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WSTĘP

Szanowni Państwo,                                                 
                                                      
każdy Pacjent ma prawa, które zostały wyszczególnione w Ustawie z dnia 
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 849). Czas pandemii jest jednak szczególnym okresem, 
podczas którego, jak wskazuje art. 5 wspomnianej ustawy, prawa te mogą 
być ograniczone.                                
                               
W pierwszej części poradnika chcielibyśmy przybliżyć poszczególne pra-
wa pacjentów, natomiast w drugiej zwrócimy uwagę na kwestie związane
z ograniczeniami podczas trwającej pandemii.                                 
 
Mamy nadzieję, że szczegółowo dobrana tematyka tego oraz innych 
przygotowanych przez nas poradników pomoże odnaleźć się Państwu
w gąszczu przepisów prawa i skutecznie dochodzić ich realizacji. 
Aktualizacje poradnika będą dostępne na stronie internetowej 
www.dogma.org.pl            

 Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się z nami – tel. 79 88 69 599

Umów się na bezpłatną poradę z doradcą Stowarzyszenia "DOGMA"
i dowiedz się jak w pełni korzystać ze swoich praw!

   
Porady prawne świadczone są również telefonicznie.

Wykaz punktów z numerami do zapisów można znaleźć na stronie: 
www.dogma.org.pl

 
Zapraszamy również na wirtualne spotkania z prawnikami,

doradcami obywatelskimi i mediatorami w ramach cyklu wywiadów:
„Spotkanie z prawnikiem”. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu

na Facebooku oraz kanału YouTube.  

 

Prawnicy i doradcy Stowarzyszenia "DOGMA" 



Jest to jedno z praw, które zostały wyszczególnione w Ustawie z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 849).                                                

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, odpowiadających 
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.                    

W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń 
zdrowotnych pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na 
kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych 
świadczeń (list oczekujących).                                      

Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii – lekarz lub pielęgniarka 
(położna) powinni zasięgnąć opinii innego lekarza lub pielęgniarki 
(położnej) lub lekarz powinien zwołać konsylium lekarskie.                                           
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1. PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Ważne!
W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjent ma prawo

do natychmiastowej pomocy

2. PRAWO DO INFORMACJI

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

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 diagnos-
tycznych 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.



Pacjent może udzielić zgody na udzielenie powyższych informacji 
wskazanym przez siebie osobom (nie muszą to być krewni).

Jeżeli lekarz ma zamiar odstąpić od leczenia, powinien o tym zamiarze 
poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem z jednoczesnym wskaza-
niem innego miejsca, gdzie pacjent może uzyskać świadczenia zdro-
wotne.

Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach.
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3. PRAWO 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 - za wyjątkiem ściśle określonych przepisami 
sytuacji np. gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpie-
czeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
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Ważne!
Zarówno zgoda, jak i sprzeciw mogą być wyrażone ustnie, pisemnie,

a także w inny sposób, który nie budzi wątpliwości, co do intencji pacjenta.

5. PRAWO DO WYRAŻANIA ZGODY NA UDZIELENIE
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dorosły pacjent, małoletni, który ukończył 16 rok życia, przedstawiciel 
ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub 
niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody ma prawo do wyrażenia 
zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń 
zdrowotnych.
 
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.                                        

6. PRAWO DO ZGŁASZANIA SPRZECIWU
WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec
opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obo-
wiązki pacjenta. 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.

 

4. PRAWO DO ZGŁASZANIA NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ
PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy/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. 
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do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia,
w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycz-
nych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym 
uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek 
lub zdjęć;

przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

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;

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

na informatycznym nośniku danych.
  

 

Ważne!
Pierwsze udostępnianie dokumentacji medycznej

w danym zakresie jest bezpłatne.
Dokumentacja powinna być wydana bezzwłocznie.

7. PRAWO DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej
jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację 
medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź 
osobie upoważnionej przez pacjenta.                    

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie 
upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu 
pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medycz-
na jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu 
sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
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8. PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności,
w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo 
to obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.       

Pacjent ma prawo do leczenia bólu.

9. PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO

Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub kores-
pondencyjnego z innymi osobami. Ma również prawo do odmowy takie-
go kontaktu.                                                     
                                       
Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie 
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych np. opieka rodzica nad 
dzieckiem czy też profesjonalna opieka pielęgniarki/ położnej (odpłatnie). 

