środków utrzymania i zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych. Prawo do ochrony 

zdrowia znalazło szerokie uznanie w aktach normatywnych o międzynarodowym charakterze, 

takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności, Europejska Karta Społeczna czy Europejska Konwencja Biomedycz-

na. Pierwszym polskim aktem, w którym podjęto próbę zdefiniowania bieżących problemów 

organizacji służby zdrowia, była ustawa sejmowa o szpitalach z 1775 r., zwana potocznie Kon-

stytucją Szpitalną. Jednakże po raz pierwszy regulacja prawa do ochrony zdrowia pojawiła się 

w Konstytucji z 1952 r., gdzie w art. 60 zadeklarowano prawo do ochrony zdrowia w razie cho-

roby lub niezdolności do pracy, przysługujące obywatelom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej2. 

Na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. prawo do ochrony 

zdrowia zostało zadeklarowane w art. 68, zlokalizowanym w dziale poświęconym wolnościom 

i prawom ekonomicznym, socjalnym i kulturalnym. Omawiany przepis konstytucyjny składa 

się z 5 ustępów, co do których zachodzą wątpliwości, czy stanowią jedną jednostkę redakcyjną, 

czy też któryś z nich może być wykładany osobno jako samodzielny przepis3. 

1* Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji uniwersytetu jagiellońskiego.
2 A. Ostrzyżek, Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r., „Prawo i Medycyna” 2005/4, s. 66.
3 M. Chmaj, Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 172.
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Zgodnie z postanowieniami ustępu 1, katalog, do których jest zaadresowany ten przepis, 

jest nieograniczony. Prawo do ochrony zdrowia przysługuje zarówno obywatelom Rzeczypo-

spolitej Polskiej, jak i  cudzoziemcom i  apatrydom. Nie sposób wykładać tego przepisu bez 

odniesienia do konstytucyjnej wartości, zawartej w art. 30 Konstytucji RP4, czyli godności 

ludzkiej, stanowiącej źródło wszelkich wolności i praw człowieka. Na gruncie obowiązującej 

Konstytucji spotykamy się z teorią godności osobowej jako wartości wrodzonej i trwałej, właś-

ciwej każdemu człowiekowi cechy aksjomatycznej, przysługującej z samego faktu bycia czło-

wiekiem. Tak rozumiana godność ludzka jest nienaruszalna i niezbywalna, co rodzi po stronie 

władzy publicznej obowiązek jej ochrony. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, 

że konsekwencją art. 30 jest art. 38 Konstytucji RP, zgodnie z którym: „Rzeczpospolita Polska 

zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Nie można mówić o ochronie godno-

ści człowieka, jeżeli nie zostały stworzone wystarczające podstawy do ochrony życia. Nie ulega 

wątpliwości, że z art. 30 i 38 Konstytucji RP wyjątkowo mocno, wręcz nierozerwalnie, związa-

ny jest art. 68 Konstytucji RP. Ochrona zdrowia jest ściśle związana z ochroną życia, a prawo 

do życia z  godnością człowieka5. Skoro prawo do ochrony zdrowia jest emanacją prawa do 

ochrony życia, mającego charakter pierwotny wobec państwa, funkcjonującego niezależnie od 

woli ustawodawcy, a prawo do życia wynika bezpośrednio z godności ludzkiej, stwierdzić na-

leży, że samo prawo do ochrony zdrowia również ma charakter prawa przyrodzonego. Ustęp 

1 omawianego przepisu spełnia przesłanki uznania go za prawo podmiotowe jednostki, bo-

wiem wskazuje podmiot uprawniony, podmiot zobowiązany, treść należnego do spełnienia 

obowiązku oraz środek prawny na wypadek naruszenia danego obowiązku6. Z drugiej strony 

pewne wątpliwości rodzi tytuł rozdziału, w  którym umieszczono art. 68. Nie bez racji jest 

pogląd, iż w ujęciu prawa podmiotowego wywodzonego z prawa do ochrony życia, prawo do 

ochrony zdrowia powinno również mieć charakter prawa osobistego, natomiast jego skatalo-

gowanie jako prawo socjalne może nasuwać pewne wątpliwości co do jego charakteru. 

