Projekt z dnia 15.10.2018 r.
U S T AWA
z dnia ……………………
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 1. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524 oraz z 2018 r. poz. 1115 i 1515) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa:
1)

prawa pacjenta;

2)

zasady udostępniania dokumentacji medycznej;

3)

obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami
pacjenta;

4)

obowiązki pacjenta;

5)

tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta;

6)

zakres działania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

7)

postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;

8)

zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń
medycznych;

9)
2)

tryb funkcjonowania i zadania Rady Organizacji Pacjentów.”;

w art. 3 w ust. 1:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opiekun faktyczny - osobę sprawującą opiekę nad pacjentem, który ze względu
na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga;”,

b)

pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) osoba wykonująca zawód medyczny - osobę wykonującą zawód medyczny,
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), a także
psychologa, psychoterapeutę i dietetyka;
4)

pacjent - osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub
korzystającą ze świadczeń zdrowotnych lub innych działań medycznych,
niewchodzących w zakres świadczeń zdrowotnych, wykonywanych przez
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podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód
medyczny;”;
3)

w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać
poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. Roszczenie o zadośćuczynienie
przechodzi na osoby bliskie pacjenta tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy
powództwo zostało wytoczone za życia pacjenta.”;

4)

w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć miejsce również w sytuacji,
gdy korzystanie z praw przez pacjenta godzi w prawa innego pacjenta. Ograniczenie
korzystania z praw pacjenta w tym trybie następuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, a kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub
upoważnionych przez niego lekarz kieruje się w tym zakresie dobrem pacjenta i potrzebą
ochrony jego praw.
3. Ograniczenie w korzystaniu z praw pacjenta, o którym mowa w ust. 1 i 2,
odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta, wraz z podaniem przyczyny jego
zastosowania.”;

5)

w art. 6 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii
innego lekarza jedynie w wyjątkowych przypadkach.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, oraz odmowę, o której mowa w ust. 4, wraz
z jej uzasadnieniem, odnotowuje się w dokumentacji medycznej.”;

6)

uchyla się art. 9;

7)

art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo
do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia, na podstawie odrębnych
przepisów, przez osobę wykonującą zawód medyczny od udzielania świadczeń
zdrowotnych i wskazania przez tą osobę możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego
u innej osoby wykonującej zawód medyczny lub podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych. Odstąpienie od udzielania świadczeń zdrowotnych odnotowuje się
w dokumentacji medycznej pacjenta.”;
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8)

w art. 11 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Na prośbę pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego personel podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych wskazuje miejsce udostępnienia informacji,
o której mowa w ust. 1.
5. Informację, o której mowa w ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli ją posiada.”;

9)

w art. 12a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego osobie wykonującej
zawód medyczny odnotowuje się w dokumentacji medycznej.”;

10) Rozdział 4 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 4
Prawo pacjenta do informacji i tajemnicy medycznej
Art. 13. 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia oraz udzielonych
mu świadczeniach zdrowotnych, w szczególności w zakresie określonym w art. 14 ust. 4
oraz zawartych w dokumentacji medycznej.
2. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat ma prawo do uzyskania informacji
w zakresie określonym w art. 14 ust. 4.
3. Pacjent ma prawo, aby podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i osoby
w nim zatrudnione, osoby wykonujące zawód medycznych, a także inne osoby
uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentowi, zachowały w tajemnicy
wszelkie informacje związane z pacjentem, w szczególności dotyczące jego stanu
zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (tajemnica medyczna). Tajemnica
medyczna trwa także po śmierci pacjenta.
4. Tajemnicy medycznej podlegają także informacje zawarte w dokumentacji
medycznej, której zakres, rodzaje, sposób prowadzenia i przechowywania oraz zasady
udostępnienia określają przepisy rozdziału VII, w tym przepisy wydane na podstawie
art. 30.
Art. 14. 1. Informacje objęte tajemnicą medyczną, w tym zawarte w dokumentacji
medycznej, są udostępniane przedstawicielowi ustawowemu pacjenta oraz osobie
upoważnionej przez pacjenta, a w przypadku zmarłego pacjenta – osobie upoważnionej
przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego
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przedstawicielem ustawowym, a także osobie bliskiej pacjenta, chyba że pacjent zastrzegł
inaczej.
2. Upoważnienie do uzyskania informacji objętych tajemnicą medyczną, w tym
do dokumentacji medycznej, obejmuje prawo do uzyskania tych informacji nie tylko
od osoby wykonującej zawód medyczny lub podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych, wobec których lub w których je pierwotnie złożono, ale także wobec innych
osób i w innych podmiotach, chyba że co innego wynika z upoważnienia.
3. Udostępnianie informacji objętych tajemnicą medyczną za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej lub drogą telefoniczną następuje po zastosowaniu
procedury i środków zapewniających ochronę przed udostępnieniem informacji osobom
nieupoważnionym.
4. Pacjentowi oraz osobom wymienionym w ust. 1 przysługuje informacja od osoby
wykonującej zawód medyczny o stanie zdrowia pacjenta, w tym przystępna informacja
o 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.
5. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała
mu informacji, o której mowa w ust. 4. Takie żądanie osoba wykonująca zawód medyczny
odnotowuje w dokumentacji medycznej.
6. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 4, pacjent ma prawo przedstawić
osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
7. 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. 4, w pełnym zakresie.
8. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby
wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w ust. 4, w zakresie i formie
potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
9. 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.
10. Z inicjatywą przekazania informacji, w zakresie o którym mowa w ust. 4, 8 i 9,
w szczególności w przedmiocie proponowanych, możliwych, a także alternatywnych
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do zastosowania metod diagnostycznych i leczniczych, występuje osoba wykonująca
zawód medycznych.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Pacjenta, przykładową procedurę oraz środki,
o których mowa w ust. 3, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony informacji
dotyczących pacjenta objętych tajemnicą medyczną przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym.
Art. 14a. Obowiązku zachowania tajemnicy medycznej 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
medycznej;

