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Prawa pacjenta wynikające ze stosowania przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 78 poz. 483) 

 
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1. 
2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2. 
 

Wyciąg z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku 
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1318 z późn. zm.) 

art. 6-39 w/w ustawy dotyczą praw pacjenta 
 

Rozdział 2. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. 
 
Art. 6 [Prawo do świadczeń zdrowotnych]  
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 
2. 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. 

3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: 
1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; 
2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). 

4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza jeżeli uzna, że 
żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne. 

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 oraz odmowę, o której mowa w ust. 4, odnotowuje się  
w dokumentacji medycznej. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pielęgniarki (położnej) w zakresie zasięgania opinii innej pielęgniarki 
(położnej). 

 
Art. 7 [Zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta; poród]  
1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie 

zdrowia lub życia. 
2. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych  

z porodem. 
 
Art. 8 [Należyta staranność; przestrzeganie zasad etyki zawodowej]  
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom 
fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują 
się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych. 
 

Rozdział 3. Prawo pacjenta do informacji.  
 
Art. 9 [Prawo pacjenta do informacji]  
1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania 

od osoby wykonującej zawód medyczny 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, w zakresie udzielanych 
przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.  

3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji 
wymienionych w ust. 2 innym osobom. 

4. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o której 
mowa w ust. 2.  

5. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód 
medyczny swoje zdanie w tym zakresie. 

6. W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji,  
o której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie. 

7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny 
informacji, o której mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu 
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diagnostycznego lub terapeutycznego. 
8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania 

od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. 
 
Art. 10 [Prawo do informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia]  
W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza  
i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie 
wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza 
możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych. 
 
Art. 11 [Prawo do informacji o prawach pacjenta]  
1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz  

w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej  
w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. 

2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania 
indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych 
praktyk pielęgniarek, położnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych. 

3. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację, o której mowa w ust. 1, udostępnia się  
w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa. 

 
Art. 12 [Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych]  
Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. Przepisy art. 11 ust. 1 zdanie drugie i ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

 
Rozdział 3a. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. 

 
Art. 12a [Zgłoszenie]  
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym 
zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania 
niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1015).  
 

Rozdział 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych. 
 
Art. 13 [Prawo pacjenta do tajemnicy informacji]  
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. 
 
Art. 14 [Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem]  
1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane 

zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy: 

1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; 
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych 
świadczeń. 

2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania  
o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 

3. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i ust. 2a, są 
związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba 
bliska. 

4. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się 
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inna osoba bliska. 
 

Rozdział 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. 
 
Art. 15 [Wyrażenie zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych]  
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo 
odmowy takiej zgody, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej. 
 
Art. 16 [Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenia]  
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej 
zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9. 
 
Art. 17 [Prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania]  
1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania 

lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. 
2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do 

świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku 
przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. 

3. 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. 

4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się 
osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania 
się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli. 

 
Art. 18 [Forma pisemna zgody]  
1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających 

podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyraża się w formie pisemnej. Do 
wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się art. 17 ust. 2 i 3. 

2. Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust. 1 pacjent ma prawo do uzyskania informacji, o której 
mowa w art. 9 ust. 2. 

3. Przepisy art. 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 19 [Odesłanie do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty]  
Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku 
zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa w art. 17 i 18, określają przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.  

 
Rozdział 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.  

 
Art. 20 [Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta]  
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu 

świadczeń zdrowotnych. 
2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. 
 
 Art. 20a.   
1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.  
2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na 

określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia. 
 
Art. 21 [Obecność osoby bliskiej]  
1. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 
2. 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. 

 
Art. 22 [Obowiązek postępowania w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta]  
1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek 
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postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. 
2. 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 na podstawie przepisów o działalności leczniczej. 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.  

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie, stosuje się odpowiednio art. 13 i 14. 
 

Rozdział 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.  
 
Art. 23 [Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej]  
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych 

mu świadczeń zdrowotnych. 
2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz  

w przepisach odrębnych. 
 
Art. 24 [Obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej]  
1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest 

obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w 
niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599), a także zapewnić ochronę danych 
zawartych w tej dokumentacji. 

2. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 25 ust. 1, w celu 
ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu 
teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa 
tego systemu, są uprawnione: 
1) osoby wykonujące zawód medyczny;  
2) inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także 

czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest 
dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia 
administratora danych.  

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych  
z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po 
śmierci pacjenta. 

4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), pod warunkiem 
zapewnienia ochrony danych osobowych oraz prawa do kontroli przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych zgodności przetwarzania danych osobowych z tą umową przez podmiot przyjmujący te dane.  

5. Realizacja umowy, o której mowa w ust. 4, nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w 
dokumentacji medycznej.  

6. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 4, jest obowiązany  
do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją umowy, 
o której mowa w ust. 4. Podmiot ten jest związany tajemnicą także po śmierci pacjenta.  

7. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez 
podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on 
zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi,  
o którym mowa w ust. 1, który powierzył przetwarzanie danych osobowych. 
 

Art. 25 [Zawartość dokumentacji medycznej]  
1. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:  
a) nazwisko i imię (imiona),  
b) datę urodzenia,  
c) oznaczenie płci,  
d) adres miejsca zamieszkania,  
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku 

osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość,  
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f)   w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do 
świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego 
miejsca zamieszkania;  

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej,  
w której udzielono świadczeń zdrowotnych; 

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych; 
4) datę sporządzenia. 

2. W dokumentacji medycznej zamieszcza się informację o wydaniu opinii albo orzeczenia, o których mowa  
w art. 31 ust. 1.  

3. Przepisów o dokumentacji medycznej nie stosuje się do danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych,  
w tym nagrań rozmów telefonicznych, o których mowa w art. 24b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60). 

 
Art. 26 [Udostępnienie dokumentacji]  
1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego 

przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.  
2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia 

lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.  
3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:  

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;  

2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 
organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie 
niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli; 

2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do 
spraw zdrowia;  

2b) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do 
sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą; 

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, 
lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym 
postępowaniem; 

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone 
na ich wniosek; 

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku  
z prowadzonym przez nie postępowaniem; 

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
rejestrów; 

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 
7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym 

komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji 
Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; 

8) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo 
procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; 

9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, 
w zakresie prowadzonego postępowania; 

10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1; 

11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 
roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; 

12) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 
2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. 

 3a. Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 
202), i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób  
do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana 
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tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.  
  3b. Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych  

w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.  
4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do 

wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających 
identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.  

5. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku  
o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej 
ustawy. 
 

Art. 27  
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:  

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń 
zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub 
podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;  

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków; 
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,  

na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka  
w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; 

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 
5) na informatycznym nośniku danych. 

2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. 

3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii 
w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie 
pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.  

4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące 
udostępnianej dokumentacji medycznej:  
1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna; 
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej; 
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej; 
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu; 
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną; 
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej. 

 
Art. 28 [Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej]  
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.  
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) i art. 121 
ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.). 

2a.Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej  
w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,  
o której mowa w art. 67e ust. 1.  

3. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych.  

4.  Maksymalna wysokość opłaty za:  
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, 
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, 
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 

0,0004 
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 

5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie 
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odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. 
Art. 29 [Przechowywanie dokumentacji medycznej] 
1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:  
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która 

jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;  
1a)  dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, 

która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
dokonano ostatniego wpisu; 

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są 
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; 

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:  
a)  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego 

będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,  
b)  2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy 

świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym 
terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 

4)  dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez 
okres 22 lat. 

2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy 
dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. 
Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi 
ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. 

3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą 
materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy 
wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.  

 
Art. 30a [Stosowanie przepisów]  
1. W przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną podmiotom, o których mowa w ust. 2-4 i 7, w sposób 
zapewniający zabezpieczenie przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób 
nieuprawnionych.  

2. Dokumentację medyczną podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej przejmuje 
podmiot, który przejął jego zadania. 

3. W przypadku braku podmiotu, o którym mowa w ust. 2, za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji 
medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada: 
1) podmiot tworzący albo sprawujący nadzór – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
albo instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych; 

2) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności 
leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej – w przypadku podmiotu 
leczniczego innego niż określony w pkt 1 oraz praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

3) właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych – w przypadku śmierci 
odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej, wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej 
w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wzywa podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych podlegający wykreśleniu do wskazania, w wyznaczonym terminie, nazwy (firmy)  
i adresu podmiotu, z którym zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej.  

5. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, organ prowadzący rejestr podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą określa sposób postępowania z dokumentacją medyczną, na koszt 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych podlegającego wykreśleniu.  

6. Do należności z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.  

7. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji 
medycznej po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, za przechowywanie dokumentacji 
medycznej odpowiada wojewoda.  
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8. Przepisów ust. 2-7 nie stosuje się do dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 9.  
9. Dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, po zaprzestaniu wykonywania działalności 
leczniczej jest przechowywana i udostępniana przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, w Systemie Informacji 
Medycznej, o którym mowa w art. 10 tej ustawy.  

10. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 7, mogą zawrzeć umowę, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pod warunkiem zapewnienia ochrony danych osobowych 
oraz prawa do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych przez podmiot przyjmujący te dane.  

11. Osoby, które w związku z realizacją umowy zawartej na podstawie ust. 10 uzyskały dostęp do informacji 
związanych z pacjentem, są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy, także po śmierci pacjenta.  

12. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez 
podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on 
obowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi, o którym 
mowa w ust. 3 i 7, który powierzył przetwarzanie tych danych.  

13. Przepisy art. 13, art. 14, art. 23, art. 24 i art. 26-29 oraz przepisy wydane na podstawie art. 30 stosuje się 
odpowiednio do podmiotów, które przechowują i udostępniają dokumentację medyczną po zaprzestaniu 
wykonywania działalności leczniczej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.  

 
Rozdział 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.  

 
Art. 31 [Sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza]  
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych 

w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo 
orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. 

2. 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. 

3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, 
o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła. 
5. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu 

badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia 
sprzeciwu. 

6. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu tej 
komisji. 

7. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie. 
8. Do postępowania przed Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 
9. Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się w przypadku postępowania odwoławczego w odniesieniu do opinii  

i orzeczeń, uregulowanego w odrębnych przepisach. 
 
Art. 32 [Skład Komisji Lekarskiej; koszty działania komisji]  
1. W skład Komisji Lekarskiej wchodzi trzech lekarzy powołanych przez Rzecznika Praw Pacjenta  

z listy, o której mowa w ust. 2, w tym dwóch tej samej specjalności, co lekarz, który wydał opinię albo 
orzeczenie, o których mowa w art. 31 ust. 1. 

2. Konsultanci krajowi, w porozumieniu z właściwymi konsultantami wojewódzkimi, opracowują raz w roku  
w terminie do dnia 30 marca, listę lekarzy w danej dziedzinie medycyny, którzy mogą być członkami 
Komisji Lekarskiej. Lista zawiera imiona i nazwiska lekarzy, ich numery telefonów i adresy 
korespondencyjne oraz adresy poczty elektronicznej, jeżeli je posiadają. 

2a. Wpisanie lekarza na listę, o której mowa w ust. 2, wymaga uzyskania jego uprzedniej pisemnej zgody.  
2b.Lekarz może odmówić udziału w Komisji Lekarskiej z ważnych powodów. Uporczywe uchylanie się  

od udziału w Komisji Lekarskiej albo od wydania opinii, o której mowa w art. 67i ust. 7, powoduje 
skreślenie z listy, o której mowa w ust. 2. 

3. Z tytułu uczestnictwa w Komisji Lekarskiej lekarzowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala Rzecznik 
Praw Pacjenta. 

3a. Członkom Komisji Lekarskiej przysługuje zwolnienie od pracy w dniu jej posiedzenia, bez zachowania 
prawa do wynagrodzenia. 

4. Koszty działania Komisji Lekarskiej są finansowane z budżetu państwa, z części będącej  
w dyspozycji Rzecznika Praw Pacjenta. 
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5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi,  

w drodze rozporządzenia, sposób działania Komisji Lekarskiej uwzględniając efektywność realizacji praw 
pacjenta. 

 
Rozdział 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.  

 
Art. 33 [Prawo do kontaktu osobistego z innymi osobami]  
1. Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, 
telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.  

2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1. 
 
Art. 34 [Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej]  
1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 
2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, 
porodu i połogu. 

 
Art. 35 [Koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1]  
1.  Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych 

praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.  

2.  Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, 
uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1.  

3.  Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana 
w lokalu podmiotu, o którym mowa w ust. 1. 

 
Rozdział 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.  

 
Art. 36 [Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej]  
Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne  
i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki 
duszpasterskiej. 
 
Art. 37 [Umożliwienie kontaktu z duchownym]  
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest 
obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. 
 
Art. 38 [Koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37]  
Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37, chyba że przepisy 
odrębne stanowią inaczej. 
 

Rozdział 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.  
 
Art. 39 [Depozyt]  
Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne  
i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do 
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że 
przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 
Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku 

(t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 882 z późn. zm.) 
 

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do: 
1) Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1. 
2) Bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in 

vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz 
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) i środków pomocniczych, jeżeli przebywa w szpitalu 
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psychiatrycznym - art. 10 ust. 2. 
3) Produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonych w wykazach, o których mowa w art. 37 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579), w zakresie kategorii,  
o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy, zakwalifikowanych do odpłatności zgodnie z art. 6 ust. 
2 tej ustawy. 

4) Pomocy w ochronie swoich praw. Prawo to przysługuje również przedstawicielowi ustawowemu, 
opiekunowi prawnemu lub faktycznemu – art. 10a ust. 1 i 2. 

5) Zapewnienia rodzaju i metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, 
ale także ze względu na interesy oraz inne dobra osobiste i dążenie do poprawy zdrowia w sposób najmniej 
dla pacjenta uciążliwy - art. 12. 

6) Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa  
w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej - art. 13. 

7) Wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem psychiatrycznym bez wypisywania z zakładu - art. 
14. 

8) Uprzedzenia o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego – art. 18 ust. 8. 
Dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy - art. 18. 

9) Uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn 
takiej decyzji. Badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z 
powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu 
innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - art. 21 ust. 1 i 2. 

10) Wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy 
przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i art. 
23, 24 oraz 29. 

11) Poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w 
sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji 
prawach - art. 23 ust. 3. 

12) Cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28. 
13) Niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez 

jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2. 
14) Wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli 

ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1. 
15) Pozostania w szpitalu, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym 

szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2. 
16) Złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego - art. 36 ust. 1. 
17) Wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskaniu 

odmowy wypisania ze szpitala na wniosek - art. 36 ust. 3. 
18) Złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje 

pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju - art. 44 ust. 1 oraz ma 
prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co 
go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy- art. 50 ust. 1. 

 
Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i 

narządów z 1 lipca 2005 r.  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1000 z późn. zm.) 
 
Pacjent ma prawo do:  
1. Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek  

i narządów - art. 5 ust. 1-4, art.7 ust.1-7. 
2. Ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą - art. 19 ust. 1. 
3. Zgłoszenia na krajową listę osób oczekujących na przeszczepianie, jako potencjalnego biorcę 

zakwalifikowanego do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządów - art. 17.ust.1. 
 

UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE 
 
Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne takie jak np.: bezpłatne leki, korzystanie ze 
świadczeń bez skierowania, czy też pobyt w sanatorium. Zakres takich uprawnień może być różny w zależności 
od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych pacjent należy. Aby skorzystać z przysługującego uprawnienia 
pacjent powinien przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający.  
Jeżeli pacjent posiada szczególne uprawnienia do świadczeń, a nie są one respektowane, powinien zwrócić się 
do Dyrekcji SPZOZ lub działu skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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Zakres uprawnień szczególnych osób uprzywilejowanych: 
 
DZIECI I MŁODZIEŻ DO UKOŃCZENIA 26. ROKU ŻYCIA  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych dzieci i młodzież mają prawo do: 
1) korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno jako osoby zgłoszone do ubezpieczenia,  

jak i niezgłoszone, które mają obywatelstwo polskie i nie ukończyły 18. roku życia (art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a); 
2) dodatkowych świadczeń lekarza dentysty i dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych; 
3) leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu ortodontycznego do zdejmowania jedno  

i dwuszczękowego (do ukończenia 12 roku życia); 
4) bezpłatnej kontroli i naprawy aparatu raz w roku po zakończeniu leczenia (do ukończenia 13 roku życia); 
5) dodatkowych materiałów stomatologicznych (do ukończenia 18 roku życia); 
6) znieczulenia ogólnego przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych i kompozytowych materiałów 

światłoutwardzalnych do wypełnień - dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 16 
roku życia oraz dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym 
od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 18 roku życia, a także osoby niepełnosprawne w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 rok życia - jeżeli wynika to ze wskazań medycznych; 

7) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. poz.1462 z późn. zm.); 

8) zestawów infuzyjnych (wkłuć) do osobistych pomp insulinowych, 10 sztuk - zgodnie z zaleceniami lekarza, 
raz na miesiąc przy leczeniu cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej (zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie (Dz.U. poz. 1565), do 26. roku życia; 

9) zwolnienia z odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, 
sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym - dla dzieci i młodzieży do ukończenia 
lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez 
ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej (art. 33 ust. 4); 

10) zgodnie z ustawą  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" osoby do 
ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 
czasie porodu, mają prawo do świadczeń poza kolejnością. Uprawnienia na rzecz dziecka obejmują w 
szczególności diagnostykę prenatalną, świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej i leczenia szpitalnego,  wsparcie psychologiczne, rehabilitację leczniczą,  zaopatrzenie w 
wyroby medyczne, opiekę paliatywną i hospicyjną, dodatkowe wyroby medyczne określone przepisami. 
Więcej informacji na temat zakresu uprawnień na mocy ustawy „Za życiem” na stronie Ministerstwa 
Zdrowia. 

Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia - dokument stwierdzający tożsamość np.: dowód osobisty, 

paszport, legitymacja szkolna lub skrócony odpis aktu urodzenia, 
2) Osoby uczące się, które ukończyły 18. rok życia - dokument potwierdzający fakt nauki, 
3) Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń w znieczuleniu ogólnym i zwolnienia  

z odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium 
uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym - dla dzieci i młodzieży do ukończenia lat 18,  
a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26 jest orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, 
wydanym przed ukończeniem 16. roku życia. 

