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Konstytucja RP przyznaje każdemu prawo do ochrony zdrowia. Jed-
nocześnie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej gwarantowany jest, 
niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Szczególną opieką 
zdrowotną mają być przy tym otoczone dzieci, kobiety w ciąży, osoby 
niepełnosprawne oraz osoby w podeszłym wieku.

pODStaWOWe praWa paCjentÓW

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wy-
maganiom aktualnej wiedzy medycznej. Oznacza to obowiązek zapew-
nienia pacjentowi świadczeń zdrowotnych na odpowiednio wysokim 
poziomie, stworzenie poczucia bezpieczeństwa terapeutycznego, jed-
nak już nie gwarancji pozytywnego efektu czynności medycznej, czy-
li wyleczenia pacjenta. Cały personel medyczny jest zobowiązany do 
ciągłego doszkalania się, podnoszenia kwalifikacji, tak aby udzielane 
świadczenia zdrowotne wykonywane były zgodnie ze wskazaniami ak-
tualnej wiedzy medycznej. Lekarz nie może posługiwać się metodami 
uznanymi przez naukę za szkodliwe lub bezwartościowe albo niezwe-
ryfikowanymi naukowo.
Z uwagi na szybki postęp technologii i związany z tym rozwój medy-
cyny niemożliwe jest stworzenie stałych i niezmiennych reguł postę-
powania w poszczególnych przypadkach. Dlatego w rzeczywistości 
istnieje wiele rozbieżności zarówno w zakresie konkretnych metod 
czy środków leczniczych, jak i podstawowych zasad postępowania. 
W związku z powyższym pacjent powinien być poinformowany o alter-
natywnych sposobach leczenia oraz ich konsekwencjach, aby – na ile 
to możliwe – mógł dokonać świadomego wyboru. Zarówno lekarze, jak 
i inne osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zastosowa-
nia się do woli pacjenta i użycia wybranej przez niego metody leczenia 
(jeżeli mieści się ona w granicach wyznaczonych przez obowiązujące 
reguły medyczne). Nie można zmuszać pacjenta do poddania się takim 
czynnościom medycznym, które według osoby je wykonującej są sku-
teczniejsze.
W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świad-
czeń zdrowotnych pacjent ma prawo do obiektywnej, opartej na kry-
teriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych 
świadczeń. W przypadku świadczeń szpitalnych i specjalistycznych 
świadczeń ambulatoryjnych refundowanych z NFZ dopuszczalne jest 
tworzenie tzw. list oczekujących. Kryteria medyczne, jakimi powinni 
się kierować świadczeniodawcy, umieszczając pacjentów na listach 
oczekujących, ustalone zostały przez przepisy. Zgodnie z nimi decydu-
jąc o kolejności dostępu do świadczeń, należy wziąć pod uwagę stan 
zdrowia pacjenta, rokowanie co do dalszego przebiegu choroby, choro-
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by współistniejące mające wpływ na chorobę, z powodu której ma być 
udzielone świadczenie, zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłę-
bienia niepełnosprawności. 
W przypadku świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej finansowa-
nych z NFZ nie przewiduje się list oczekujących. W przypadku schorzeń 
przewlekłych, wizyt stanowiących kontynuację leczenia oraz gdy po-
trzeba kontaktu pacjenta z lekarzem nie jest podyktowana konieczno-
ścią uzyskania pomocy medycznej od tego lekarza, świadczenia udzie-
lane są w uzgodnionym w czasie rejestracji terminie. Należy przy tym 
zaznaczyć, że bez względu na miejsce i źródło finansowania świadczeń 
zdrowotnych zarejestrowanie pacjenta na dany dzień do konkretnej 
placówki leczniczej czy konkretnej osoby wykonującej zawód medycz-
ny jest wiążące, tzn. pacjent musi być przyjęty. 
 
Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowot-
nych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, co oznacza, że podmiot 
leczniczy nie może w takiej sytuacji odmówić potrzebującemu stosownej 
pomocy. Pacjent ma prawo do pomocy lekarskiej w każdym przypadku, 
gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo 
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia 
oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Przy ustalaniu prawa 
do świadczenia zdrowotnego w takich okolicznościach muszą być brane 
pod uwagę wyłącznie kryteria medyczne, a okoliczność, czy osoba po-
trzebująca pomocy jest objęta powszechnym ubezpieczeniem zdrowot-
nym lub innym rodzajem ubezpieczenia z tytułu omawianego ryzyka, 
jest bez znaczenia. Nie jest również istotne, czy dany podmiot leczniczy 
ma zawartą umowę o świadczenie opieki zdrowotnej z NFZ oraz czy wy-
czerpały się tzw. limity świadczeń. W takiej sytuacji pacjent ma bowiem 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z pominięciem list oczekujących 
i bez wymaganego skierowania.
W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń 
zdrowotnych związanych z porodem.
W stanach nagłych, schorzeniach ostrych, zaostrzeniach schorzeń prze-
wlekłych i nagłych zachorowaniach oraz innych stanach wymagających 
pilnej interwencji odpowiednie świadczenie powinno zostać udzielone 
w dniu zgłoszenia się pacjenta, zgodnie z harmonogramem pracy danej 
placówki medycznej.

Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych 
lekarz, pielęgniarka czy położna zasięgnęli odpowiednio opinii innego 
lekarza, pielęgniarki lub położnej; pacjent może również wnosić o zwo-
łanie konsylium lekarskiego. Pacjent, występując z żądaniem, może – 
ale nie musi – wskazać konkretną osobę, której konsultacji oczekuje.
Zarówno lekarz, jak i pielęgniarka czy położna mogą jednak odmówić 
pacjentowi, jeżeli uznają, że jego żądanie jest bezzasadne. Okoliczności 
te muszą być jednak odnotowane w dokumentacji medycznej. 
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Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą 
starannością. Oznacza to m.in., że ani lekarzowi, ani pielęgniarce czy 
położnej nie wolno podejmować czynności, które przekraczają ich 
umiejętności zawodowe. W przypadku wystąpienia wątpliwości natury 
medycznej lekarz udzielający pacjentowi świadczeń zdrowotnych ma 
obowiązek zasięgnąć opinii właściwego specjalisty lub zwołać konsy-
lium; podobny obowiązek spoczywa na pielęgniarkach i położnych.
Każdy podmiot leczniczy ma obowiązek udzielać świadczeń w warun-
kach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitar-
nym. 

Prawo do informacji ma kilka aspektów. 
Po pierwsze, pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do przystępnej 
informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz 
możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się prze-
widzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach 
leczenia oraz rokowaniu. W przypadku pacjentów małoletnich, którzy 
ukończyli już 16 lat, prawo do takiej informacji przysługuje również 
przedstawicielowi ustawowemu dziecka. 
Po drugie, pacjent może zażyczyć sobie, aby nie udzielano mu wskaza-
nych powyżej informacji. 
Po trzecie, w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne 
dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o ro-
kowaniu, jeżeli według jego oceny przemawia za tym dobro pacjenta; 
w takich przypadkach lekarz przekazuje informacje o stanie zdrowia 
przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie upoważnionej 
przez pacjenta; pacjenta ma jednak prawo żądać, aby mimo wszystko le-
karz udzielił mu stosownej, wyczerpującej informacji. 
Po czwarte, po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia pacjent ma prawo 
przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. 
Po piąte, pacjent, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od 
lekarza informacji o swoim stanie zdrowia w zakresie i formie potrzeb-
nej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeu-
tycznego. 
Po szóste, w przypadku pacjentów, którzy nie ukończyli 16 lat, oraz 
pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia znacze-
nia informacji lekarz przedstawia sytuację zdrowotną takiego pacjen-
ta osobie bliskiej, tzn. małżonkowi, krewnemu lub powinowatemu do 
drugiego stopnia w linii prostej (a więc teściowi, teściowej, zięciowi, 
synowej, pasierbowi lub pasierbicy), przedstawicielowi ustawowemu 
(a więc rodzicowi lub opiekunowi prawnemu ustanowionemu przez 
sąd), osobie pozostającej we wspólnym pożyciu lub osobie wskazanej 
przez pacjenta. 
Po siódme, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wyrazić 
zgodę na udzielenie informacji o stanie zdrowia również innym oso-
bom. Co do zasady bowiem lekarz jest zobowiązany do zachowania 
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w tajemnicy związanych z pacjentem informacji uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zawodu. Dotyczy to zarówno informacji dotyczących 
jego stanu zdrowia, jak i np. sytuacji rodzinnej, majątkowej czy spo-
łecznej. Tylko w wypadkach wyjątkowych, wskazanych przez przepisy, 
możliwe jest ujawnienie wskazanych danych innym, poza pacjentem, 
osobom. Lekarz ma przy tym obowiązek uprzedzić pacjenta (jego 
przedstawiciela ustawowego) o niekorzystnych skutkach ujawnienia 
takich informacji osobom trzecim.
Po ósme, pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego 
ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki 
i położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielę-
gniarskich.
Przepisy nie wskazują formy, w jakiej informacja o stanie zdrowia ma być 
udzielana. Z uwagi na specyfikę takich danych oraz rolę, jaką odgrywają 
one w procesie leczenia pacjenta, wydaje się, że informacja powinna być 
udzielana w trakcie osobistej rozmowy. W przypadku żądania udzielenia 
informacji przez telefon istnieje problem identyfikacji osoby dzwoniącej 
(czy należy ona do kręgu osób, którym można takich informacji udzie-
lić), dlatego spotkanie się z odmową personelu medycznego nie powinno 
dziwić. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby umówić się wcześniej z le-
karzem osobiście i ustalić, że otrzymywanie bieżących informacji będzie 
możliwe również w trakcie rozmowie telefonicznej.

