
SZCZEGÓŁOWE PRAWA PACJENTA W PRZEPISACH PRAWNYCH  

 

1. Prawo do ochrony zdrowia  (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP). 

2. Prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 

na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 2 Konstytucji RP). 

3. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, 

 a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania  

z przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność 

dostępu do świadczeń (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art.  

Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 11 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 

art. 21 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). 

4. Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia 

lub zdrowia (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 15 ustawy  

o działalności leczniczej). 

5. Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie, 

telefonicznie lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej (§ 13 rozporządzenia w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). 

6. Prawo do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłym, bez 

wymaganego skierowania, w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie 

zawarł umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 

19 ust. 1 i 2, art. 60 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych). 

7. Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające 

świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach 

wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta). 

8. Prawo do żądania od udzielającego świadczenia zdrowotnego zasięgnięcia opinii innego lekarza/ 

pielęgniarki lub zwołania konsylium lekarskiego (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta) 

9.  Prawo przyjęcia do Szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub 

felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, zgodnie z 

ustaloną w oparciu o kolejność zgłoszeń i kryteria medyczne listą oczekujących (art. 20, 21, 23 i 50 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 



10. Prawo do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów prawa (art. 30 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych). 

11. Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych 

udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego(art. 57 ust. 1 i 2 

ustawy   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

12. Prawo do wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych 

spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej  

z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów 

prawa(art. 29 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych). 

13. Prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z 

Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie 

skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 59 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

14. Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 

metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich 

zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 9 ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 31 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty). 

15. Prawo do uzyskania od lekarza dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez 

lekarza od leczenia i realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub 

w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli lekarz odmówił udzielenia 

świadczenia (art. 10 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

16. Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta (art. 11 ustawy o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 16 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). 

17. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot 

leczniczy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym 

Funduszem Zdrowia (art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

18. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą Szpital obowiązany jest niezwłocznie powiadomić  

w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenia życia lub w razie śmierci 

pacjenta (art. 28 ustawy o działalności leczniczej). 

19. Prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające 

mu świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku  



z wykonywaniem zawodu medycznego (art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 17 ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej, art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). 

20. Prawo do wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po 

uzyskaniu odpowiedniej informacji (art. 16 i 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, art. 32 ust. 1 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

21. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody 

leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta po udzieleniu informacji  

o przebiegu i ryzyku zabiegu oraz dalszym rokowaniu (art. 18 ust. 1 o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

22. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody  

w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności 

dwóch świadków i odnotowanej w dokumentacji medycznej) na uczestnictwo w eksperymencie 

medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach 

przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub 

poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego 

stadium (art. 24, 25 ust. 1 i 27 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

23. Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w 

badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za 

równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch 

świadków i odnotowanej  w dokumentacji medycznej), po wcześniejszym przekazaniu informacji 

dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym (art. 37b ust. 

2 pkt 2, art. 37f ustawy Prawo farmaceutyczne). 

24. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz 

cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie (art. 5 i 6 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów). 

25. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w Szpitalu z wyjątkami 

przewidzianymi  

w przepisach prawa (art. 31 ustawy o działalności leczniczej). 

26. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia lub orzeczenie 

mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa(art. 31 ustawy o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

27. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych 

mu świadczeń zdrowotnych lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być 



udostępniana 

 (art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2, art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

28. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej (art. 23 ust. 2 ustawy o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych). 

29. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 20 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta). 

30. Prawo do intymności i poszanowania godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń 

zdrowotnych (art. 20 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art 36 ust 1 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

31. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz oraz 

prawo do odmowy takiego kontaktu (art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta). 

32. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę 

wskazaną przez pacjenta (art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

33. Prawo do opieki duszpasterskiej (art. 36 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

34. Prawo do kontaktu pacjenta z duchownym jego wyznania w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia 

lub zagrożenia życia (art. 37 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

35. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Szpitala (art. 39 ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

35. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez 

recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w najmniejszym 

terapeutycznym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych  

i prekursorów grupy l-R (art. 96 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne). 

36. Prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta (art. 50 ustawy o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

37. Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej 

przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami 

etyki zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (rozdział 5 ustawy 

o izbach lekarskich). 

38. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy 

właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z 

zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania 

zawodu pielęgniarki i położnej (rozdział 6 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych). 

39. Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej 

Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z 



zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki 

laboratoryjnej (rozdział 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). 

40. Prawo do wniesienia roszczeń do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach 

medycznych z siedzibą przy właściwym urzędzie wojewódzkim (art. 67b i 67e ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

 


