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Witaj! 

Jeżeli trafiłeś/trafiłaś na ten poradnik, znaczy to najprawdopodobniej, że w trakcie praktyki 

zawodowej, zetknąłeś/zetknęłaś się z problemami dotyczącymi praktycznego realizowania 

uprawnień pacjentów. Jeżeli nie, mam nadzieję, że znajdziesz w tej publikacji odpowiedzi na 

swoje pytania. Tematyka praw pacjenta opisana została głównie w ustawie o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej „upp”) oraz w ustawie o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (dalej „uzl”). 

Niebagatelne znaczenie dla praktyków ma także Kodeks Etyki Lekarskiej. Nie jest to źródło 

prawa w rozumieniu Konstytucji, jednak opisane w Kodeksie zasady postępowania oraz 

wskazówki dla lekarzy pozwalają często ocenić postępowanie poszczególnego lekarza w 

dobrym lub złym świetle.   

Konstytucja - podstawowy akt prawny, regulujący zasady ochrony zdrowia w Polsce, nie ma 

samodzielnego stosowania, właśnie ze względu na uregulowanie tej tematyki w przepisach 

ustaw. Ponadto, duży stopień ogólności zapisów Konstytucji, znacznie utrudniałby jej 

bezpośrednie stosowanie. Konstytucja stanowi bowiem wytyczną kierunkową dla niżej 

stojącego w hierarchii i bardziej konkretnego prawodawstwa. 

Nie znaczy to wcale, że zarówno ustawy jak i Kodeks są jednoznaczne, i że wystarczy 

przeczytać te dokumenty by bezbłędnie znać zasady regulujące prawa pacjentów w Polsce. 

Niezwykle bowiem istotne jest sięgnięcie do wieloletniego dorobku Sądu Najwyższego, 

sądów powszechnych oraz sądów dyscyplinarnych, których praktyka kształtuje postrzeganie 

prawa pacjentów. Co istotne, orzecznictwo sądowe jest dynamiczne, a identyczne lub 

zbliżone przypadki mogą być oceniane z różnych punktów widzenia. 
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Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż prawa pacjenta podlegają ciągłej ewolucji, która 

spowodowana jest coraz rozleglejszą legislacją tematów związanych z prawami człowieka, 

jak również coraz większą, praktyczną znajomością przepisów przez pacjentów.  

Mam nadzieję, że po lekturze niniejszego opracowania będziesz znacznie bardziej świadomy 

(a) jak stosować w praktyce przepisy dotyczące prawa pacjentów. Jestem przekonany, że 

odbędzie się to z pożytkiem dla każdego uczestnika systemu opieki zdrowotnej. 

Nie opisałem na kartach opracowania uprawnienia pacjenta do zgłaszania osobom 

wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za 

wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działań niepożądanych produktu leczniczego. 

W zasadzie całe uprawnienie sprowadza bowiem się do tego co zostało napisane w 

poprzednim zdaniu.  

Konwencja niniejszego opracowania nie pozwala na całościowe i w pełni wyczerpujące 

rozstrzygnięcie każdej kwestii. Jeżeli jednak postanowisz dowiedzieć się więcej o tematyce 

praw pacjenta, zapraszam do lektury www.blogoprawachpacjenta.com.pl.  

Jeżeli i tutaj nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zawsze możesz zadać mi 

swoje pytanie i wyrazić swoje wątpliwości w komentarzu na blogu lub skontaktować się 

bezpośrednio ze mną. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/BLOG/Wpisy/Prawa%20pacjenta%20dla%20lekarzy/www.blogoprawachpacjenta.com.pl
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1. Tło ogólne 

Zmiany ustrojowe w Polsce były katalizatorem dla legislacji państwowej bardziej 

ukierunkowanej na ochronę praw pacjentów w Polsce. W uchwalonej w 1997 roku 

Konstytucji RP zawarto szereg zapisów dotyczących ochrony zdrowia (m. in. art. 30, 38, 39 

68). Jak wskazałem we wstępie, zapisy te są dosyć ogólne i problematyczne byłoby 

powoływanie się na zapisy Konstytucji w konkretnej sytuacji np. procesowej. Nie sposób 

jednak uznać by ustawodawca mógł pominąć zapisy Konstytucji w toku tworzenia innych 

aktów prawnych, właśnie z uwagi na nadzwyczajną rangę ustawy zasadniczej.  

