
INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA 

 

I. Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych 

 

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej 

wiedzy medycznej. 

2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych, ze względu na 

zagrożenie zdrowia lub życia.  

3. 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.  

 

II. 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 ustawowy przedstawiciel mają prawo 

do uzyskania od ratownika dyżurującego przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta.  

3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie 

informacji wymienionych w pkt 2 innym osobom. 

4. Pacjent ma prawo żądać, aby ratownik dyżurujący nie udzielił mu informacji, o której mowa w 

pkt. 2. 

5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt 2, pacjent ma prawo przedstawić ratownikowi 

dyżurującemu swoje zdanie w tym zakresie. 

6. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w ustawie o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej 

ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. 

7. 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. 



8. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 

podmiot leczniczy, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych, realizowanych w podmiocie leczniczym. 

 

III. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, w szczególności z jego stanem 

zdrowia 

 

1. 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. 

2. W celu realizacji prawa pacjenta do zachowania tajemnicy, osoby wykonujące zawód 

medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w 

szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. 

3. Osoby wykonujące zawód medyczny są zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy, w 

przypadku gdy: 

a) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw, 

b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub 

innych osób, 

c) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, 

d) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w 

udzielaniu tych świadczeń. 

4. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1-4 i ust. 2a Ustawy o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta. 

 

IV. Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

 

1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub 

odmowy takiej zgody, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.  

2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie 

innych świadczeń zdrowotnych przez ratownika dyżurującego.  

3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub 

niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie 



innych świadczeń przez ratownika dyżurującego. W przypadku braku przedstawiciela 

ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. 

4. 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. 

5. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób 

wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę 

poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli. 

 

V. 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. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 

3. 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.  

4. W celu realizacji prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta, osoba wykonująca 

zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie 

intymności i godności pacjenta. 

5. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą 

przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj 

świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w 

przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do 

świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód 

medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego. 

 

 

 



VI. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 

 

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz 

udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 

2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i 

udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej 

dokumentacji. 

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi 

lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 

4. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez 

pacjenta za życia. 

5. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również 

zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta oraz innym uprawnionym podmiotom wskazanym 

w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, bez 

zgody pacjenta. 

6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

a) 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, 

b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, 

c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i 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, 

d) za pośrednictwem środków dokumentacji elektronicznej, 

e) na informatycznym nośniku danych. 

7. Udostępnianie dokumentacji medycznej Uczestnikowi (pacjentowi) lub jego przedstawicielowi 

ustawowemu jest bezpłatne. Udostępnienie dokumentacji następuje na wniosek Uczestnika 

lub osoby zainteresowanej. Wniosek może być złożony telefonicznie, poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail, pisemnie na adres siedziby lub osobiście. 

 

 

 

 



VII. Podstawa Prawna 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997r., Nr 78 poz. 

483 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 

z 2022 nr 1876). 

 

VIII. Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw 

 

1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone ma prawo zgłosić się do: 

a) Rzecznika Praw Pacjenta, 

b) administracji podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, 

c) w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej albo podmiotów 

leczniczych działających w formie jednostki budżetowej – do rady społecznej lub do 

podmiotu tworzącego, 

d) Wydziału Skarg i Wniosków NFZ, 

e) Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, 

f) samorządów zawodów medycznych (okręgowej izby lekarskiej, okręgowej izby 

pielęgniarek i położnych, okręgowej izby aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych), 

g) sądu powszechnego (cywilnego) w celu wynagrodzenia poniesionej szkody i 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak również do zakładu ubezpieczeń, z którym dana 

placówka lub osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego ma podpisaną umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

h) organów ścigania – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, 

i) Rzecznika Praw Obywatelskich, 

j) Rzecznika Praw Dziecka. 

2. Po wyczerpaniu postępowania przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości Pacjent ma 

prawo wnieść skargę do Komitetu Praw Człowieka działającego we współpracy z ONZ lub 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

 

IX. Kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjentaw 

1. Adres Biura Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa 

2. Adres poczty elektronicznej Biura Rzecznika Praw Pacjenta: kancelaria@rpp.gov.pl 



3. Numery telefonu Biura Rzecznika Praw Pacjenta: 22 532 82 50 

4. Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 

5. Adres strony internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta: www.gov.pl/web/rpp 

 

 


