
UCHWAŁA NR XVI/   /2012 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 24 lutego 2012 roku  

 

w sprawie przyjęcia rezolucji.  

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. 

uchwala się, co następuje : 

 

§ 1. Przyjąć rezolucję skierowaną do Sejmu, Senatu, Prezydenta i Rady Ministrów  Rzeczy-

pospolitej Polskiej w sprawie zapewnienia słuŜbie zdrowia, w tym farmaceutom, warun-

ków wykonywania ich misji na poziomie gwarantującym ubezpieczonym pacjentom do-

stęp do leków i świadczeń zdrowotnych moŜliwie najwyŜszej jakości w brzmieniu, jak 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Lipno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

                               Przewodnicząca Rady 

                                                           Maria Turska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Załącznik do uchwały Nr XVI/    /2012 

                                                                                      Rady Miejskiej w Lipnie  

                                                                 z dnia 24 lutego 2012 roku 

 

R e z o l u c j a 

do Sejmu Rzeczypospolitej, do Senatu RP, Prezydenta RP  

oraz Rady Ministrów RM 

 

w sprawie zapewnienia słuŜbie zdrowia, w tym farmaceutom, warunków 
wykonywania ich misji na poziomie gwarantującym ubezpieczonym pacjen-
tom dostęp do leków o świadczeń zdrowotnych moŜliwie najwyŜszej jakości. 

 

Rada Miejska w Lipnie wzywa wszystkich Parlamentarzystów Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Prezydenta RP oraz przedstawicieli polskiego Rządu do podję-
cia działań zmierzających do zapewnienia lekarzom i farmaceutom warunków 
funkcjonowania gwarantujących ubezpieczonym pacjentom równy dostęp do 
świadczeń zdrowotnych moŜliwie najwyŜszej jakości. 

 Niepokój środowisk lekarskich i farmaceutycznych wywołany ostatnimi 
zmianami w prawodawstwie RP powoduje, ze polscy pacjenci coraz częściej 
pozbawieni są dostępu do konstytucyjnie zagwarantowanych im świadczeń 
zdrowotnych. Zapisy artykułu 68 pkt. 2 i 3 Konstytucji RP zapewniają pacjen-
tom równych dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych. 

 Wydaje się ponadto niedopuszczalnym uŜywanie mechanizmów praw-
nych do cedowania oczywistych obowiązków administracji publicznej na grupy 
zawodowe. Tym bardziej waŜne jest to w sytuacji, gdy przyjęte rozwiązanie 
skutkuje dla duŜej grupy obywateli powszechnym pogorszeniem jakości Ŝycia 
poprzez ograniczenie dostępu do leków oraz ograniczeniem bezpieczeństwa 
wykonywania pracy wybranej grupie zawodowej. 

 Rada Miejska w Lipnie apeluje o dokonanie niezbędnych zmian w pol-
skim prawodawstwie po uprzednim przeprowadzeniu moŜliwie jak najszerszych 
konsultacji z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, lekarzy i farmaceutów. 