W tym samym roku co Konstytucja, weszła w życie uzl. Ustawa określiła zasady wykonywania 

zawodu lekarza i lekarza dentysty. Już w art. 4 ustawy wskazano, że: 

„Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia 

chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.” Ustawa zawiera 

także szereg przepisów regulujących zasady udzielania pomocy medycznej, realizacji prawa 

pacjenta do informacji czy uczestniczenia w eksperymencie medycznym.  

Najpełniej zasady ochrony praw pacjenta w Polsce realizuje ustawa z 2008 roku upp. Ustawa 

zawiera enumeratywnie wyliczone poszczególne przypadki ochrony praw pacjenta, takie jak:  

 prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (prawo do leczenia), 

 prawo pacjenta do informacji, 

 prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, 

 prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, 

 prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, 

 prawo do dokumentacji medycznej,  

 prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,  

 prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, 

 prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, 

 prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 

 prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 

Uzupełniająco w dziedzinie ochrony praw pacjentów, powinno się stosować zapisy Kodeksu 

Etyki Lekarskiej. Wprawdzie akt ten nie zawiera bezpośrednich źródeł roszczeń pacjentów, 

jednak jego naruszenie może stanowić przesłankę odpowiedzialności (np. dyscyplinarnej) 

lekarzy. Z zachowań godzących w zasady deontologii zawodowej wywodzi się często 

podstawę odpowiedzialności deliktowej (opartej na naruszeniu zasad prawnych) osób ją 

naruszających. 
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Zasady i charakter wykonywania zawodu lekarza opisane są także w innych ustawach (m.in. 

o izbach lekarskich, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych), jednak nie zawierają one głównych treści prawnych normujących ochronę praw 

pacjentów.  

Nie sposób nie zgodzić się równocześnie, że przez instytucję regionalnych rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej kształtowane są (przynajmniej w założeniu) zachowania 

lekarzy zgodne z ochroną praw osób korzystających ze służby zdrowia.  

Fundamentalne, z punktu widzenia prawa do świadczeń medycznych, są zapisy ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednak  zapisy tej 

ustawy w większym stopniu kształtują relację państwo-pacjent, aniżeli stosunki pacjenta z 

lekarzem. 

Z tej przyczyny, w niniejszym opracowaniu skupiłem się w szczególności na przepisach upp, 

posiłkując się jednak innymi aktami prawnymi, które pośrednio lub bezpośrednio również 

regulują problematykę praw pacjenta.  
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2. Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia prawo do wyrażenia zgody na leczenie 

oraz autonomia pacjenta 

 

a. Informacja o stanie zdrowia 

Prawo do bycia należycie poinformowanym o stanie zdrowia znalazło uregulowanie zarówno 

w uzl, jak również w upp. Zgodnie z tymi regulacjami, obowiązkiem lekarza jest udzielenie 

informacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu (rodzicowi, opiekunowi). 

Informacja powinna dotyczyć:  

 informacji o stanie zdrowia,  

 rokowaniach, 

 rozpoznaniu,  

 proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 

przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz 

rokowaniu ( art. 31 ust. 1 uzl). 

Często pojawia się w praktyce pytanie o zakres informowania w przypadku możliwości 

wystąpienia skutków ubocznych danej interwencji medycznej (podania leku, wykonania 

operacji). Wątpliwości dotyczą także rokowania co do stanu zdrowia pacjenta.  

Pomocne w tym zakresie jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, które mówi, że „nie można 

wymagać od lekarza, by uprzedzał o wszelkich mogących wystąpić komplikacjach, zwłaszcza 

takich, które zdarzają się niezmiernie rzadko” (Wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt I CR 

441/73).  

W trakcie udzielania informacji należy skupić się zatem na komplikacjach normalnie 

występujących i mogących nastąpić w przypadku należycie przeprowadzonego leczenia.  Jak 

widać granica jest płynna, jednak znając orzecznictwo sądowe, łatwiej odpowiednio wyważyć 

jakie informacje pacjent powinien uzyskać od lekarza.  

Powyższy zakres informacji w pełni obowiązuje w stosunku do pacjenta, który ukończył 16 

rok życia. Jeżeli jest równocześnie niepełnoletni (od 16 do 18 roku życia), poinformowany 

powinien także zostać jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku pacjentów młodszych 

(poniżej 16 roku życia), zakres informacyjny jest węższy. Pełną informację udzielić należy 

przedstawicielowi ustawowemu, czyli najczęściej rodzicowi.  