Co do zasady lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, o ile brak 
udzielenia takiej pomocy nie stanowi dla pacjenta niebezpieczeństwa 
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. 
Odstąpienie takie nie może jednak pacjenta zaskoczyć. Dlatego zarów-
no on, jak i jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają 
prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez 
lekarza od leczenia pacjenta. W takim wypadku również pacjent (jego 
przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) ma prawo domagać się 
wskazania możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego le-
karza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdro wotnych. 

Pacjent ma prawo wymagać, aby osoby wykonujące zawód medyczny, 
w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, zachowały w tajemni-
cy wszelkie informacje z nim związane, a uzyskane w związku z wy-
konywaniem zawodu medycznego. Uprawnienie to jest nieograniczone 
w czasie – dotyczy zarówno aktualnych, jak i byłych pacjentów; trwa 
także po śmierci pacjenta. Obejmuje ono wszelkie fakty i informacje 
uzyskane przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawo-
du, w tym pozyskane zarówno bezpośrednio od pacjenta, jak i od osób 
trzecich, a także związane bezpośrednio z leczeniem, jak i otrzymane 
przy okazji udzielania świadczeń zdrowotnych. Poufnością objęte są za-
tem informacje o diagnozie, historii choroby (w tym o wcześniejszych 
schorzeniach), wynikach badań, zastosowanym sposobie i metodach 
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leczenia, przyjmowanych lekach, postępach w leczeniu czy rehabilita-
cji, hospitalizacji, ale też informacje o stanie rodzinnym, majątkowym, 
wykonywanym zawodzie.
Nieistotny jest sposób i forma otrzymania oraz utrwalenia takich infor-
macji (pisemna, ustna). Ważna jest jedynie okoliczność, że są to infor-
macje otrzymane bądź to w związku z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych, bądź przy okazji ich udzielania.
Omawiane uprawnienie może zostać ograniczone przez przepisy pra-
wa. Nie będzie ono również realizowane, jeżeli zachowanie tajemnicy 
będzie stanowiło niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta 
albo innych osób, a także w przypadku gdy pacjent (jego przedstawiciel 
ustawowy) wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy. 

Pacjent – po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, rozpozna-
niu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i lecz-
niczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 
zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu – ma prawo do wyra-
żenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych (w tym 
na przeprowadzenie badań, wykonanie zabiegu operacyjnego, zasto-
sowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone 
ryzyko dla pacjenta) lub odmowy takiej zgody.
W przypadku pacjentów małoletnich, całkowicie ubezwłasnowolnio-
nych lub niezdolnych do świadomego wyrażenia woli, zgoda (sprzeciw) 
na wykonanie określonych świadczeń zdrowotnych jest udzielana przez 
przedstawiciela ustawowego takiej osoby, a w jego braku – opiekuna fak-
tycznego. 
Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona 
albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dyspo-
nujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu 
co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawi-
ciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wy-
magane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
Co do zasady zarówno zgoda, jak i sprzeciw mogą być wyrażone w do-
wolnej formie, w tym także ustnie lub w sposób dorozumiany (przez za-
chowanie, które bezapelacyjnie wskazuje na wolę lub brak woli poddania 
się określonym czynnościom). Wyjątek dotyczy zgody na zabieg opera-
cyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających 
podwyższone ryzyko dla pacjenta; w takim wypadku musi być zachowa-
na forma pisemna. Również w przypadku decyzji pacjenta o uczestnic-
twie w eksperymencie medycznym zgoda – jeśli to możliwe – powinna 
być wyrażona na piśmie; tu jednak dopuszczalne jest również udzielenie 
zgody ustnie, w obecności dwóch świadków.
Pisemna zgoda jest też potrzebna na pobranie komórek, tkanek lub 
narządu w celu ich przeszczepienia określonemu lub anonimowemu 
biorcy. Pobranie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodo-
wej od małoletniego, który nie posiada pełnej zdolności do czynności 
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prawnych, może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego 
po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego, właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania kandydata na dawcę. W przypadku gdy dawcą 
szpiku jest małoletni powyżej 13 lat, wymagana jest także jego zgoda.
Możliwe jest również wyrażenie sprzeciwu na pobranie po śmierci ko-
mórek, tkanek i narządów; dopuszcza się także cofnięcie takiego sprze-
ciwu w każdym czasie.

