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PRAWA PACJENTA 
(ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) 

 
1. PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNNYCH 

2. PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI 

3. PRAWO DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH 

4. PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH 

5. PRAWO PACJENTA DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

6. PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA 

7. PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

8. PRAWO PACJENTA DO ZGŁASZANIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA 

9. PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO 

10. PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ 

11. PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE 

 

 
RZECZNIK PRAW PACJENTA 
 
Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym  
w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  
Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.  
Od 30 października 2017 r. funkcję tę sprawuje Bartłomiej Łukasz Chmielowiec. 
 
 
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE 
 
Każdy obywatel ma prawo złożyć skargę wniosek lub petycję. Zarówno złożenie skargi, wniosku czy 
też petycji jest wolne od opłat. O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem, petycją decyduje treść 
żądania, a nie jego forma. 
  
Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez 
Rzecznika Praw Pacjenta lub pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, naruszenia 
praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw. 
  
Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw 
Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspakajana potrzeb 
oraz z efektywniejszego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta. 
  
Petycją może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub 
innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 
Rzecznika Praw Pacjenta. 
  
 Skargi, wnioski i petycje można składać: 

 pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa 

 pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl 

mailto:kancelaria@rpp.gov.pl


 

 

 

 

 

 

 poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka) 

 faksem pod nr 22 532-82-30 

 osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 
  
Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z 
pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 
 
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura: 

 w poniedziałki w godz. 9.00-18.00 

 od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00. 
 
W każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjmuje 
Rzecznik Praw Pacjenta lub osoba przez niego wyznaczona. Wnioski z prośbą  
o spotkanie z Rzecznikiem, w celu rezerwacji terminu, należy składać za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej, poczty elektronicznej ePUAPU bądź osobiście. 
  
Skargi, wnioski i petycje niezawierające imienia i nazwiska (anonimy) oraz adresu do korespondencji 
nie są rozpatrywane. 
 
 

ZAGADNIENIA 
 

1. Jeśli w ramach ubezpieczenia zdrowotnego składam deklarację wyboru do innego 
świadczeniodawcy (przychodni), czy przychodnia, z której świadczeń do tej pory korzystałem, 
ma obowiązek przekazać oryginał dokumentacji medycznej do wybranego przeze mnie 
świadczeniodawcy? 

 
Przychodnia nie ma obowiązku przekazywania oryginału dokumentacji medycznej placówce, do 
której przepisał się pacjent. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego 
stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Natomiast art. 27 precyzuje, iż 
dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych; 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 3) poprzez 
wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli 
uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 
Zgodnie z art. 26. ust. 3 pkt 1. ww. ustawy, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia 
dokumentację medyczną innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli 
dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. Wobec tego, w 
przypadku konieczności zapewnienia ciągłości leczenia, przychodnia ma prawo zwrócić się do 
poprzedniego świadczeniodawcy z prośbą o przekazanie dokumentacji medycznej. 
 
2. Kiedy pacjent może zostać wypisany ze szpitala? Czy w sytuacji, kiedy rodzina uważa,  

że stan zdrowia pacjenta wymaga dalszego leczenia, może wnioskować o przedłużenie 

hospitalizacji? 

 
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej wypisanie ze 
szpitala następuje: 

 gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, 

 na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego, 



 

 

 

 

 

 

 gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie 

zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować 

bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. 

Decyzję o wypisie pacjenta ze szpitala podejmuje lekarz (prowadzący lub ordynator oddziału) jeżeli 
uzna, iż stan zdrowia pacjenta nie wymaga kontynuacji leczenia w szpitalu i proces diagnostyczno-
terapeutyczny został zakończony, a dalsza hospitalizacja nie byłaby związana  
z leczeniem, a jedynie z innymi względami jak np. socjalnymi lub społecznymi. 
Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku, gdy przedstawiciel 
ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej 
egzystencji ze szpitala będącego publicznym zakładem opieki zdrowotnej (ZOZ) w wyznaczonym 
terminie, szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca 
zamieszkania.  
W sytuacji, gdy bliscy pacjenta nie chcą odebrać go ze szpitala lub on sam nie chce opuścić szpitala, a 
jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, szpital ma prawo naliczyć pacjentowi 
koszty pobytu w szpitalu od terminu określonego przez kierownika ZOZ niezależnie od uprawnień do 
bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Jeżeli pacjent lub rodzina chce przedłużyć pobyt pacjenta 
w szpitalu, np. do czasu załatwienia miejsca w innym zakładzie opieki zdrowotnej, należy uzgodnić z 
kierownikiem ZOZ przed planowym zakończeniem leczenia pacjenta w szpitalu, odpłatność za 
dodatkowy pobyt w szpitalu (art. 23 ust. 2 ww. ustawy). 
Jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zgłaszają wątpliwości diagnostyczne lub 
terapeutyczne (również odnośnie zasadności wypisania pacjenta do domu po zakończonym leczeniu 
szpitalnym), mogą zawnioskować (zażądać) od lekarza udzielającego mu świadczeń opieki 
zdrowotnej, aby ten zasięgnął opinii innego lekarza (m.in. właściwego lekarza specjalisty) lub zwołał 
konsylium lekarskie. Niemniej, lekarz ma prawo odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub 
zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Zarówno żądanie pacjenta, 
jak i odmowa lekarza musi być odnotowana w dokumentacji medycznej. Te kwestie określone są w 
art. 37 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 6 ust. 3-5 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
 
3. Kiedy osoba ubezpieczona może skorzystać, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, przewozu 

transportem sanitarnym? 
 
Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych stanowi, że pacjentowi przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu 
sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń 
we właściwym zakresie i z powrotem, w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia 
w zakładzie opieki zdrowotnej lub wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. Bezpłatny 
przejazd środkami transportu sanitarnego przysługuje również pacjentowi w przypadku dysfunkcji 
narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia 
leczenia do - najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie 
i z powrotem. Zapewnienie transportu następuje na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza 
(felczera) ubezpieczenia zdrowotnego. 
Zasady korzystania ze środków transportu sanitarnego za częściową odpłatnością określone są w 
Rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych: 
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 
ramach opieki długoterminowej, z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z zakresu leczenia 
szpitalnego, z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Częściowa odpłatność występuje w 
sytuacjach, gdy ze zlecenia lekarza (felczera) ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest 
zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu 



 

 

 

 

 

 

ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego 
dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
4. Do kogo można odwołać się w sprawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe? 

 
Pacjent niezadowolony ze sposobu załatwienia sprawy w związku z ubieganiem się  
o leczenie uzdrowiskowe, może złożyć odwołanie do Dyrektora tego Oddziału, w którym podjęto 
niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie. W przypadku podtrzymania pierwotnej decyzji, pacjent może 
złożyć skargę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta nie jest 
organem odwoławczym w sprawach dotyczących trybu potwierdzania skierowań na leczenie 
uzdrowiskowe. 
 
5. Korupcja w służbie zdrowia 

Korupcja to przestępstwo! - przestępstwa określane potocznie jako korupcja w prawie karnym 
określa się mianem łapownictwa. W przepisach Kodeksu karnego wyróżniono dwa rodzaje tych 
przestępstw, a mianowicie łapownictwo bierne i czynne. 

Łapownictwo bierne (zwane także sprzedajnością) - zostało określone w art. 228 Kodeksu karnego, 
który stanowi, iż popełnia je każdy, kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść 
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę.  

Łapownictwo czynne (zwane także przekupstwem) - zostało określone w art. 229 Kodeksu karnego, 
który stanowi, iż przestępstwo popełnia każdy, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej 
lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji. 

Osoby wykonujące zawód medyczny i udzielające w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
świadczenia finansowane ze środków publicznych należy traktować jako osoby pełniące funkcje 
publiczne. 

Sankcje grożące za popełnienie ww. przestępstw, zarówno w wypadku łapownictwa biernego, jak i 
czynnego, są uzależnione od rodzaju popełnionego przestępstwa i mogą być różne (grzywna, kara 
ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności do lat 12). 

Przykłady popełnienia przestępstwa łapownictwa: 

 Lekarz żąda od pacjenta opłaty (lub innych nienależnych korzyści majątkowych) za udzielenie 
świadczenia opieki zdrowotnej, skierowanie na badania diagnostyczne lub 
wysokospecjalistyczne itp. 

 Pacjent wręcza nienależne korzyści majątkowe (np. pieniądze) ordynatorowi oddziału 
szpitalnego za obietnicę wykonania operacji lub zabiegu przez konkretnego lekarza 
specjalistę (np. znanego profesora medycyny). 

 Lekarz wykazuje w dokumentacji medycznej dane niezgodne ze stanem zdrowia pacjenta w 
celu otrzymania (wyłudzenia) przez tego pacjenta renty od ZUS-u (lub KRUS-u), za co lekarz 
uzyskuje nienależne korzyści majątkowe od pacjenta. 

 Pacjent (lub członkowie jego rodziny) wręcza pielęgniarce lub położnej nienależne korzyści 
majątkowe (łapówkę, prezenty) za bardziej „troskliwą i staranną” opiekę. 



 

 

 

 

 

 

 Lekarz wykazuje w dokumentacji medycznej dane niezgodne ze stanem zdrowia pacjenta, 
które umożliwiają pacjentowi uzyskanie np. przerwy w odbywaniu kary pozbawienia 
wolności, za co uzyskuje za to nienależne korzyści majątkowe (np. pieniądze). 

 Pacjent wręcza lekarzowi łapówkę za obietnicę przyspieszenia terminu udzielenia 
specjalistycznego świadczenia opieki zdrowotnej, które nie było uzasadnione względami 
medycznymi. 