Młodemu pacjentowi, który nie ukończył 16 lat udziela się natomiast informacji w zakresie i 

formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub 

terapeutycznego (art. 9 upp). Informacje te powinny skupić się przede wszystkim na 

przekazaniu wiedzy o samym zabiegu i jego celu. Nie należy jednak pacjenta przestraszyć. 

Zakres ten powinien być każdorazowo indywidualnie ustalony przez udzielającego pomocy 

lekarza. 
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Podobny zakres informacji występuje w ramach obowiązku informacyjnego przewidzianego 

dla pielęgniarek i położnych. Pacjent, w tym także małoletni, który ukończył 16 lat (lub jego 

przedstawiciel ustawowy) mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej 

informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. 

Bardzo istotną kwestią związaną z relacją pacjent – lekarz jest poszanowanie zasady 

autonomii pacjenta. Nie istnieje w polskim systemie prawnym (poza nadzwyczajnymi 

wyjątkami takimi jak art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowiącym o 

obowiązkowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym) przymus leczenia.  

Jeżeli pacjent postanowi, że nie chce być leczony operacyjnie, nie chce przyjmować leków, 

przechodzić terapii, wówczas wybór ten należy uszanować. Należy jednak pamiętać, że każda 

decyzja dotycząca stanu zdrowia powinna zostać poprzedzona udzieleniem wystarczającej i 

pełnej informacji.  

W orzecznictwie sądowym uważa się bowiem, iż wyłącznie udzielenie należytej informacji, 

poprzedzające wyrażenie zgody, uprawnia lekarza do  podjęcia interwencji medycznej. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2004 roku (sygn. II CK 303/04, OSP 2005/11/131) 

stwierdził, że „Ciężar dowodu wykonania ustawowego obowiązku udzielenia pacjentowi lub 

jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji poprzedzającej wyrażenie zgody 

na zabieg operacyjny spoczywa na lekarzu.”  

W innych wyrokach Sąd Najwyższy stwierdził, że udzielenie pomocy medycznej bez zgody 

pacjenta sprawia, iż ta interwencja jest bezprawna. 

W wielu przypadkach udzielenie należytej informacji (i następcze wyrażenie zgody na 

leczenie lub odmowa wyrażenia tej zgody) wywiera skutki w zakresie odpowiedzialności 

karnej lekarza.  

W sytuacji gdy lekarz, wbrew ciążącemu na nim ustawowym obowiązku niesienia pomocy, 

uchybi temu nakazowi, może na podstawie różnych przesłanek kodeksu karnego odpowiadać 

za narażenie pacjenta na utratę życia lub zdrowia. Udzielenie przystępnej informacji i 

odebranie odmowy akceptacji dla interwencji medycznej uwalnia w takiej sytuacji lekarza od 

odpowiedzialności karnej. 

Bardzo ważna i często lekceważona jest forma udzielenia informacji i odebrania 

oświadczenia od pacjenta. Powszechną praktyką jest podpisywanie przez pacjenta 

podsuwanych mu blankietów i szablonów z informacjami o udzielonej informacji i zgodzie 

na leczenie.  

Taki podpis, który nie został poprzedzony udzieleniem informacji nie jest skuteczny i nie 

wywołuje skutku prawnego w postaci upoważnienia lekarza do udzielenia pomocy 

medycznej. 



9 |  S t r o n a
 

Przepisy dotyczące informowania i odbierania zgody można różnie traktować. Praktykujący 

lekarze często krytykują te obowiązki twierdząc, że przeszkadzają one w najważniejszym tj. w 

leczeniu.  

Faktem jest jednak to, że opisany powyżej schemat informacyjny działania jest wiążący i 

niezależnie od indywidualnych ocen powinien być stosowany. Również dla prawnego 

bezpieczeństwa lekarzy wykonujących zawód medyczny.  

b. Zgoda na leczenie 

Nie istnieje w polskim systemie prawnym ogólny obowiązek udzielenia przez pacjenta zgody 

na leczenie w formie pisemnej. Wprowadzenie takiego obowiązku byłoby w wielu 

przypadkach po prostu niepraktyczne.  

Pisemna zgoda musiałaby zostać udzielana na przykład w trakcie prywatnych wizyt 

kontrolnych u ginekologa czy w toku leczenia stomatologicznego. W sytuacji takich 

świadczeń, domniemuje się, że pacjent stawiając się w gabinecie lekarskim i poddając się 

czynnościom medycznym (np. badanie USG) wyraża dorozumianą zgodę na udzielenie tych 

świadczeń.  