KOBIETY W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) kobiety w okresie ciąży mają prawo do korzystania poza 
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c  
ust. 1). 
Korzystanie „poza kolejnością” oznacza, że: 
1) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym 

osobom w dniu zgłoszenia, 
2) jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane 

w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, 
3) w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
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Ponadto kobiety w okresie ciąży i połogu - do 42. dnia po porodzie - mają prawo do: 
1) korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno jako osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone, jeśli 

mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 ust. 1 pkt 3 lit b); 
2) szczególnej opieki okołoporodowej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 

2012 r. 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1132), wydanym na podstawie art. 31d ustawy; 

3) dodatkowych materiałów stomatologicznych i leczenia endodontycznego wszystkich zębów, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. poz. 1462 z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 31d 
ustawy; 

4) zestawów infuzyjnych (wkłuć) do osobistych pomp insulinowych, co najmniej 10 sztuk zgodnie 
z zaleceniami lekarza, raz na miesiąc przy leczeniu cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1565), wydanym na podstawie art. 31d ustawy). 

Zgodnie z ustawą  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"  uprawnienia na 
rzecz kobiety w ciąży obejmują w szczególności: 
1) diagnostykę prenatalną, świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  

i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, wsparcie psychologiczne,  poradnictwo laktacyjne, 
ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub 
urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g. Więcej informacji na temat zakresu uprawnień na mocy 
ustawy „Za życiem” na stronie Ministerstwa Zdrowia. 

Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Kobieta w okresie ciąży - karta przebiegu ciąży (ewentualnie zaświadczenie od lekarza specjalisty 

potwierdzające ciążę), dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoba jest zgłoszona 
do ubezpieczenia zdrowotnego) oraz dokument potwierdzający tożsamość. Dokumentem potwierdzającym, 
że kobieta jest ciężarna, może być kopia karty, zakładanej kobiecie ciężarnej podczas pierwszej wizyty  
u lekarza, po zebraniu wywiadu i przeprowadzeniu badania lekarskiego lub zaświadczenie potwierdzające 
pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą 
do dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub inne zaświadczenie lekarskie. 

2) Kobiety w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument potwierdzający tożsamość. 
Potwierdzenie obywatelstwa i miejsca zamieszkania: 
1) Dokumentem potwierdzającym obywatelstwo polskie jest między innymi dowód osobisty osoby mającej 

korzystać ze świadczeń biorąc za podstawę ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 
 roku poz. 161, z późn. zm.). 

2) Przy ustalaniu miejsca zamieszkania należy brać pod uwagę przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), a w szczególności przepisy art. 25.  

Ważne! Okres połogu, zgodnie ze słownikiem określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 
września 2012 r. 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1132), to okres rozpoczynający się po 
porodzie i trwający 6 tygodni w czasie którego w organizmie kobiety następuje cofanie się zmian 
spowodowanych ciążą i porodem. 
 
CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają prawo 
do: 
1) korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1); 

2) korzystania z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera, 
ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu 
finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy o refundacji (art. 47 ust.1); 

3) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez 
skierowania (art. 57 ust.2 pkt 10a). 
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Ważne! W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dokumenty potwierdzające uprawnienia: 
1) Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydawana przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 
 
INWALIDZI WOJENNI  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: 
1) bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1); 

2) bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera, ubezpieczenia 
zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze 
środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji 
(art. 47 ust.1); 

3) korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych 
w aptekach (art. 47c); 

4) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 
57 ust. 2 pkt 10). 

Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dokumenty potwierdzające uprawnienia: 
1) Książka inwalidy wojennego-wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004 r. 
 
INWALIDZI WOJSKOWI  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) inwalidzi wojskowi mają prawo do: 
1) bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki objęte wykazem 

w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 45 ust. 1); 
2) bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze 
środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji 
(art. 47 ust.1); 

3) korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych 
w aptekach (art. 47c); 

4) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez 
skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10). 

Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dokumenty potwierdzające uprawnienia: 
1) Książka inwalidy wojennego-wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004 r. 

KOMBATANCI  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) kombatanci mają prawo do: 
1) korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych 

w aptekach (art. 47c); 
2) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez 

skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10). 
Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dokumenty potwierdzające uprawnienia: 
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1) Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych. 
 

MAŁŻONKOWIE INWALIDÓW WOJENNYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH POZOSTAJĄCY 
NA ICH WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU ORAZ WDOWY I WDOWCY PO POLEGŁYCH 
ŻOŁNIERZACH I ZMARŁYCH INWALIDACH WOJENNYCH ORAZ OSOBACH 
REPRESJONOWANYCH UPRAWNIENI DO RENTY RODZINNEJ 
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) małżonkowie inwalidów wojennych i osób 
represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach 
i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej mają prawo 
do: 
1) bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust.3). 

Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Decyzja w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń wydana przez dyrektora Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 
2) Książeczka małżonka razem z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i zaświadczeniem z Urzędu Stanu 

Cywilnego; 
3) Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu renty rodzinnej. 
 
OSOBY CHORE NA GRUŹLICĘ  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) osoby chore na gruźlicę mają prawo do: 
1) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez 

skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 8). 
Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę. 

