
Świadomy pacjent, czyli co każdy pacjent 
powinien wiedzieć o swoich prawach
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Dlaczego pacjent powinien wiedzieć więcej?
„My pacjenci onkologiczni już od diagnozy wpadamy w gąszcz przepisów 
związanych z naszym leczeniem. Diagnoza onkologiczna oraz ilość infor-
macji z jakimi musimy sobie poradzić często nas przytłacza, łatwo jest się 
w tym zagubić. Jednak należy pamiętać, że im więcej wiemy, tym łatwiej 
będzie nam przejść przez nasze leczenie. Świadomość praw i obowiązków 
pacjenta przekłada się bezpośrednio na nasze funkcjonowanie w szpitalu, 
w którym się leczymy czy kontakt z personelem medycznym, ale przede 
wszystkim przekłada się na jakość naszego leczenia! Zdobycie wiedzy mi-
nimalizuje lęki oraz obawy co daje bezcenne poczucie bezpieczeństwa 
w procesie leczenia”.

Anna Kupiecka
Prezes Zarządu Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej

„Każdy z nas jako pacjent powinien znać swoje prawa i umieć z nich ko-
rzystać. Pacjent świadomy swoich praw ma większy wpływ na własne 
zdrowie i jest bardziej zaangażowany w proces leczenia, potrafi bowiem 
rozmawiać z lekarzem i wspólnie z nim podejmować decyzje istotne dla 
swojego zdrowia”.

dr ks. Arkadiusz Nowak
Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej



Czym są prawa pacjenta? 
Prawa pacjenta są zbiorem praw zawartych między innymi w Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Na podstawie Konstytucji RP i ustawy o prawach pacjenta można przyjąć na-
stępujące prawa pacjenta:
•• prawo do świadczeń zdrowotnych,
•• prawo do informacji,
•• prawo do tajemnicy informacji,
•• prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
•• prawo wyrażenia zgody na leczenie,
•• prawo do swojej dokumentacji medycznej,
•• prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
•• prawo do opinii innego lekarza lub zwołania konsylium lekarskiego,
•• prawo do poszanowania intymności i godności,
•• prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
•• prawo do opieki duszpasterskiej,
•• prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Kto powinien przestrzegać praw pacjenta?
Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich pod-
miotów uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów 

„Znajomość swoich praw jest bardzo ważna! Bez tej wiedzy możesz nie ro-
zumieć pewnych decyzji, które są podejmowane względem Twojej osoby 
przez personel medyczny. Pozostajesz zdany wyłącznie na innych i odbie-
rasz sobie możliwość skutecznego wpływania na proces Twojego leczenia”. 

adw. Paulina Kieszkowska-Knapik
KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński



Co zrobić gdy łamane są prawa pacjenta?
Jeżeli uważasz, że Twoje prawa nie są należycie przestrzegane, korzystając ze 
świadczeń opieki zdrowotnej w przychodni, poradni specjalistycznej czy szpita-
lu, możesz zgłosić się bezpośrednio do dyrektora placówki medycznej (najlepiej 
w formie pisemnej), w której zostały złamane Twoje prawa pacjenta, bądź do 
Rzecznika Praw Pacjenta. Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje prawa zostały na-
ruszone i potrzebujesz porady, skorzystaj z ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 
800 190 590. Z dyżurującymi pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta 
można skontaktować się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 
20:00.

Wniosek możesz przesłać pocztą na adres: 
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa;
e-mailem: kancelaria@rpp.gov.pl;

poprzez platformę ePUAP

władzy publicznej począwszy, przez osoby wykonujące zawód medyczny, do 
wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjen-
tem.

Należy pamiętać, że prawa pacjenta są uregulowane prawnie. Oznacza to, że 
każde z nich wynika z obowiązującego prawa. Jeżeli ktokolwiek łamie prawa 
pacjenta, jednocześnie łamie obowiązujące prawo i może być pociągnięty do 
odpowiedzialności.



Możesz również napisać wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Podaj w nim 
następujące informacje: 
•• swoje dane osobowe (a jeżeli sprawa nie dotyczy bezpośrednio Ciebie rów-

nież dane osobowe pacjenta, którego prawa mogły zostać naruszone oraz 
prześlij upoważnienie do działania w imieniu tej osoby), 

•• nazwę podmiotu leczniczego, którego sprawa dotyczy, 
•• opis zaistniałej sytuacji,
•• podpis osoby, która składa wniosek.