Podobnie w przypadku czynności stomatologicznych - ułożenie pacjenta w fotelu i 

dobrowolne znoszenie wykonywanych czynności należy uznać za wyrażenie zgody na taką 

interwencję medyczną. W takiej sytuacji jednak należy pamiętać o dobrej komunikacji ze 

stomatologiem. W praktyce sądowej zdarzają się bowiem przypadki ekstrakcji zębów 

nieobjętych zgodą na usunięcie (pacjent zgodził się na usunięcie kła, a lekarz usunął siekacz).  

W takiej sytuacji pacjent może wystąpić z cywilnymi roszczeniami względem stomatologa. 

Na kwotę roszczeń może składać się np. odszkodowanie za wstawienie nowego zęba oraz 

zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjentów. Ważna jest zatem należyta komunikacja i 

świadome wyrażenie aprobaty przez pacjenta.  

W niektórych przypadkach zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Brak pisemnego 

upoważnienia delegalizuje wykonane świadczenie i może być źródłem skutecznych roszczeń 

cywilnych pacjenta względem lekarza. Przypadki te dzielą się na dwie główne kategorie - 

pisemna zgoda na eksperyment medyczny oraz pisemna zgoda na leczenie (diagnostykę) 

stwarzające podwyższone ryzyko dla zdrowia lub życia pacjenta. 

W przypadku leczenia (diagnostyki) stwarzających podwyższone ryzyko, konieczne jest 

wcześniejsze poinformowanie pacjenta o możliwych skutkach świadczenia medycznego. Dla 

bezpieczeństwa warto potwierdzić udzielenie informacji pisemnym oświadczeniem pacjenta 

o udzielonej informacji. Najbezpieczniej (niestety w wielu przypadkach jest to czynność 

niepraktyczna i czasochłonna) na blankiecie informacyjnym wyszczególnić informacje, które 

pacjent uzyskał ustnie.  
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Po udzieleniu informacji pacjent musi podpisać formularz, w którym wyraża zgodę na 

proponowaną czynność. Jest to przypadek bezwzględnego obowiązku uzyskania pisemnej 

zgody. 

Brak przepisów wyjaśniających co konkretnie jest czynnością stwarzającą podwyższonego 

ryzyko. Pomocne okazać się może orzecznictwo Sądu Najwyższego (np. w wyroku z 25 marca 

1981 roku, sygn. II CR 74/81), który za takie czynności uznaje np. zabiegi chirurgiczne, 

urografię, cystoskopię, arteriografię, koronarografię, biopsję nerek, wątroby).  

W praktyce, za czynność podwyższonego ryzyka należy uznać każde działanie, które 

obiektywnie może spowodować, w przypadku komplikacji, zagrożenie lub utratę zdrowia 

czy życia.  

W przypadku, gdy brak jest możliwości uzyskania zgody pacjenta na świadczenie medyczne, 

a czynność ta jest niezbędna ze względu stan zdrowia, wówczas lekarz może udzielić takiej 

pomocy bez zgody pacjenta. Warunkiem jest konieczność niezwłocznego niesienia 

pacjentowi pomocy i brak możliwości skomunikowania się z pacjentem (lub 

przedstawicielem ustawowym). Decyzja powinna w tym zakresie zostać skonsultowana – w 

miarę możliwości – z drugim lekarzem. Okoliczność ta powinna zostać odnotowana w 

dokumentacji medycznej.  

3. Prawo pacjenta do dostępnych świadczeń medycznych 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 upp pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających 

wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Problematyczne może być określenie co jest 

świadczeniem spełniającym wymogi aktualnej wiedzy medycznej. Ustawowym i etycznym 
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obowiązkiem lekarza jest bowiem ciągłe dokształcanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności 

zawodowych.  

W niektórych przypadkach lekarz może zostać skierowany przez organy samorządu 

zawodowego do odbycia obowiązkowego kursu doszkalającego. Nie można zatem mówić o 

aktualnej wiedzy medycznej w przypadku lekarza, który uchybia obowiązkowi doszkalania i 

bazuje na wiedzy zdobytej w trakcie np. specjalizacji.  

W dzisiejszych czasach ogromne znaczenie w ochronie zdrowia ma dostęp do nowych 

technologii i specjalistycznych urządzeń leczniczych czy diagnostycznych.  W realiach 

powszechnej służby zdrowia często o nowych metodach leczniczych lekarze mogą usłyszeć 

głównie na szkoleniach i przeczytać w periodykach medycznych.  