OSOBY PRACUJĄCE W ZAKŁADACH PRODUKUJĄCYCH AZBEST I STOSUJĄCYCH AZBEST  
W PRODUKCJI  
Osoby pracujące w zakładach produkujących azbest, zatrudnione w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą 
oraz pracownicy zatrudnieni w zakładach, które zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) produkują 
wyroby zawierające azbest, mają prawo do: 
1) korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego i zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem 

uzdrowiskowym (art. 7a ust.1 pkt 3); 
2) bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (art. 7a ust.1 pkt 2). 
Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Książeczka badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia 

zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych. 
 
OSOBY REPRESJONOWANE  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) osoby represjonowane mają prawo do: 
1) bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1); 

2) korzystania z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej o której mowa w art. 2 pkt 
14 ustawy o refundacji (posiadającej prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie 
przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept), 
do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych 
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1); 

3) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez 
skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10). 
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Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dokumenty potwierdzające uprawnienia: 
1) Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po 23 kwietnia 2003 r., 

symbol Rw-52. 

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBY REPRESJONOWANE  
Z POWODÓW POLITYCZNYCH  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) osoby represjonowane mają prawo do: 
1) korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych  

w aptekach (art. 47c), 
2) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego (art. 57 ust.2 pkt 10). 
Ważne! W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Uprawnienia obowiązują od 31 sierpnia 2017 r. 
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1252), 
wydana na wniosek osoby zainteresowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
 
OSOBY UZALEŻNIONE OD ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI 
PSYCHOTROPOWYCH  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających 
i substancji psychoaktywnych mają prawo do: 
1) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez 

skierowania - w zakresie lecznictwa odwykowego (art. 57 ust. 2 pkt 11). 
Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające uzależnienie. 

OSOBY ZAKAŻONE WIRUSEM HIV  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) osoby zakażone wirusem HIV mają prawo do: 
1) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez 

skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 9). 
Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę. 
 
UPRAWNIENI ŻOŁNIERZE LUB PRACOWNICY WOJSKA W ZAKRESIE LECZENIA URAZÓW 
LUB CHORÓB NABYTYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA 
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie 
leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa mają prawo do: 
1) korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób nabytych poza granicami państwa 

poza kolejnością (art. 24a); 
2) korzystania bezpłatnie z zaopatrzenia do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych. 

Zaopatrzenie w leki objęte w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem 
o refundacji oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania 
zadań poza granicami państwa (art. 44 ust. 1a); 
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3) w przypadku przekroczenia limitu finansowania przysługuje prawo do finansowania kwotą wykraczającą 

poza ten limit (art. 44 ust. 1b); 
4) korzystania z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej 

ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych w zakresie leczenia 
urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 47 ust. 2); 

5) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez 
skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 
państwa (art. 57 ust. 2 pkt 12); 

6) korzystania ze świadczeń niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia 
opieki zdrowotnej w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami 
państwa pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 

Powyższe uprawnienia przysługują także pracownikom cywilnym wojska, skierowanym do pracy w PKW. 
Ważne! W przypadku korzystania z uprawnień wynikających z art. 44 ust. 1a uprawnionemu żołnierzowi lub 
pracownikowi przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ustawy 
o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o refundacji, w zakresie 
leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa po okazaniu 
legitymacji uprawniającej do wpisania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego kodu uprawnienia 
dodatkowego na recepcie ["PO"], zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 
marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 62 z późn. zm.) w części wzoru recepty. 
W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Legitymacja osoby poszkodowanej - wzór, tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane w niej 

zawarte określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w  sprawie dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących 
uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i  weteranowi poszkodowanemu (Dz.U. poz. 345 z późn. zm.), 
w związku z art. 47b ust. 1 i  1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

 
WETERANI POSZKODOWANI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA W ZAKRESIE 
LECZENIA URAZÓW LUB CHORÓB NABYTYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ POZA 
GRANICAMI PAŃSTWA 
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) weterani poszkodowani w działaniach poza granicami 
państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 
mają prawo do: 
1) korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24b); 
2) korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż 

świadczenia w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej - w zakresie 
leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24c ust. 1); 

3) korzystania z bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż 
świadczenia w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (art. 24c ust. 2); 

4) bezpłatnego zaopatrzenia w leki w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie 
z wykazem oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania 
zadań poza granicami państwa (art. 44 ust.1c); 

5) bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia 
zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 2a); 

6) dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych 
w przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków 
publicznych (art. 47 ust. 2b); 

7) korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez 
skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami 
państwa (art. 57 ust. 2 pkt 13); 

8) świadczeń niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane i odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 
w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, które 
pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej, 
minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji 
Wywiadu (art. 42 ust. 1a). 
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Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz 
rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest 
każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
Ponadto weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa przysługuje prawo do umieszczenia 
poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego, jako zakład opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka 
organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności, określonej stosownie 
do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Weterani poszkodowani 
w działaniach poza granicami państwa mają również prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej 
wraz z najbliższymi członkami rodziny, poza kolejnością udzielanej przez: 
1) psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także 

w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu 
do weteranów poszkodowanych żołnierzy; 

2) w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
- w odniesieniu do weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy; 

3) podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu 
do weterana poszkodowanego funkcjonariusza ABW. 

