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Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta 
 
Dz.U. z dnia 31 marca 2009 09.Nr 52 poz. 417 
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
 
Przestrzeganie praw pacjenta wskazanych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony 
zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób 
wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 
Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może 
ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu 
na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu. 

 
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 
 
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 
Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do 
przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do 
tych świadczeń . 
Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza 
lub zwołał konsylium lekarskie. Lekarz może odmówić pacjentowi jeżeli uzna, iż żądanie jest bezzasadne. 
Żądanie oraz odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Ten sam przepis stosuje się do zasięgania 
opinii pielęgniarki lub położnej. 
Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie 
zdrowia lub życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych 
związanych z porodem. 
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty 
udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach fachowych i sanitarnych określonych w odrębnych 
przepisach. 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki 
zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych. 

 
Prawo pacjenta do informacji 
 
Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 
Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania 
od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 
metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 
zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 
Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie ww. informacji 
dotyczących pacjenta innym osobom. 
Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji dotyczących jego zdrowia. Może również  
przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. 
Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji na temat swojego 
zdrowia w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub 
terapeutycznego. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od pielęgniarki, 
położnej przystępnej informacji o stosowanej wobec niego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. 
Pacjent maj prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia i 
wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych. 
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia informację o prawach pacjenta w formie pisemnej, 
poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym (obowiązek nie dotyczy 
indywidualnych praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych).  
Pacjent ma prawo do informacji o świadczeniach zdrowotnych udzielanych w danej placówce, w tym o 
realizowanych w niej profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

 
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji  
 
Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z 
pacjentem, w szczególności ze stanem jego zdrowia. 
Przepisu nie stosuje się, gdy np. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia pacjenta lub innych osób, gdy pacjent wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy, gdy zachodzi potrzeba 
przekazania niezbędnych informacji o pacjencie innym osobom wykonującym zawód medyczny, 
uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po śmierci pacjenta 
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Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na badanie i leczenie 
 
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej 
zgody. 
Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania 
lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 
Prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie 
ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody. W przypadku braku 
przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. 
Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub 
upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co 
do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 
Zgoda oraz sprzeciw na udzielenie świadczeń zdrowotnych mogą być wyrażone przez pacjenta ustnie albo 
poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się 
proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli. 
W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających 
podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.  

 
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta 
 
Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu 
świadczeń zdrowotnych. 
Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent 
znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i 
innych cierpień. 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 
Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić 
obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa 
wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę 
odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 
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. 
Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, 
całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela 
ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego. 

 
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 
 
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych 
mu świadczeń zdrowotnych. Podmiot udzielający świadczeń jest obowiązany prowadzić, przechowywać i 
udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę zawartych w niej danych. 
Lekarze, pielęgniarki i położne są uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w 
dokumentacji medycznej.  
Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie 
upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba 
upoważniona przez pacjenta za życia. 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych; poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; poprzez wydanie oryginału za 
pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot 
żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.  
Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać 
opłatę. 
Dokumentacja jest przechowywana przez 20 lat od ostatniego wpisu; wyjątki to: zgon pacjenta na skutek 
uszkodzenia ciała lub zatrucia - 30 lat, zdjęcia rentgenowskie - 10 lat, skierowania - 5 lat, dokumentacja 
medyczna dzieci do ukończenia 2. roku życia - 22 lata. Po tym okresie dokumentacja musi być zniszczona w 
sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.  

 
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo 
orzeczenia lekarza 
 
Pacjent może wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza i lekarza dentysty, jeżeli mają one wpływ 
na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. 
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw 
Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia. 
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Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 
 
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. 
Ma także prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej niebędącej świadczeniem zdrowotnym. Koszty zakładu 
opieki zdrowotnej związane z realizacją tych praw ponosi pacjent. Wysokość opłaty ustala kierownik 
zakładu. Informacja ta i sposób jej ustalenia są jawne. 

 
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej 
 
Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia 
zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. 
Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy stanowią inaczej. 

 
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w 
depozycie 
 
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa 
ponosi placówka.  

 
Rzecznik Praw Pacjenta 
 
W celu ochrony praw pacjenta określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych ustanawia się Rzecznika 
Praw Pacjenta, zwanego dalej "Rzecznikiem". Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej 
właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych. 
Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Rzecznika. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy 
pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego dalej "biurem". 

 
Terminy użyte w ustawie 
 

• Opiekun faktyczny to osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, 
który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny takiej opieki wymaga;  

• Osoba bliska to małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel 
ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta;  

• Osoba wykonująca zawód medyczny to osoba wykonującą zawód medyczny w rozumieniu ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej   

• Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (świadczeniodawca) - zakład opieki zdrowotnej, 
indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, grupowa praktyka 
lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarek, położnych, indywidualna specjalistyczna praktyka 
pielęgniarek, położnych oraz grupowa praktyka pielęgniarek, położnych;  

 
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.  
 
www.bpp.gov.pl 
 
adres: Aleja Zjednoczenia 25, Warszawa 01-829 
 
Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00).  

 
 