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szcze-
gólności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma 
zatem prawo oczekiwać ze strony personelu medycznego szacunku, 
taktownego zachowania, życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości; 
powinien być traktowany jak równouprawniony uczestnik stosunków 
międzyludzkich; nie może być zmuszany do bezwzględnego podpo-
rządkowania się z góry określonym regułom, które godzą w jego po-
czucie godności. 
Każdy pacjent, bez względu na wiek, ma prawo zażądać, aby przy 
udzielaniu świadczenia zdrowotnego była obecna osoba bliska. Pra-
wo to może zostać jednak wyłączone przez osoby wykonujące zawód 
medyczny i udzielające świadczeń zdrowotnych danemu pacjentowi 
w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zagrożenia epide-
micznego lub z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę 
należy odnotować w dokumentacji medycznej.
Ponadto osoby wykonujące zawód medyczny inne niż udzielające 
świadczeń zdrowotnych uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń 
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub 
wykonywanie czynności kontrolnych oraz gdy pacjent (lub jego przed-
stawiciel ustawowy) wyrazi na to zgodę.
Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania 
w spokoju i godności. 
Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świad-
czeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. 
Umierający pacjent ma prawo do profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, 
wsparcia psychologicznego, dodatkowej opieki osób bliskich czy opieki 
duszpasterskiej. W sytuacjach krytycznych ma prawo do otrzymania 
środków farmakologicznych umożliwiających wewnętrzne przezwy-
ciężenie problemów natury emocjonalnej.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (czyli rodzice małoletniego 
dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską lub opiekun prawny 
ustanowiony przez sąd opiekuńczy) ma prawo dostępu do dokumen-
tacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń. 
Ani pacjent, ani przedstawiciel ustawowy nie potrzebuje niczyjej zgo-
dy na wgląd do takiej dokumentacji; musi się nią jednak legitymować 
co do zasady każda inna osoba, która chce dokumentację przejrzeć lub 
skopiować, i to bez względu na to, czy jest spokrewniona z pacjentem.
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Stosownego upoważnienia może udzielić wyłącznie pacjent, przy czym 
przepisy nie wskazują, czy zgoda (lub jej brak – pacjent może również 
zakazać dostępu do informacji osobom trzecim) ma być wyrażona 
w formie pisemnej czy też wystarczająca jest zgoda ustna. Upoważnio-
ną do przeglądania dokumentacji medycznej może zostać każda wybra-
na przez pacjenta osoba, nie tylko jej krewny czy powinowaty. Może to 
być zatem sąsiad, znajomy czy partner życiowy. 
Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma 
wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia. W obecnym 
stanie prawnym nie ma natomiast możliwości udostępnienia doku-
mentacji medycznej po śmierci pacjenta osobom, które nie legitymują 
się stosownym upoważnieniem. Bez znaczenia jest przy tym, czy osoba 
ubiegająca się o wgląd do dokumentacji jest małżonkiem zmarłego, ro-
dzicem, dzieckiem czy spadkobiercą.  
Dokumentacja medyczna może być udostępniana:
• do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, 

w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii – w takim wy-

padku podmiot udostępniający może pobierać opłatę,
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrze-

żeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub pod-
miot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść do Komisji 
Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta sprzeciw wobec 
opinii albo orzeczenia lekarza (czyli np. świadectwa stanu zdrowia, 
o zdolności do pracy, o zdolności do czynnej służby wojskowej, rozma-
itych zaświadczeń), jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa 
lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
Sprzeciw należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania orzeczenia lub opi-
nii, uzasadniając potrzebę jego wniesienia (w tym poprzez wskazanie prze-
pisu prawa, z którego wynikają zagrożone prawa i obowiązki pacjenta).