4)

zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód
medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
Art. 14b. 1. Informacje objęte tajemnicą medyczną są także udostępniane:

1)

podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli informacja 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, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez
te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
3)

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;

4)

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;
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5)

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

6)

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

7)

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

8)

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

9)

zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

10) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
11) 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;
12) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której
mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;13
13) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
14) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie
niezbędnym do ich przeprowadzenia;
15) 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;
2. Informacje stanowiące tajemnicę medyczną zawarte w dokumentacji medycznej
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

–7–

zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu
medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny są udostępniane tym
osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.
4. Informacje stanowiące tajemnicę medyczną mogą 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.”;
11) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych
świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie
określonym w art. 14 ust .4.
2. Pacjent ma prawo wyboru świadczenia zdrowotnego, w szczególności metod
leczniczych oraz diagnostycznych, spośród tych uzgodnionych z osobą wykonującą
zawód medyczny.”;
12) w art. 17:
a)

dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Przepisu ust. 3, w zakresie prawa do wyrażenia sprzeciwu, nie stosuje się

w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, a zgoda wyrażona
przez przedstawiciela ustawowego pacjenta jest wystarczająca do udzielenia
mu świadczeń zdrowotnych.
3b. W przypadku, gdy małoletni, który ukończył 16 lat, w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia zdrowia lub życia, sprzeciwia się przeprowadzeniu badania lub udzieleniu
innych świadczeń zdrowotnych należy niezwłocznie powiadomić o tym jego
przedstawiciela ustawowego.”,
b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3b, 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.”;
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13) dodaje się art. 17a i 17b w brzmieniu:
„Art. 17a. 1. W przypadku, gdy pacjent jest niezdolny do świadomego wyrażenia
zgody i nie ma on przedstawiciela ustawowego, ani nie ustanowił pełnomocnika
medycznego, o którym mowa w art. 19a, przeprowadzenie badań lub udzielenie innych
świadczeń zdrowotnych wymaga zgody sądu opiekuńczego. Sąd, wydając postanowienie
o zezwoleniu albo o braku zezwolenia na wnioskowane badanie lub świadczenie
zdrowotne, ustanawia dla takiej osoby kuratora medycznego, jeśli z okoliczności sprawy
wynika, że leczenie będzie kontynuowane. W przypadku, gdy pacjent pozostaje w stanie
wyłączającym świadome wyrażenie zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub
odmowę takiej zgody, decyzję w tym zakresie podejmuje kurator medyczny.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, wszczyna się na wniosek opiekuna
faktycznego pacjenta, osoby bliskiej, podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub
osoby wykonującej zawód medyczny. Postępowanie sąd może wszcząć również z urzędu.
Postępowanie jest wolne od opłat.
3. Sąd niezwłocznie wszczyna postępowanie w sprawie wyrażenia zgody
na przeprowadzenie badań lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych pacjentowi,
a postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.
4. W toku postępowania, o którym mowa w ust. 3, sąd wysłuchuje pacjenta, także
małoletniego, o ile osoba ta jest przytomna, jej przedstawiciela ustawowego oraz lekarza,
a także może powołać biegłych celem zasięgnięcia opinii o stanie zdrowia pacjenta.
W przypadku, gdy pacjenta jest nieprzytomny sąd zapoznaje się ze stanem pacjenta
w miejscu, w którym on przebywa.
5. Sąd może odwołać kuratora medycznego w każdym czasie, jeśli uzyska
wiarygodne informacje wskazujące, że kurator medyczny nie działa na rzecz dobra
pacjenta.
6. Do kuratora medycznego stosuje się art. 19a ust. 5 i art. 19d.
7. Do kuratora medycznego stosuje się odpowiednio art. 166 i 167 ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.).
8. Sąd niezwłocznie odwołuje kuratora medycznego jeśli pacjent odzyskał trwale
zdolność samodzielnego wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie
innych świadczeń zdrowotnych.
9. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca udzielenia świadczenia
zdrowotnego.
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Art. 17b. 1. Na postanowienie, o którym mowa w art. 17a ust. 1, służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do sądu okręgowego, w terminie 3 dni od dnia jego wydania,
za pośrednictwem sądu, który wydał to postanowienie.
2. Sąd, który wydał postanowienie, o którym mowa w art. 17a ust. 1, niezwłocznie
przekazuje akta sprawy wraz z zażaleniem, o którym mowa w ust. 1. Sąd okręgowy
rozpatruje zażalenie niezwłocznie.”;
14) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 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. 2–3b.
2. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie formy pisemnej, o której mowa w ust. 1, zgoda
może być wyrażona w sposób określony w art. 79 Kodeksu cywilnego, z tą różnicą,
że podpis osoby podpisującej się za składającego oświadczenie może być poświadczony
także