Ważne! W każdym Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczono pracownika, który 
zapewnia merytoryczną pomoc koordynacyjno-konsultacyjną uprawnionym poszkodowanym. Dane kontaktowe 
konsultantów zamieszczone zostały na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz na stronie 
internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Poszkodowani w misjach. 
Dokumenty potwierdzające uprawnienia: 
1) Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujący 

uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i  weteranowi poszkodowanemu - wydany przez komórkę 
właściwą ds. weteranów odpowiednio MON. 

2) Legitymacja weterana poszkodowanego - żołnierza. 
3) Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom 

ABW - wydany przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio ABW. 
4) Legitymacja weterana poszkodowanego - funkcjonariusza ABW. 
5) Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom - 

wydany przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MSW. 
6) Legitymacja weterana poszkodowanego - funkcjonariusza. 
Wzór legitymacji uprawniającej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujący uprawnionemu 
żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu. 

ZASŁUŻENI DAWCY PRZESZCZEPU  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) zasłużeni dawcy przeszczepu mają prawo do: 
1) bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenia w leki objęte wykazem w całym zakresie 

zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 43 ust. 1 pkt 1); 
2) bezpłatnego zaopatrzenia w leki, które pacjent może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku 

z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów (art. 43 ust. 1 pkt 2); 
3) korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych 

w aptekach (art. 47c); 
4) żywy dawca narządu ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia 

przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia 
pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat (art. 47a ust. 1). 

Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia. 
 
DAWCY PRZESZCZEPU  
Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793 z późn. zm.): dawcy przeszczepu mają prawo do: 
1) korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

(art. 23). 
Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Legitymacja Dawcy Przeszczepu wydana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, który pobrał 

szpik lub inne regenerujące się komórki lub tkanki. 
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ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI  
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) zasłużeni honorowi dawcy krwi mają prawo do: 
1) bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenia w leki objęte wykazem w całym zakresie 

zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 43 ust. 1 pkt 1); 
2) bezpłatnego zaopatrzenia w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub 

w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów (art. 43 ust. 
1 pkt 2); 

3) korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych 
w aptekach (art. 47c). 

Dokument potwierdzający uprawnienia: 
1) Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy PCK. 

 
PRAWO PACJENTA DO SKARGI I WNIOSKU 

 
Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone, może zwrócić się  
z interwencją do: 
1) Dyrektora, 
2) Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa, 
3) Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta, 
4) Kierownika komórki organizacyjnej. 
 
Zgłaszanie skarg i wniosków może się odbywać poprzez:  
1) zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl, rpp@spzoz-bielsk.pl, 
2) zgłoszenie pisemne w sekretariacie Szpitala. Dyrekcja przyjmuje skargi i wnioski w każdą środę od godziny 

9.00 do 11.00, 
3) zgłoszenie Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Praw Pacjenta, który przyjmuje skargi i wnioski w każdy wtorek 

od godziny 13.00 do 14.00 oraz pod numerem telefonu 85 833 43 07,  
4) zgłoszenie ustne do protokołu, 
5) zgłoszenie do rozpatrzenia przez Zespół Etyczny, 
6) zgłoszenia anonimowe rozpatrywane są na wniosek Dyrektora.  
 

W razie niezadowalającego załatwienia sprawy, pacjent ma prawo zwrócić się o jej rozpatrzenie:  
1) Przez Sekcję Skarg i Wniosków w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białymstoku 

15-042 Białystok ul. Pałacowa 3 
telefony: (85) 745 95 76, 745 95 49 (pn-pt: 8.00-16.00) 
e-mail: pacjenci@nfz-bialystok.pl 
komunikator Skype: podlaski.ownfz. 

2) pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 
ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa 
pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bpp.gov.pl 
poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka) 
faksem pod nr 22 532-82-30 
osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta w poniedziałki w godz. 9.00-18.00 oraz od wtorku do 
piątku w godz. 9.00-15.00. 

3) do Okręgowej Izby Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, jeżeli naruszenie prawa 
dotyczyło fachowej czynności medycznej. 

4) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub spadkobiercy mają prawo do wniesienia wniosku  
o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 
właściwej ze względu na siedzibę Szpitala. 

5) Pacjent ma prawo skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 
zakładu opieki zdrowotnej lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste pacjenta lub 
wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

6) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego, 
jeżeli opinia albo orzeczenie lekarskie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów 
prawa. 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 wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu 
prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. 
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OBOWIĄZKI PACJENTA 
 

1. Pacjent ma obowiązek przekazania za pokwitowaniem odzieży wierzchniej do magazynu odzieży oraz 
przedmiotów wartościowych i pieniędzy do depozytu lub bezpośrednio rodzinie. W razie odmowy oddania 
rzeczy do depozytu pacjent przyjmuje na siebie wyłączne ryzyko ich utraty.  