W czasie pobytu w szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakła-
dzie rehabilitacji leczniczej, ośrodku leczenia odwykowego, hospicjum, 
sanatorium czy w innej placówce zapewniającej stacjonarne i całodo-
bowe świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, 
z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia 
uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdro-
wiskowego pacjent ma prawo do osobistego, telefonicznego lub kore-
spondencyjnego kontaktu z innymi osobami. Pacjent – wedle swojego 
uznania – może z tego uprawnienia skorzystać lub nie (ma prawo rów-
nież stanowczo odmówić jakiegokolwiek kontaktu z innymi osobami, 
co też musi być przez personel placówki uszanowane). Istotne jest, aby 
instytucja, w której przebywa, stworzyła warunki do realizacji omawia-
nego uprawnienia. 
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Prawo do kontaktów osobistych z osobami z zewnątrz nie oznacza, że 
placówka, w której pacjent przebywa, musi godzić się na odwiedziny 
rozmaitych osób o najróżniejszych porach. Wizyty powinny odbywać 
się bowiem z poszanowaniem praw innych podopiecznych (w tym 
prawa do intymności oraz ciszy i spokoju) oraz nie powinny kolido-
wać z normalną pracą placówki, a także utrudniać udzielania przez nią 
świadczeń zdrowotnych. W wyjątkowych sytuacjach pacjent ma jednak 
prawo oczekiwać, że obecność osoby bliskiej będzie możliwa i dopusz-
czalna również poza porami i miejscem zwykłych odwiedzin.
Placówka udzielająca stacjonarnie i całodobowo świadczeń zdrowot-
nych musi stworzyć pacjentom warunki do przyjmowania gości bez ko-
nieczności opuszczania terenu placówki, ale też w sposób umożliwiają-
cy przeprowadzanie rozmów bez udziału osób postronnych.
Prawo do kontaktu telefonicznego oznacza nie tylko konieczność za-
akceptowania przez personel korzystania przez pacjenta z własnego 
telefonu, ale również wiąże się z obowiązkiem zapewnienia na terenie 
placówki ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. W wyjątkowych 
sytuacjach pacjent powinien mieć także możliwość skorzystania z linii 
telefonicznej podmiotu. 
Pacjentowi należy również umożliwić wysyłanie i otrzymywania kore-
spondencji (listów, paczek). Jeżeli pacjent nie może samodzielnie wy-
konać związanych z tym czynności, personel placówki powinien udzie-
lić mu stosownej pomocy. Z uwagi na osiągnięcia techniki uzasadnione 
jest oczekiwanie przez pacjentów, iż możliwy będzie również dostęp 
do Internetu.
Prawo do kontaktów może zostać ograniczone przez kierownika pla-
cówki lub upoważnionego przez niego lekarza w przypadku zagroże-
nia epidemicznego, z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, 
a także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.
Koszty związane z realizacją prawa do kontaktów obciążają pacjenta. 
Opłaty za rozmowy telefoniczne, znaczek pocztowy czy dostęp do In-
ternetu musi ponieść sam pacjent. Podmiot leczniczy ma jedynie stwo-
rzyć warunki do realizacji tych praw.

Każdy pacjent, bez względu na wiek czy rodzaj choroby, ma prawo do 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w podmiocie leczniczym wykonują-
cym działalność leczniczą, a więc zarówno w placówkach stacjonar-
nych i całodobowych, jak i w ośrodkach udzielających świadczeń zdro-
wotnych w warunkach ambulatoryjnych. Dodatkowa opieka to opieka 
sprawowana obok (ale nie zamiast!) opieki wykonywanej przez wy-
kwalifikowany personel medyczny w szpitalu czy w innym stacjonar-
nym podmiocie leczniczym; to opieka, która nie polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, w tym także sprawowana nad kobietą w wa-
runkach ciąży, porodu i połogu, i może być wykonywana przez każdą 
osobę wskazaną przez pacjenta (a więc również taką, która nie posiada 
odpowiedniego wykształcenia czy przygotowania zawodowego). Na-
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leży przy tym zaznaczyć, że również pielęgniarka i położna może wy-
konywać w podmiocie leczniczym dodatkową opiekę pielęgnacyjną na 
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, osobą bliską 
lub opiekunem prawnym. Co istotne, umowa taka nie może dotyczyć 
czynności, które zostały zakontraktowane przez NFZ ze szpitalem czy 
innym stacjonarnym podmiotem leczniczym, w którym przebywa pa-
cjent. Co więcej, personel pielęgniarski, dzięki któremu stacjonarny 
podmiot pielęgnuje chorych, nie jest zwolniony ze swoich obowiązków 
względem pacjenta, który korzysta z prawa do dodatkowej opieki pie-
lęgnacyjnej.
Decyzję o skorzystaniu z tego uprawnienia podejmuje sam pacjent, 
a gdy z racji wieku lub choroby nie jest w stanie samodzielnie decydo-
wać, w kwestii tej rozstrzygają odpowiednio rodzice, opiekun prawny, 
a czasami opiekun faktyczny. Dodatkowa opieka nie może być narzuco-
na przez inne osoby, np. personel medyczny czy rodzinę. 
Uprawnienie to nabiera szczególnego znaczenia w przypadku dzieci; 
mają one bowiem konstytucyjnie zapewnione prawo do szczególnej 
opieki zdrowotnej. 
Również w tym wypadku koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki 
ponosi sam pacjent.