W praktyce oznacza to, że pacjentowi należy udzielić świadczeń, które są obiektywnie 

możliwe do zastosowania dla danego rodzaju leczenia. Pacjent nie może być leczony czy 

diagnozowany urządzeniami przestarzałymi czy niespełniającymi wymogów technicznych. 

Muszą to być metody i narzędzia nowoczesne, zgodne z ciągłym postępem naukowo-

technicznym.  W ramach prywatnych gabinetów lekarskich obowiązek wyposażenia praktyki 

w nowoczesny i bezpieczny sprzęt spoczywa na lekarzu, natomiast w przypadku szpitali 

(podmiotów leczniczych) jest to zadanie przede wszystkim dla kierownictwa placówki. 

W przypadku braku możliwości zapewnienia takiego sprzętu czy wiedzy, odpowiedzialność 

może ponieść – w zależności od okoliczności – kierownik placówki służby zdrowia czy nawet 

Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Świadczenia medyczne muszą ponadto być wykonywane w higienicznych warunkach, przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Ponadto, pomoc medyczna musi 

zostać udzielona z zachowaniem zasad etyki zawodowej czyli np. z szacunkiem dla pacjenta i 

jego rodziny. Oczywiście w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentowi powinna 

zostać udzielona pomoc niezwłocznie – bez względu na obowiązujące przepisy łączące się z 

kolejnością dostępu do świadczeń. 

Dla przykładu. Jeszcze w niedalekiej przeszłości w okresie porodu często stosowany był tzw. 

chwyt Kristellera, polegający na ucisku dna macicy w celu wzmożenia i zakończenia akcji 

porodowej. Aktualnie metoda ta jest powszechnie uznawana za przestarzałą i w przypadku 

jej zastosowania lekarz może narazić się na odpowiedzialność karną i cywilną.  

Oczywiście nie można wykluczyć, że w pewnych okolicznościach zastosowanie tej techniki 

może być usprawiedliwione i nie naruszać prawa pacjenta do świadczeń zgodnych z aktualną 

wiedzą. Wszystko zależy jednak od konkretnych okoliczności związanych z przebiegiem akcji 

porodowej.  

Innym przypadkiem braku udzielania świadczeń zgodnych z art. 6 ust. 2 upp może być 

wspomaganie pracy oddechowej pacjenta przy użyciu niesprawnego respiratora. Przypadek 
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tego rodzaju miał miejsce w 2013 roku w szpitalu w Chełmie. Pacjent zmarł, gdyż awarii uległ 

stary, zużyty respirator,  który był w ciągłym użyciu na oddziale. W tej sytuacji doszło do 

naruszenia prawa pacjenta do nowoczesnej aparatury medycznej. Odpowiedzialność za taki 

stan rzeczy można przypisać najczęściej kierownictwu placówki lub ordynatorowi oddziału.  

Pomocna może okazać się lektura wydawanych przez ministra zdrowia  standardów 

postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych 

podmiotach wykonujących działalność leczniczą.  Minister Zdrowia na podstawie art. 22 ust. 

5 ustawy o działalności leczniczej jest uprawniony wydawać takie zalecenia w formie 

rozporządzeń. 

Takim standardem jest np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku  w 

sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z 

zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 

fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. W tym dokumencie 

szczegółowo opisano modelowy sposób zachowania w różnych fazach porodu oraz sposób 

postępowania względem noworodków. 

Dodatkowo w zakres prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych upp włącza uprawnienie do 

żądania zwołania lekarskiego konsylium lub zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki (żądanie 

musi zostać odnotowane w dokumentacji medycznej). 

4. Prawo do zachowania godności i intymności pacjenta oraz prawo do poszanowania 

życia prywatnego i rodzinnego 

Prawo człowieka do godności („przyrodzona godność” ) znajduje swoje unormowanie już w 

preambule do Konstytucji, co świadczy o doniosłości pojęcia godność w polskim systemie 

ochrony praw człowieka.  

Zgodnie z art. 20 upp, pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w 

szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Uprawnienie zawarte w tym 

przepisie zawiera pewne wskazówki dla lekarzy i pielęgniarek mówiące jak należy 

postępować w bezpośredniej styczności z pacjentem.  

Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i 

godności. Zgodnie z upp, pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do 

świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. Część 

przedstawicieli świata medycyny i bioetyki uważa, iż los osób umierających po długich 

cierpieniach jest niegodny istoty ludzkiej.  