10. PRAWO DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się 
stanu zdrowia lub zagrożenia życia  należy umożliwić pacjentowi kontakt
z duchownym jego wyznania.

11. PRAWO DO PRZECHOWYWANIA
RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE 

Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 
– co do zasady nieodpłatnie.

ALEKSANDRA PUCHOWICZ – PILORZ
Radca prawny, doradca obywatelski;

Od 2019 roku związana jest ze Stowarzyszniem na Rzecz Poradnictwa 
Obywatelskiego DOGMA. Specjalizuje się w sprawach z zakresu

prawa cywilnego oraz prawa medycznego. 

O AUTORCE:
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Stowarzyszenie „DOGMA” od 18 lat prowadzi działalność w zakresie 

nieodpłatnego poradnictwa prawnego  na rzecz osób będących w trudnej sytuacji 

życiowej. Nasz zespół to grupa profesjonalistów: radców prawnych, adwokatów, 

prawników, mediatorów, ekonomistów, wolontariuszy, a zarazem ludzi aktywnych, 

zaangażowanych, odpowiedzialnych, otwartych i kreatywnych, którzy dostrzegają 

w tym trudnym okresie potrzebę pomocy.                                

Celem Stowarzyszenia „DOGMA” jest m.in. przybliżenie problemów prawnych, 

które pojawiają się w toku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i obywa-

telskiej, dlatego też w roku 2021 kontynuuje serię poradników edukacyjnych

                           

Nasza organizacja od 2016 roku początku włączyła się w budowę i rozwój 

państwowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz edukacji 

prawnej, w ramach którego nasi prawnicy i doradcy udzielają łącznie ok. 1000 

bezpłatnych  porad miesięcznie.                                      

Aktualne dane z numerami telefonów i dodatkowymi informacjami można znaleźć 

ma stronie internetowej www.dogma.org.pl, na stronach poszczególnych powia-

tów oraz urzędów miast.                              

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO "DOGMA"
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POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ? 

MASZ PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI?

OBAWIASZ SIĘ O SWOJE PRAWA?

Umów się na bezpłatną poradę z doradcą

Stowarzyszenia "DOGMA" i dowiedz się,

jak w pełni korzystać ze swoich praw!

Nie zwlekaj!  Popraw swoją sytuację!

Nie wstydź się zwrócić o pomoc!

Dzięki bezpłatnym poradom prawnym i obywatelskim

Twoja sytuacja może jedynie ulec poprawie.

Zadzwoń i zapisz się na darmową poradę prawną! 

Wykaz punktów z aktualnymi numerami

telefonów do zapisów można znaleźć na stronie

internetowej: www.dogma.org.pl 

Zapraszamy również na wirtualne spotkania z prawnikami,

doradcami obywatelskimi i mediatorami

w ramach cyklu wywiadów „Spotkanie z prawnikiem”.

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku

oraz kanału YouTube.

Dodatkowe informacje można uzyskac również 

pod numerem INFOLINII: 79 88 69 599



Infolinia Stowarzyszenia "DOGMA "
tel. 79 88 69 599

Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych z Miasta Rybnik
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Zapisy telefonicznie: 32 439 22 39
mailowo: pomocprawna@um.rybnik.pl
lub przez stronę: https://np.ms.gov.pl/

Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?

Nie zwlekaj!
 Umów się na bezpłatną poradę  

z doradcą Stowarzyszenia "DOGMA"
i dowiedz się, jak w pełni korzystać ze swoich praw!

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

ul. Bolesława Chrobrego 16, Rybnik (Śródmieście)

Poniedziałek, piątek
Wtorek, środa, czwartek  

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 1 Maja 59, Rybnik (Chwałowice)

8.30 - 12.30
14.00 - 18.00

Poniedziałek
Środa
Wtorek, czwartek, piątek         

13.00 - 17.00
13.30 - 17.30

9.00 - 13.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Administracja Domów Mieszkalnych nr 2

ul. Patriotów 32, Rybnik (Boguszowice Osiedle)

Poniedziałek - środa   
Czwartek
Piątek     

9.00 - 13.00
12.00 - 16.00

8.00 - 12.00
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