Osoba przebywająca w szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
zakładzie rehabilitacji leczniczej, ośrodku leczenia odwykowego, ho-
spicjum, sanatorium czy w innej placówce zapewniającej stacjonarne 
i całodobowe świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, ho-
spicyjne, z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, le-
czenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa 
uzdrowiskowego ma prawo do opieki duszpasterskiej, w tym prawo do:
•	 bezpośredniego kontaktu z opiekunem duchowym wyznawanej 

przez siebie religii, 
•	 uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych na terenie 

podmiotu leczniczego,
•	 przyjmowania sakramentów, 
•	 żądania – w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia 

życia – umożliwienia niezwłocznego kontaktu z duchownym wyzna-
wanej przez siebie religii.

Omawiane uprawnienie przysługuje pacjentowi bez względu na wiek, 
wyznawaną religię czy też przynależność państwową (obywatelstwo). 
Możliwość korzystania z uprawnienia nie może być ograniczana. Nie-
dopuszczalne jest również ingerowanie w wybór pacjenta, który odmó-
wił przyjęcia posługi duszpasterskiej. 
Każdy pacjent – na swoje żądanie – powinien otrzymać od personelu 
informację o tym, jakiego wyznania kapelani pracują w danej placówce, 
w jaki sposób, gdzie i kiedy można się z nimi skontaktować, w jakich 
godzinach i w którym miejscu odbywają się nabożeństwa. Jeżeli w pla-
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cówce nie ma duszpasterza wyznawanej przez pacjenta religii, pacjen-
towi powinna zostać wskazana osoba odpowiedzialna za umożliwienie 
mu kontaktu z odpowiednim duchownym. 
W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia 
to na personelu placówki spoczywa obowiązek umożliwienia pacjento-
wi kontaktu (w tym również skontaktowania się w jego imieniu) z du-
chownym określonego wyznania.
Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej ponosi co do zasady 
podmiot leczniczy. Oznacza to, że pacjent może korzystać z posługi bez-
płatnie. Ewentualne pobieranie opłat może nastąpić wyłącznie w sytu-
acji, gdy przepisy odrębne tak stanowią. W takiej sytuacji pacjentowi 
należy wyraźnie wskazać, który akt prawny przewiduje opłatę.

Pacjent przebywający w szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
zakładzie rehabilitacji leczniczej, ośrodku leczenia odwykowego, ho-
spicjum, sanatorium czy w innej placówce zapewniającej stacjonarne 
i całodobowe świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, ho-
spicyjne, z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, le-
czenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa 
uzdrowiskowego ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych 
w depozycie. Pacjent składający przedmioty do depozytu otrzymuje 
kartę depozytową z opisem oddanych rzeczy.
W przypadku pacjenta nieprzytomnego lub niezdolnego do zrozumienia 
informacji osoba wyznaczona przez kierownika danej placówki ma obo-
wiązek niezwłocznego przyjęcia rzeczy wartościowych do depozytu. 
Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy od-
rębne stanowią inaczej.

WOjeWÓDzka kOmiSja  
DO SpraW Orzekania  
O zDarzeniaCH meDyCznyCH

Jeżeli na skutek zdarzenia medycznego – tzn. błędnej diagnozy, niewła-
ściwego leczenia, źle przeprowadzonej operacji czy innego zabiegu, lub 
też zastosowania nieodpowiedniego produktu leczniczego lub wyrobu 
medycznego – doszło u pacjenta szpitala do zakażenia biologicznym 
czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 
albo śmierci, możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie oraz zadość-
uczynienie za doznane szkody. Obecnie alternatywą do drogi sądowej 
jest postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych. Należy jednak podkreślić, że ustalanie od-
szkodowania i zadośćuczynienia w przypadku stwierdzenia przez ko-
misję wojewódzką zaistnienia zdarzenia medycznego ma zastosowanie 
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– 13 –

Bliżej 
Obywatela

4(12)/2013
jedynie do sytuacji, które wydarzyły się w szpitalu. Przypadki wyrzą-
dzenia szkód przez osoby wykonujące zawody medyczne poza szpita-
lami w ramach działalności leczniczej innej niż szpitalna, działalności 
leczniczej ambulatoryjnej czy w ramach praktyk zawodowych lekarzy, 
lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (np. leczenie w prywatnym 
gabinecie lekarskim) pozostają poza zakresem działania wojewódzkiej 
komisji. W takim wypadku pacjentowi pozostaje dochodzenie odszko-
dowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Podstawowym celem postępowania przed wojewódzką komisją jest 
ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa 
lub niemajątkowa, było zdarzeniem medycznym. W przypadku ustale-
nia przez wojewódzką komisję, że doszło do zdarzenia medycznego, 
wnioskodawca staje się uprawniony do odszkodowania i zadośćuczy-
nienia z tego tytułu.