W realiach polskiej służby zdrowia zdarza się, że pacjent w zetknięciu z personelem 

medycznym traktowany jest dosyć chłodno i obcesowo. Prawo do zachowania godności i 

intymności chroni pacjenta w sytuacji niezbyt dla niego komfortowej jaką jest udzielanie 

świadczeń zdrowotnych. 



13 |  S t r o n a
 

W takich okolicznościach obowiązkiem personelu jest takie zachowanie by ten dyskomfort 

zminimalizować. Brak realizacji tej zasady może w skrajnych przypadkach prowadzić do 

roszczeń pacjentów związanych z możliwością żądania zadośćuczynienia za zawinione 

naruszenie praw pacjenta.  

W zakres tego uprawnienia wchodzi także możliwość, aby na prośbę pacjenta przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych obecna była osoba bliska pacjentowi.  

Odmowa obecności osoby bliskiej może nastąpić wyłącznie wobec istnienia 

prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 

bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji 

medycznej.  

W niektórych przypadkach, przy udzielaniu pomocy medycznej, mogą być również obecne 

inne osoby, których uczestnictwo jest konieczne ze względu na rodzaj pomocy medycznej 

(pielęgniarka) lub wykonywanie czynności kontrolnych. 

Inne osoby mogą być obecne tylko za zgodą pacjenta. Dotyczy to m.in. sytuacji gdy przy 

udzielaniu świadczeń obecni są studenci medycyny obserwujący i uczący się praktyki 

zawodowej od lekarza. Przyjmuje się, że gdy pacjent nie wyrazi zgody na obecność uczących 

się, należy taką wolę pacjenta uszanować. 

Odrębna regulacja odnosi się do klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek 

badawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk 

medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do celów 

dydaktycznych. Możliwa jest wówczas obecność studentów (uczących się) przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych. Jeżeli jednak pacjent kategorycznie nie wyrazi zgody na obecność 

studentów, wówczas taki wybór należy uszanować. Na takim stanowisku stoi m.in. Rzecznik 

Praw Pacjenta. Jest to jednak luka legislacyjna, która mogłaby zostać usunięta poprzez 

wprowadzenie odpowiedniej regulacji w upp.  

Pacjent ma także prawo do osobistego kontaktowania się (w trakcie pobytu w szpitalu) z 

osobami bliskimi. Szpital powinien umożliwić kontakt telefoniczny i korespondencyjny. Co 

ważne, pacjent może odmówić kontaktowania się z innymi osobami. Wybór taki należy 

uszanować. 

5. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 

 

a. Udostępnianie dokumentacji medycznej 

Prawo pacjenta do dotyczącej go dokumentacji medycznej jest uprawnieniem w zasadzie 

nieograniczonym – nie można odmówić pacjentowi dostępu do dokumentacji medycznej. 

Lekarze i szpitale zobowiązane są prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację 

medyczną pacjenta.  
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Czy tylko pacjentowi należy udostępnić dokumentację medyczną? Zgodnie z upp 

dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu 

lub osobie upoważnionej. Po śmierci pacjenta, dostęp do dokumentacji ma osoba 

upoważniona do dokumentacji medycznej przez pacjenta za życia. Ustawa nie wymaga zgody 

udzielonej w formie pisemnej.  

W wielu przypadkach, szpitale i lekarze odmawiają udostępnienia dokumentacji medycznej 

osobom, które uzyskały i przedłożyły pisemną zgodę udzieloną w innej placówce medycznej. 

Sytuacja zdarza się najczęściej w razie śmierci pacjenta, gdy nie upoważnił on nikogo do 

wglądu w dokumentację medyczną.  

W jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że upoważnienie danej 

osoby w jednej placówce powinno odnosić skutek również w innej. We wszystkich 

przypadkach należy raczej zachować zdrowy rozsądek i nie wymagać zawsze i kategorycznie 

zgody pisemnej. Niekiedy upoważnienie jest wręcz ewidentne i wynika z okoliczności 

faktycznych. 

Jeżeli pacjent upoważnił swojego partnera do dokumentacji medycznej w placówce 

medycznej, w której dotychczas udzielano mu świadczeń medycznych, natomiast z uwagi na 

znaczne pogorszenie stanu zdrowia nie zdążył podpisać dokumentu w innej, nie powinno się 

w takiej sytuacji czynić trudności z udostępnieniem dokumentacji medycznej w tejże 

placówce medycznej.  