 Lekarz za łapówkę (lub inne korzyści majątkowe) wydaje zwolnienie lekarskie (powszechne L-
4), w którym - niezgodnie ze stanem zdrowia pacjenta - potwierdza niemożność świadczenia 
pracy, co skutkuje bezpodstawnym wypłacaniem pacjentowi wynagrodzenia przez 
pracodawcę lub zasiłku chorobowego (wyłudzenie nienależnego świadczenia z ubezpieczeń 
społecznych przez pacjenta). 

 Lekarz za łapówkę (lub inne korzyści majątkowe) wydaje zaświadczenie - niezgodnie ze 
stanem zdrowia pacjenta - w celu uniknięcia służby wojskowej przez poborowego. 

Lekarz za łapówkę (lub inne korzyści majątkowe) wypisuje recepty na leki (w tym na leki 
refundowane ze środków publicznych) dla „nieprawdziwych” osób, często fałszując przy tym 
dokumentację medyczną innych pacjentów. 

Komu można zgłosić przypadek zaistnienia korupcji? 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu 
publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także 
do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Działa na podstawie ustawy z 
dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Zgodnie z art. 2 ustawy o CBA do 
właściwości Biura należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw, ściganie ich 
sprawców, prowadzenie działań kontrolnych, analitycznych i prewencyjnych.  

Prokuratura oraz Policja to organy państwowe właściwe do prowadzenia postępowań karnych, także 
tych związanych z przypadkami korupcji. 

Zgłoszenia można dokonać w każdej prokuraturze lub najbliższej komendzie Policji. Wojewódzkie 
Komendy Policji w całym kraju mają wyodrębnione specjalne komórki organizacyjne zajmujące się 
walką z korupcją.  

Zgłoszenie może być dokonane osobiście w siedzibach ww. organów ścigania lub w formie pisemnej - 
należy pamiętać, aby nie był to anonim, który może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia. 

Osoby wykonujące zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni) 
dopuszczający się korupcji, poza odpowiedzialnością karną, mogą ponieść 
również odpowiedzialność zawodową przed sądami dyscyplinarnymi prowadzonymi przez 
samorządy zawodowe za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za 
naruszenie przepisów o wykonywaniu danego zawodu medycznego. 

Lekarze: każdy może zgłosić korupcję wśród lekarzy do najbliższej okręgowej izby lekarskiej lub 
Naczelnej Izby Lekarskiej. Sprawy odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatrują okręgowe sądy 
lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski. 



 

 

 

 

 

 

Pielęgniarki i Położne: w przypadku, gdy korupcja dotyczy postępowania pielęgniarek lub położnych, 
należy zgłosić to do okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub do Naczelnej Izby Pielęgniarek i 
Położnych. 

Diagności Laboratoryjni: samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych, reprezentowany przez 
Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, dysponuje także uprawnieniami umożliwiającymi 
pociągnięcie członków samorządu do odpowiedzialności przed Sądem Dyscyplinarnym. Przypadki 
korupcji wśród tej grupy zawodowej należy zgłaszać właśnie do Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych. 

 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych 

www.urpl.gov.pl 

Zgłaszaniu podlegają reakcje niepożądane związane ze stosowaniem jakiegokolwiek leku. 

Może być to: 

 lek przepisany przez lekarza i stosowany pod jego kontrolą np.  insulina, 
 lek dostępny bez recepty, stosowany samodzielnie np. aspiryna, 
 lek syntetyczny np. ibuprofen, 
 preparat ziołowy np. Krople nasercowe, Mięta fix 
 preparat jednoskładnikowy np. paracetamol 
 preparat wieloskładnikowy np. preparat wielowitaminowy, mieszanka ziołowa 
 preparat homeopatyczny. 

 W kompetencjach i zadaniach Urzędu Rejestracji nie leży zbieranie i ocena niepożądanych działań 
wynikających ze stosowania suplementów diety, także tych, które dostępne są  
w aptece. 

Urząd Rejestracji przygotował formularz, który pomoże Ci zgłosić działanie niepożądane. 

Jednocześnie zastrzegamy, że Urząd Rejestracji nie udziela porad medycznych – w tym celu 
skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. 
 Aby dokonać zgłoszenia, możesz wypełnić formularz, wydrukować, podpisać i wysłać na adres 

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Aby 
zapewnić poufność danych wysyłanych drogą listowną, włóż zgłoszenie do osobnej zaklejonej 
koperty, z adnotacją „Działanie niepożądane”, którą następnie zamieść w zewnętrznej kopercie z 
adresem odbiorcy. 

 Możesz także wysłać takie zgłoszenie faksem na nr 22 49 21 309. 
 Jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny, możesz wysłać formularz poprzez 

platformę ePUAP. Zapisz wypełniony formularz na swoim komputerze, a następnie załącz plik 
przy wysyłaniu wiadomości przez ePUAP. 

 Formularz możesz wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wypełniony 
formularz na adres: ndl@urpl.gov.pl 

Działanie niepożądane można również zgłosić używając bezpłatnej aplikacji mobilnej Mobit Skaner. 

 

mailto:ndl@urpl.gov.pl
http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Lekowy_urz%C4%85d.pdf