Podstawowym kryterium przesądzającym o możliwości pociągnięcia 
szpitala do odpowiedzialności jest wystąpienie określonego uszczerb-
ku (szkody), takiego jak rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, zakażenie 
czy śmierć, który jest następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą me-
dyczną decyzji personelu medycznego. 
Chodzi zatem o sytuację, w której szkoda na osobie (zarówno o cha-
rakterze majątkowym, jak i niemajątkowym) jest następstwem niedo-
statecznej wiedzy medycznej osób uczestniczących w procesie udzie-
lania świadczenia zdrowotnego w czasie pobytu pacjenta w szpitalu, 
przeoczenia objawów choroby lub dających się stwierdzić właściwości 
organizmu, w tym także z powodu niewykorzystania środków pomoc-
niczych, niewłaściwego przyporządkowania danego przypadku okre-
ślonym regułom czy niedbałego wykonywania czynności leczniczych.

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:
•	 pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – jeżeli na skutek zdarze-

nia medycznego doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia,

•	 spadkobiercy pacjenta – jeżeli następstwem zdarzenia medycznego 
jest śmierć pacjenta; warto w tym miejscu wskazać, że aby udoku-
mentować fakt bycia spadkobiercą, nie trzeba w każdym wypadku 
występować do sądu o stwierdzenie nabycia spadku; możliwe jest 
również zwrócenie się do notariusza o sporządzenie aktu potwier-
dzenia dziedziczenia; także notariusz jest uprawniony do otworze-
nia i ogłoszenia testamentu; w obu wypadkach następuje taki sam 
skutek jak w przypadku postępowania przed sądem.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego należy wnieść do wojewódz-
kiej komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala w terminie roku od 
dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, 
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uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. 
W żadnym razie termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od 
dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodze-
niem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. Co istotne, 
wniosek może dotyczyć wyłącznie zdarzenia, które wystąpiło po dniu 
1 stycznia 2012 r. Wnioski dotyczące zdarzeń medycznych, które miały 
miejsce przed tą datą, są zwracane wnioskodawcy. 
Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez 
rozpatrzenia podmiotowi, który go złożył, wraz z wniesioną opłatą.

Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata podlega 
zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed wojewódzką komi-
sją i należy ją uiścić na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. 
Opłaty można dokonać bądź gotówką w kasie właściwego urzędu, bądź 
bezgotówkowo na rachunek bankowy takiego urzędu.
Po zakończeniu postępowania w orzeczeniu końcowym wojewódz-
ka komisja wskazuje podmiot, który jest zobowiązany do poniesienia 
kosztów całego procesu. W zależności od ustaleń poczynionych w toku 
postępowania przez komisję koszty ponosi odpowiednio:
•	 podmiot składający wniosek – jeżeli komisja uzna, że nie doszło do 

zdarzenia medycznego;
•	 podmiot leczniczy prowadzący szpital – w przypadku, gdy komisja 

stwierdzi w orzeczeniu zaistnienie zdarzenia medycznego;
•	 ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nieprzedstawienia propozycji 

odszkodowania lub zadośćuczynienia.

O terminie posiedzenia wojewódzka komisja zawiadamia podmiot, któ-
ry złożył wniosek, oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzące-
go szpital, a także ubezpieczyciela co najmniej na 7 dni przed terminem 
posiedzenia. 
Komisja w celu wydania orzeczenia może wzywać do złożenia wyja-
śnień osoby, które mogą posiadać informacje o analizowanej sprawie. 
Ponadto w postępowaniu komisja rozpatruje dowody przedstawione 
przez podmiot składający wniosek, kierownika podmiotu leczniczego 
prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela. Wojewódzka komisja może 
również żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy 
prowadzący szpital, przeprowadzać postępowanie wyjaśniające 
w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital, a także dokonywać wi-
zytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala. Może też zasięgnąć opinii leka-
rza albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, far-
macji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 
Orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnie-
niem jest wydawane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Ubezpieczyciel, co do zasady, jest związany orzeczeniem wojewódzkiej 
komisji. W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym przedstawia 

odszkodowanie, 
zadośćuczynienie

postępowanie

koszty
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podmiotowi składającemu wniosek propozycję odszkodowania i za-
dośćuczynienia (w określonych sytuacjach propozycję taką przedkłada 
podmiot leczniczy prowadzący szpital).
Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynie-
nia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego 
pacjenta w przypadku:
•	 zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wyno-

si 100 000 zł,
•	 śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł.