Dokumentacja medyczna może być udostępniana do wglądu, poprzez sporządzenie odpisów, 

wypisów i kopii. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych (np. szpital lub lekarz prowadzący gabinet) może żądać opłaty, której wysokość 

określona jest w przepisach ustawy (maksymalnie 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia za 

sporządzenie kopii, maksymalnie 0,002 przeciętnego wynagrodzenia za sporządzenie 

wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych).  

Warto podkreślić, że istnieją ustawowe terminy obowiązku przechowywania dokumentacji 

medycznej – co do zasady jest to 20 lat, aczkolwiek istnieją liczne wyjątki od tej reguły.  

b. Ochrona dokumentacji medycznej 

Dokumentacja medyczna jest dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego. W związku z 

powyższym, niszczenie lub fałszowanie dokumentacji medycznej podlega karze 

przewidzianej w ustawie. 

Podrabianie lub przerabianie dokumentacji medycznej lub używanie takiej dokumentacji jako 

autentycznej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do lat 5. 
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Ponadto funkcjonariusz publiczny (lekarz) lub inna osoba uprawniona do wystawienia 

dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie 

prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Wreszcie niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie lub usuwanie 

dokumentu, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

Co ważne, również Kodeks Etyki Lekarskiej nie jest neutralny pod względem prowadzenia 

dokumentacji medycznej. Zgodnie z jednym z zapisami KEL, lekarz musi czuwać nad 

prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem przed jej 

ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne do 

postępowania lekarskiego. 

6. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji  

Zgodnie z art. 13 upp, pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby 

wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z 

nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Prawo to 

nie ma charakteru bezwzględnego – niektóre badania lekarskie wykonywane są po to, aby 

ich wynik ujawnić osobom trzecim. Dotyczy to np. badań wykonywanych w związku z 

przyjęciem do pracy lub badań okresowych jak również badań, od których zależą określone 

uprawnienia np. renta. 

Dla przykładu wskazać należy, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka dotyczącym prawa do poszanowania życia prywatnego (orzeczenie z dnia 15 

kwietnia 2014 roku Radu v. Mołdawia), „ujawnienie przez publiczny zakład opieki zdrowotnej 

pracodawcy skarżącej wrażliwych szczegółów dotyczących ciąży skarżącej, jej stanu zdrowia 

oraz przeprowadzonego leczenia, stanowiło ingerencję w prawo skarżącej do życia 

prywatnego.” 

W związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy mnożą się pytania o zakres tego obowiązku. 

Czy jeżeli pacjent wchodzi do gabinetu lekarskiego wraz ze swoim partnerem to lekarz jest 

uprawniony swobodnie informować o stanie zdrowia pacjenta? Wydaje się, że taką sytuację 

należy uważać za domniemane, dorozumiane wyrażenie zgody na obecność drugiej osoby, a 

zatem również na udzielenie informacji objętej tajemnicą.  

Zachowanie tajemnicy nie ma charakteru bezwzględnego i nie obowiązuje w przypadku gdy:  

 zachowanie tajemnicy lekarskiej jest wyłączone przez przepisy rangi ustawy,  

 zachowanie tajemnicy stanowi zagrożenie dla pacjenta lub innych osób, pacjent lub 

jego przedstawiciel ustawowy wyrażą na to zgodę lub zachodzi potrzeba udzielenia 

informacji innym osobom udzielającym świadczeń pacjentowi.  

Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po śmierci pacjenta. 
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7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza 

Nie w każdej sytuacji pacjent musi zgodzić się z opinią lub orzeczeniem lekarza. W sytuacji 

gdy od orzeczenia lekarza zależą uprawnienia pacjenta przewidziane przez odrębne przepisy, 

wówczas pacjentowi  (lub jego przedstawicielowi ustawowemu) przysługuje uprawnienie do 

złożenia sprzeciwu od takiego orzeczenia. Orzeczenia mogą mieć charakter ustnych lub 

pisemnych wypowiedzi wynikających z zaistniałego stanu faktycznego. 

Zgodnie z upp, sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw 

Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania 

opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw 

powinien zostać uzasadniony. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje środek 

odwoławczy.  

Przyjmuje się, że uprawnienie to znajduje zastosowanie głównie w przypadku odmowy 

skierowania pacjenta na badania, od których zależą dalsze uprawnienia. Dotyczy to np. 

wykonania badań prenatalnych w kontekście uprawnień pacjentki do przerwania ciąży w 

oparciu o ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży.  

Co istotne, opisywane uprawnienie nie dotyczy orzeczeń wydawanych (np. w trakcie 

ubiegania się pacjenta o rentę) przez lekarzy-orzeczników ZUS. O takich orzeczeń przysługuje 

odrębny tryb odwoławczy.  

8. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej 

Zgodnie z art. 36 upp, pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (w praktyce w szpitalu) ma prawo do opieki 
duszpasterskiej.  
 
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, szpital (nie konkretny lekarz) ma obowiązek 
umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. 
 
9. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 

Przebywający w szpitalu pacjent ma prawo przechowywać swoje wartościowe przedmioty w 

depozycie szpitalnym. Obowiązek stworzenia odpowiednich warunków do przechowania 

takich przedmiotów spoczywa na szpitalu. Pacjent nie powinien ponosić kosztów 

przechowania swoich wartościowych przedmiotów. Zgodnie z rozporządzeniem 

wykonawczym do upp, szpital obowiązany jest prowadzić księgę depozytów.  

Każde przyjęcie przedmiotu do depozytu szpitalnego powinno łączyć się z wydaniem 

pacjentowi karty depozytowej, opisującej rzeczy oddane do depozytu. Problemem może być 
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natomiast sposób postępowania z rzeczami, które należały do pacjenta, który zmarł w 

szpitalu. W takiej sytuacji przedmioty te powinny zostać wydane spadkobiercom.  

Z drugiej strony, trudno oczekiwać aby personel szpitala wymagał od rodziny legitymowania 

się postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem 

dziedziczenia. Wydaje się, że taki tryb powinien mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku 

bardzo wartościowych przedmiotów lub sum pieniężnych. 

 

 

10. Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta 

Zgodnie z art. 4 upp, za zawinione naruszenie praw zawartych w upp, pacjentowi może 

zostać przyznane pieniężne zadośćuczynienie. Czym jest zadośćuczynienie? 

Zadośćuczynienie w przeciwieństwie do odszkodowania nie jest traktowane jako realny, 

stosunkowo łatwy do ocenienia uszczerbek majątkowy. Odszkodowanie obejmuje głównie 

realnie poniesione przez pacjenta koszty takie jak np. wydatki na leczenie, leki, rehabilitację. 

W przypadku zadośćuczynienia wymiarem szkody jest trudna do oszacowania krzywda. 

Wysokość takiego zadośćuczynienia może zależeć od konkretnych cech pacjenta takich jak 

konstrukcja psychiczna danej osoby. Jest to o tyle niebezpieczne, że w przypadku sporu 

sądowego istnieje większe ryzyko (niż w przypadku dochodzenia w sądzie odszkodowania 



18 |  S t r o n a
 

stanowiącego wyrównanie konkretnego uszczerbku majątkowego) uwzględnienia roszczenia 

pozornie zawyżonego.  

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że w przypadku zasądzania zadośćuczynienia, 

swoboda sądów jest dosyć szeroka. Stąd ryzyko poniesienia wysokich kosztów naruszenia 

praw pacjenta także jest wysokie. Podkreślenia wymaga także tendencja sądów do 

przyznawania pacjentom coraz wyższych kwot tytułem zadośćuczynienia, w tym 

zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.  

W związku ze wzrostem świadomości pacjentów, wzrastać będzie zarówno liczba 

zgłaszanych roszczeń, jak również wysokość otrzymywanych przez pacjentów kwot.  

Nie każde naruszenie praw pacjenta będzie mogło skutkować odpowiedzialnością cywilną z 

tytułu art. 4 upp. Z katalogu tego wyłączono naruszenie prawa do:  

 do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,  

 informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych,  

 dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia,  

 zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. 

 

11. Podsumowanie 

Prawdopodobnie w tym opracowaniu nie znajdują się odpowiedzi na wszystkie Twoje 

pytania. Dla wyczerpującego opisania tematu konieczne byłoby zapisanie większej liczby 

stron. Zresztą nawet tworząc kilkusetstronicowy tekst dotyczący praw pacjenta niemożliwe 

byłoby uwzględnienie wszelkich możliwych sytuacji powstałych w skomplikowanych 

relacjach pacjenta z lekarzem.  

Funkcjonujemy jednak w XXI wieku i dzięki nowym ścieżkom komunikacyjnym zawsze 

możliwa jest rozmowa, wymiana korespondencji czy po prostu dyskusja na forum, jakim 

nieoczekiwanie staje się blog o prawach pacjenta. Pamiętaj, że lepiej potrafię odpowiedzieć 

na Twoje wątpliwości w kwestiach prawnych, tak jak Ty dzięki swoim talentom i 

wykształceniu potrafisz pomagać pacjentom.  

 

 