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że komentowany ustęp realizuje dwuwarstwową teorię 

wolności i praw, bowiem zawiera także normę programową skierowaną do władz publicznych 

w postaci określenia celu, do którego władza ma dążyć. W związku z powyższym rozstrzyg-

nięto, że z przepisu art. 68 ust. 1 Konstytucji należy wywieść podmiotowe prawo jednostki do 

ochrony zdrowia oraz obiektywny nakaz podejmowania przez władze publiczne takich dzia-

łań, które są konieczne dla należytej ochrony i realizacji tego prawa7. Trybunał Konstytucyjny 

zwrócił uwagę, że: 

4 „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. 
jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

5 Wyrok trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. K 14/03.
6 P. sarnecki, Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2005, s. 88.
7 Wyrok trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r., sygn. K 2/98.
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treścią prawa do ochrony zdrowia nie jest abstrakcyjnie określony i w gruncie rzeczy niezdefiniowany 

stan zdrowia poszczególnych jednostek, ale możliwość korzystania z systemu jego ochrony, funkcjonal-

nie ukierunkowanego na zwalczanie i zapobieganie chorobom, urazom i niepełnosprawności8. 

Powinność władz publicznych skonstruowania systemu ochrony zdrowia nie przesądza 

jeszcze jego kształtu, co oznacza, że nie można go wywodzić z ustępu 1. To, jak ma wyglądać 

system ochrony zdrowia, wskazuje dopiero ustęp 2 art. 68, nakładając na władze publiczne 

obowiązek określenia zasad realizowania prawa do ochrony zdrowia.

 Funkcją ust. 2 jest sprecyzowanie, dookreślenie treści prawa do ochrony zdrowia. Wiąże 

się z  tym konieczność regulacji kwestii szczegółowych, co ma dać gwarancję jego realizacji. 

Ustęp 2 komentowanego przepisu jest zaadresowany do władz publicznych. Wymaga powtó-

rzenia, że regulacja ta nakłada na ustawodawcę obowiązek skonstruowania systemu opieki 

zdrowotnej z  jednoczesnym wskazaniem, że warunki i  zakres udzielania świadczeń określi 

ustawa. Ustawodawca może swobodnie określić warunki i zakres świadczeń finansowanych ze 

środków publicznych, nie może jednak w ogóle zrezygnować z finansowania ich z tych źródeł9. 

Formą własnościową, w  jakiej funkcjonują placówki służby zdrowia, nie musi być własność 

publiczna, jednak kluczowym jest, aby koszty usług medycznych w tych placówkach wykazy-

wane były ze źródeł publicznych. Dotyczy to także przypadków, w których koszty usług me-

dycznych świadczonych danym osobom przez placówki prywatne, pokrywane będą ze środ-

ków publicznych10. Zatem Konstytucja RP nie przesądza, jaki model normatywny ma zostać 

przyjęty, jednakże wskazuje, jakie cechy powinien posiadać i na jakich fundamentach powi-

nien zostać oparty. Skonstruowane mechanizmy muszą pozwalać na skuteczne gromadzenie 

i racjonalne wydatkowanie środków publicznych w zakresie systemu opieki zdrowotnej. Do-

stępność świadczeń zdrowotnych musi być rzeczywista, a nie iluzoryczna. 

W przeciwieństwie do ustępu 1, ustęp 2 art. 68 Konstytucji RP ogranicza katalog podmio-

tów, które na określonych zasadach posiadają prawo korzystania ze świadczeń opieki zdro-

wotnej. Katalog ten stanowią obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy posiadają równy do-

stęp, nieuzależniony od ich sytuacji materialnej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że system 

opieki zdrowotnej został skonstruowany w  oparciu o  zasadę solidaryzmu społecznego. Na 

gruncie tej reguły nie ma znaczenia, w jakim stopniu i jakim czasie dany podmiot przyczynił 

się do budowania publicznych zasobów pieniężnych, co wyklucza jakiekolwiek dyskrymino-

wanie jednostek, które uprzednio nie partycypowały w  ich tworzeniu. Zasada solidaryzmu 

społecznego została wyrażona w preambule do Konstytucji RP11. Choć uroczysty wstęp do 

8 Wyrok trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. K 14/03.
9 A. zoll, Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Obywatelskich, „Prawo i Medycyna” 

2000/8, s. 9.
10 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warsza-

wa 2008, s. 164.
11 „Wszystkich, którzy dla dobra trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili 
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Konstytucji RP nie posiada statusu przepisu prawnego sensu stricto, to nic nie stoi na prze-

szkodzie, aby wspomagać się jego treścią podczas interpretacji przepisów konstytucyjnych, 

gdyż stanowi on klamrę spinającą cały system prawny, świadectwo umowy społecznej, w któ-

rej suweren wysławia to, co legło u podstaw Konstytucji RP. Preambuła jest miejscem, gdzie 

założenia aksjologiczne przybierają postać zasad prawa12. Dlatego też równość w dostępie do 

świadczeń zdrowotnych należy wykładać poprzez wzgląd na jednostki słabsze, przyczyniając 

się do wzmacniania jedności społeczeństwa. Wymaga podkreślenia, że sformułowanie „równy 

dostęp” nie przesądza w żaden sposób jego nieograniczoności. Równy dostęp ma być zapew-

niony wszystkim obywatelom w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, 

których zakres zgodnie z delegacją konstytucyjną określa ustawa. Właśnie w akcie rangi usta-

wowej ma zostać sprecyzowany katalog świadczeń finansowanych z budżetu państwa. W tym 

miejscu pojawia się problem związany z częściową refundacją świadczeń zdrowotnych, pole-

gającą na współfinansowaniu danego świadczenia przez budżet państwa i przez obywatela. 