Jeżeli ubezpieczyciel w odpowiednim terminie nie przedstawi propozy-
cji odszkodowania i zadośćuczynienia, jest zobowiązany do ich wypłaty 
w wysokości określonej we wniosku. 
W przypadku złożenia przez ubezpieczyciela propozycji podmiot, który 
złożył wniosek, ma 7 dni na jej przyjęcie lub odrzucenie. W tym celu 
musi za pośrednictwem wojewódzkiej komisji przedłożyć ubezpieczy-
cielowi stosowne oświadczenie. 
Jeżeli wnioskodawca godzi się na ofertę ubezpieczyciela, wraz z oświad-
czeniem o przyjęciu propozycji musi złożyć oświadczenie o zrzeczeniu 
się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne 
za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez 
wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które 
ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Oświadczenie złożone przez 
spadkobiercę reprezentującego pozostałych spadkobierców jest sku-
teczne wobec tych spadkobierców.

rejeStraCja DO lekarza  
– O Czym WartO pamiĘtaĆ

Rejestracji w placówce prowadzącej działalność leczniczą pacjent może 
dokonać osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej oraz telefonicznie; 
w przypadku porodu przyjęcie następuje niezwłocznie. Nie można za-
tem zobowiązywać pacjentów do osobistego dokonania rejestracji ani 
odmówić jej dokonania w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba 
trzecia. Udostępnienie pacjentom rejestracji za pośrednictwem Inter-
netu nie jest obowiązkowe – taka forma zapisów jest dopuszczalna tyl-
ko w placówkach, które dysponują odpowiednim oprogramowaniem.
Pacjent ma prawo zapisywać się do poszczególnych specjalistów udzie-
lających świadczeń w danej placówce w godzinach pracy rejestracji. 
Niedopuszczalne jest więc ograniczenie, że do danego specjalisty moż-
na się umawiać tylko w określonych dniach lub godzinach.
Przy udzielaniu świadczeń nie można powoływać się na rejonizację. 
Pracownik rejestracji nie może z uwagi na miejsce zamieszkania odmó-
wić zapisania pacjenta, jeżeli ten po uzyskaniu skierowania do leczenia 
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w poradni specjalistycznej, szpitalu, na rehabilitację leczniczą, leczenie 
uzależnień, do opieki psychiatrycznej, długoterminowej czy hospicyjno- 
-paliatywnej dokonał wyboru danego świadczeniodawcy.
Świadczenia powinny być udzielane przez świadczeniodawcę w moż-
liwie najkrótszym terminie. O dacie i godzinie wizyty pacjent musi być 
co do zasady poinformowany przez pracownika rejestracji przy doko-
nywaniu zapisu; termin wizyty kontrolnej ustala się podczas bieżącej 
wizyty u lekarza. Zapewnienie ciągłości leczenia jest obowiązkiem le-
karza, nie pracowników rejestracji. 
Zasady wyznaczania terminu wizyty pacjentom objętym już danym le-
czeniem specjalistycznym, z uwagi na konieczność zapewnienia ciągło-
ści leczenia, są inne niż w przypadku osób umawiających się dopiero na 
pierwszą wizytę. 
Rejestracja do specjalisty odbywa się na podstawie skierowania, które 
stanowiło podstawę pierwszej porady specjalistycznej. Zasada ta obo-
wiązuje w przypadku kolejnych porad specjalistycznych udzielanych 
pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym 
roku kalendarzowym, jak i w późniejszym okresie; dotyczy to również 
sytuacji, gdy z racji nieobecności specjalisty konieczne jest zorgani-
zowanie zastępstwa i udzielenie świadczenia przez kogoś innego. Nie 
można w takich wypadkach żądać od pacjenta aktualizacji skierowania. 
Świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia pacjenta w ustalonym 
terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewi-
dzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożli-
wiają zachowanie ustalonego terminu, świadczeniodawca ma obowiązek 
poinformowania pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu.
Pracownik rejestracji nie ma prawa zadawać pacjentowi szczegółowych 
pytań dotyczących choroby, jej przyczyn i przebiegu; może jedynie po-
zyskiwać dane niezbędne do dokonania rejestracji, tzn. imię i nazwisko, 
PESEL, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu pacjenta 
(w celu potwierdzenia wizyty).
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