Co oznaczają indywidualne i zbiorowe prawa pacjenta?
Naruszenie zbiorowych praw pacjentów wymaga powtarzalności zachowania, 
wskazującej na stałość postępowania. Natomiast, jeżeli określone zachowanie 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych będzie miało charakter incy-
dentalny, to będziemy mieli raczej do czynienia z indywidualnym naruszeniem 
interesu poszczególnych pacjentów.

Co to jest świadoma zgoda?
Przed udzieleniem świadczenia medycznego każdy pacjent powinien wyrazić 
tzw. świadomą zgodę. Zgoda pacjenta może być sformułowana ustnie albo 
poprzez każde zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje, 
że pacjent godzi się i ma wolę przystąpienia do świadczenia medycznego.

Masz więc prawo nie zgodzić się na nie, lub je wstrzymać. O ewentualnych 
następstwach twojej decyzji powinieneś zostać rzetelnie poinformowany. 
W przypadku kiedy nie jesteś zdolny do wyrażenia swojej woli, a konieczna jest 
natychmiastowa interwencja medyczna, lekarze mają prawo sami zdecydować 
o podjęciu leczenia, chyba że wcześniej nie wyraziłeś na to zgody. Przyzwolenie 
na operację w celach leczniczych lub diagnostycznych, poddanie się ekspery-
mentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział w eksperymencie 
medycznym do celów naukowych musisz wyrazić na piśmie. Może tego doko-
nać twój przedstawiciel ustawowy. Jeśli jest możliwość zastosowania innych 
sposobów leczenia, do ciebie należy podjęcie decyzji o wyborze jednego z nich.



Czym jest świadczenie gwarantowane?
Świadczenie gwarantowane to takie świadczenia opieki zdrowotnej, którego 
koszt w całości lub w części pokrywany jest ze środków publicznych. Ustawa 
o świadczeniach w art. 15 wylicza ogólne zakresy tego rodzaju świadczenia. 
Precyzyjne wskazanie co przysługuje pacjentowi w ramach publicznego finan-
sowania znajduje się w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia (tzw. rozporządze-
niach koszykowych) oraz Zarządzeniach wydawanych przez Prezesa NFZ. 

Z perspektywy pacjenta fakt, iż dany zabieg lub lek jest świadczeniem gwaran-
towanym oznacza, że pacjent ma prawo, w razie potrzeby, otrzymać go bez-
płatnie lub oczekiwać pokrycia przez państwo części jego kosztów (tak jak ma 
to miejsce chociażby w przypadku leków refundowanych w aptekach). 

Co to są prawa nabyte? 
Prawa przysługujące pacjentowi - czy to na podstawie ustawy (np. świadczenia 
gwarantowane), czy też na podstawie indywidualnych decyzji (np. włączenie do 
programu lekowego) - nie mogą być w arbitralny sposób odbierane, ani ogra-
niczane. Nabyte prawa tych pacjentów podlegają bowiem ochronie zgodnie 
z konstytucyjnymi zasadami ochrony praw nabytych, bezpieczeństwa prawne-
go oraz pewności prawa (chociażby wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
4 kwietnia 2006 r., sygn. akt: K11/0) .

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał jak ważna dla polskiego prawa 
jest zasada ochrony praw nabytych (chociażby wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt: K 27/09.) Chodzi o to aby wszyscy 
mogli działać w zaufaniu do przepisów obowiązujących w danym momencie-
owe przepisy nie mogą zaskakiwać obywateli, którzy powinni mieć czas na 
dostosowanie się do zmienionych regulacji i spokojne podjęcie decyzji co do 
dalszego postępowania (Wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 3 grudnia 
1996 r., sygn. akt: K25/95, z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt: K26/97, z dnia 
10 kwietnia 2001 r., sygn. akt: U7/00, z dnia 15 lutego 2005 r., sygn. akt: K48/04, 
z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt: SK51/06).