Dopłacanie przez pacjentów do świadczeń z własnej kieszeni może w znaczący sposób zmniej-

szyć nadkonsumpcję świadczeń i wynikające stąd limitowanie przyjęć oraz czas oczekiwania 

na porady i zabiegi. Pośrednio może wpłynąć także na zmniejszenie korupcji13. Z drugiej stro-

ny współfinansowanie może okazać się sprzeczne z Konstytucją RP jako naruszające zasadę 

równości i art. 68, ponieważ niektórych obywateli może zwyczajnie nie stać na sfinansowanie 

przypadającej na nich części. 

Kolejną cechą, jaką powinien charakteryzować się system ochrony zdrowia, jest jego 

optymalna efektywność. W  odniesieniu do tego wymogu rysuje się kolejny istotny prob-

lem w postaci doboru odpowiednich świadczeń. Świadczenia zdrowotne były, są i zapewne 

będą dobrem deficytowym. Niezwykle trudnym jest stworzenie swoistego klucza, w oparciu 

o który ma nastąpić ich dystrybucja. Oczekuje się maksymalnego zracjonalizowania prze-

znaczenia płynących z budżetu środków, jednak nie zawsze jest to do pogodzenia z aktu-

alnymi potrzebami. Przy tworzeniu gwarantowanego koszyka świadczeń zdrowotnych do-

chodzi zawsze do ważenia dóbr i analizy argumentów, jakie stoją za finansowaniem leczenia 

konkretnych dolegliwości. 

Zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz postanowieniami Kon-

stytucji RP, standard świadczeń udzielanych w ramach systemu powinien być jednakowy dla 

wszystkich obywateli, co wobec problemów ekonomicznych pewnych obszarów, wynikających 

jeszcze z uwarunkowań historycznych, sprawia, że w praktyce standard udzielanych świadczeń 

to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności 
z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej”.

12 M. Krzemiński, Charakter normatywny wstępu do Konstytucji RP, „studenckie zeszyty Prawnicze tbsP uj”, 
zeszyt 4, Kraków 2000, s. 20.

13 A. turek, Wybrane problemy realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia, „Prawo i Medycyna” 
2006/1, s. 101.
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jest zróżnicowany14. Różnice te przejawiają się m.in. w postaci braku odpowiednich warunków 

lokalowych, braku sprzętu specjalistycznego czy odpowiedniej liczby personelu medycznego.

Konstytucja RP w ust. 3, 4 i 5 wyraża normy programowe. Tym samym wyznacza pewne 

określone cele, do których władza publiczna ma dążyć. Omawiane ustępy stanowią doprecy-

zowanie ogólnej reguły. Wydaje się, że wobec takiego skonstruowania przepisu, można dopuś-

cić autonomiczną wykładnię ust. 1 art. 68 jako wyrażającego prawo podmiotowe.

Podsumowując powyższe zagadnienia, należy podkreślić, że art. 68 został umieszczony 

w rozdziale „Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne”, co przesądza, że zadeklaro-

wane w nim prawo do ochrony zdrowia jest prawem socjalnym. Jednocześnie prawo do ochro-

ny zdrowia jest prawem przyrodzonym, wynikającym z  prawa do ochrony życia, będącego 

emanacja godności ludzkiej. Komentowany artykuł wyraża prawo pozytywne, które nakazuje 

władzy publicznej podejmowanie działań na rzecz jednostki, będących w sposób oczywisty 

uzależnionych od stanu finansów państwa i  inicjatyw politycznych. Należy także dodać, że 

Konstytucja RP nie przesądza charakteru rozwojowego tego prawa, a co za tym idzie, nie na-

kłada obowiązku na władze publiczne poszerzania tej ochrony. Wreszcie konstytucyjna regu-

lacja art. 68 nie daje wystarczającej podstawy do żądania przez obywateli sfinansowania przez 

państwo konkretnego świadczenia zdrowotnego, które nie jest ujęte w  koszyku świadczeń 

gwarantowanych. Należy mieć na uwadze, że konstrukcja koszyka świadczeń gwarantowa-

nych jest uwarunkowana konstytucyjnymi oraz ustawowymi kryteriami, których zachowanie 

jest dla władz bezwzględnie wiążące.

14 Ibidem, s. 92.