2. Pacjent przyjęty do szpitala ma możliwość korzystania z odzieży szpitalnej. 
3. Pacjent przyjęty do szpitala, zobowiązany jest poddać się niezbędnym zabiegom higieniczno-sanitarnym. 
4. Każdy pacjent podczas pobytu w szpitalu, zobowiązany jest do utrzymania higieny osobistej oraz porządku  

i czystości w pomieszczeniach szpitalnych: 
1) pacjent obowiązany jest do posiadania osobistych przyborów toaletowych, 
2) pacjent chodzący zobowiązany jest wykonywać zabiegi higieniczne w łazienkach, 
3) toaleta obłożnie chorych wykonywana jest w salach przez personel pielęgniarski, 
4) zabrania się zanieczyszczania zlewów i muszli klozetowych odpadkami i przedmiotami mogącymi 

spowodować ich niedrożność. 
5. Pacjent zobowiązany jest: 

1) stosować się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego, 
2) zachowywać się kulturalnie,  
3) stosować się do zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w Szpitalu, 
4) przyjmować leki w obecności personelu medycznego w wyznaczonym czasie i zgodnie z zaordynowaną 

dawką, 
5) zabronione jest samowolne przyjmowanie przez pacjenta innych leków niż zlecone oraz poddawanie się 

jakimkolwiek zabiegom bez uzgodnienia z lekarzem. 
6. Pacjentowi i osobom przebywającym na terenie Szpitala nie wolno: 

1) zakłócać spokoju innym pacjentom, 
2) zachowywać się w sposób naruszający dobre obyczaje i normy moralne oraz agresywnie  

w stosunku do pacjentów i personelu, 
3) świadomie niszczyć i dewastować mienia szpitalnego. W przypadku udowodnionej szkody z winy 

umyślnej osoby za nią odpowiedzialne zostaną obciążone pełnymi kosztami naprawy, 
4) manipulować przy aparaturze medycznej, dźwigach szpitalnych, urządzeniach leczniczych, 

elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych, 
5) wnosić i spożywać napojów alkoholowych i środków odurzających, jak również palić tytoniu, uprawiać 

gier hazardowych oraz zajmować się handlem, 
6) samowolnie, bez zgody lekarza kierującego oddziałem, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki opuszczać 

oddziału, zmieniać łóżka, siadać na łóżkach innych pacjentów, filmować lub fotografować pacjentów lub 
inne osoby bez uzyskania na to zgody. 

7. Pacjent ma obowiązek przebywać w wyznaczonej jemu sali chorych lub pomieszczeniach przeznaczonych 
dla ogółu pacjentów; przebywanie w innych pomieszczeniach lub poza obrębem Szpitala dopuszczalne jest 
za zgodą personelu medycznego. 

8. Podczas obchodu lekarskiego, w porze wykonywania zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych oraz  
w porze posiłków pacjent zobowiązany jest przebywać w swojej sali. 

9. Pacjenta obowiązuje dbałość o zachowanie ciszy i porządku przez osoby jego odwiedzające oraz 
dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie zasad. 

10. W przypadku odpłatnego świadczenia zdrowotnego, pacjent jest zobowiązany uiścić należną opłatę  
w miejscu i terminie ustalonym przez Dyrektora SPZOZ. W przypadku odmowy uiszczenia należności 
Szpital kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

 
Szanowni Państwo,  
zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat usług Szpitala w Bielsku Podlaskim. Prosimy zatem  
o poświęcenie czasu na wypełnienie kwestionariusza ankiety badania satysfakcji i odpowiedź na pytania, które 
pomogą nam na jeszcze lepsze dostosowanie usług do Państwa oczekiwań. Jednocześnie informujemy, że mają 
Państwo możliwość dokonania wpisów w książkach skarg i wniosków. Zapewniamy, iż wszelkie przekazane 
informacje objęte zostaną klauzulą poufności i analizowane będą jedynie w zestawieniach zbiorczych. 
 
 
 
Traci moc Karta praw i obowiązków Pacjenta Wydanie V  z 15.05.2017 roku. 
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 Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis 

 
Opracował 
 

W imieniu  
Zespołu ds. jakości  
Przewodniczący  

dr n. med. Arsalan Azzaddin 01.09.2017 r.  
 

Sprawdził Radca Prawny Andrzej Kurianowicz  01.09.2017 r.  
 

Zatwierdził  Dyrektor Bożena Grotowicz 

 
01.09.2017 r. 

 
 

 

Egzemplarz nadzorowany 
Podlega aktualizacji 
 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  
zastrzega wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. 

Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia  
Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. zarządzania jakością jest zabronione. 

 