Stosowanie zasady ochrony praw nabytych w obszarze opieki zdrowotnej po-
twierdziły z kolei sądy administracyjne. Chociażby Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt: VI Sa/Wa 
3432/13, przychylił się do koncepcji praw nabytych pacjenta do kontynuacji 
terapii danym lekiem. Tę koncepcję potwierdza również fakt, iż w momencie 
z ustawy mechanizmu tzw. chemoterapii niestandardowej, umożliwiono kon-
tynuację terapii pacjentom już wcześniej do tego leczenia włączonym. 



„Umiejętność porozumiewania się stanowi zasadniczą składową współ-
czesnej medycyny. Rola dobrej komunikacji lekarz-pacjent oraz partner-
ski model współpracy jest szczególnie istotna w onkologii. Pełna zaufania, 
udana komunikacja ma wpływ na powstanie solidnej współpracy (swego 
rodzaju związku pomiędzy lekarzem a jego pacjentem) co przekłada się 
na wyniki leczenia, motywację i zaufanie do terapii”.

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski
onkolog kliniczny

Na czym polega współodpowiedzialność pacjenta w prze-
biegu leczenia onkologicznego?
Współodpowiedzialność pacjenta w przebiegu leczenia, to partnerski model 
podejmowania decyzji dotyczących leczenia między lekarzem a pacjentem. Pod 
hasłem „współodpowiedzialność” kryje się również wiedza, uczucie wpływu, 
np. na wybór placówki medycznej czy wpływu na to czym pacjent jest leczony. 
To czynny i świadomy udział w decyzjach terapeutycznych na każdym etapie 
leczenia. Dlatego edukacja pacjentów w zakresie praw pacjenta jest jednym 
z kluczowych elementów procesu podnoszenia standardów świadczeń opieki 
zdrowotnej, w której szczególne miejsce zajmuje godność pacjenta.



Czy forma podania leku ma wpływ na jakość życia 
pacjentów? 
Nowoczesne formy podania leku, np. podskórne, to rozwiązania które pokazują 
w jakim kierunku zmienia się leczenie onkologiczne. Jednocześnie w przebiegu 
leczenia onkologicznego musi być brany pod uwagę szeroko rozumiany „do-
brostan” pacjenta. Jeżeli więc jakaś procedura, która trwa kilkadziesiąt minut 
może być zastąpiona z takim samym skutkiem terapeutycznym procedurą kil-
kuminutową, to z punktu widzenia chorego ma to ogromne znaczenie, bo jego 
czas poświęcony na leczenie skróci się a tym samym obciążenie psychiczne 
będzie mniejsze. Można to przedstawić na przykładzie pacjentek z rakiem pier-
si, które oprócz tego, że są pacjentkami onkologicznymi, mają swoje potrzeby 
i obowiązki jako matki, partnerki czy osoby pracujące. W przebiegu leczenia 
mogą te obowiązki łączyć i krótszy czas spędzony w szpitalu wykorzystać na 
spotkania z rodziną, dziećmi czy pracę. Nowoczesne formy podania leku mają 
wpływ na stan emocjonalny pacjentów a tym samym na polepszenie jakości 
życia.

„Pacjenci w obliczu choroby mają zwiększoną potrzebę informacji na te-
mat leczenia. Chcą otrzymywać wyczerpujące informacje na temat do-
stępnych możliwości terapii czy też o innowacyjnych formach podawania 
leków. Chcą też znać nazwę leku, którym są leczeni – co należy podkreślić 
jest ujęte w prawach pacjenta. Należy pamiętać, że rodzaj podjętej te-
rapii to wspólna decyzja lekarza i pacjenta! Otrzymane informacje, wie-
dza, przekładają się na psychologiczną potrzebę kontroli w chorobie, co 
jednocześnie przekłada się na przebieg leczenia. Tylko partnerski model 
współpracy, w którym jest miejsce na usłyszenie potrzeb pacjenta: tych 
emocjonalnych i społeczno-ekonomicznych może wyraźnie przełożyć się 
na powodzenie terapii, ale przede wszystkim na jakość życia pacjentów 
i ich bliskich”.

Adrianna Sobol
Psychoonkolog Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, pracownik nauko-
wo-dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego



Chcesz wesprzeć działania Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej 
i pomóc nam w walce z rakiem?

Przekaż nam 1% podatku.

Możesz nam również pomóc, wpłacając darowiznę na konto Fundacji. 
Pomóż nam pomagać.

Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej 
ul. Ludwika Narbutta 83 lok U2, 02-524 Warszawa
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Będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia.
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