przez

kierownika

podmiotu

udzielającego

świadczeń

zdrowotnych

lub upoważnionego przez niego lekarza. Niezachowanie tej formy udokumentowania
oświadczenia pacjenta uważa się za brak zgody.
3. Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust. 1 i 1a pacjent ma prawo
do uzyskania informacji, o której mowa w art. 14 ust. 4
4. Przepisy art. 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
5. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia w miejscu rejestracji
pacjentów oraz na swojej stronie internetowej, jeśli taką posiada, stosowane formularze
służące do wyrażenia przez pacjenta zgody, o której mowa w ust. 1.”;
15) dodaje się art. 19a–19e w brzmieniu:
„Art. 19a. 1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
może

wyznaczyć

inną

osobę

pełnoletnią

i

nieubezwłasnowolnioną

swoim

pełnomocnikiem medycznych.
2. Ustanowienie pełnomocnika medycznego wymaga pisemnej zgody osoby, która
ma być pełnomocnikiem.
3. Można ustanowić wyłącznie jednego pełnomocnika medycznego, jednakże osoba
fizyczna może wskazać inną osobę, która staje się pełnomocnikiem medycznych
w sytuacji gdy pierwotnie ustanowiony pełnomocnik medyczny nie może działać
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z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku podjęcia czynności przez osobę wyznaczoną
w ten sposób pierwotne pełnomocnictwo wygasa.
4. W przypadku, gdy pełnomocnik medyczny lub osoba wyznaczona w trybie ust. 3
nie może podjąć czynności uznaje się, że pacjent nie ma pełnomocnika medycznego.
5. Pełnomocnikiem medycznym nie może być pracownik podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych pacjentowi bądź osoba, która z tym podmiotem współpracuje
na podstawie innej umowy.
19b. Pełnomocnictwo medyczne obejmuje wyrażenie w imieniu pacjenta zgody albo
sprzeciwu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy pacjent jest niezdolny
do wyrażenia świadomej zgody albo w przypadku korzystania przez niego z prawa,
o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.
19c. 1. Pełnomocnictwo medyczne dla swojej ważności wymaga formy pisemnej
z podpisem poświadczonym przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
starostę lub marszałka województwa.
2. W szczególnych okolicznościach, zwłaszcza jeśli osoba fizyczna nie może pisać
albo istnieje obawa rychłej utraty zdolności do podjęcia świadomej decyzji lub wyrażenia
woli przez osobę udzielającą pełnomocnictwa medycznego, pełnomocnictwo medyczne
może zostać udzielone w trybie art. 18 ust. 1a.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wyrażenie zgody, o której mowa
w art. 19a ust. 2, może zostać udzielona w dowolny sposób.
19d. 1. Pełnomocnik medycznych jest zobowiązany do działania zgodnie z dobrem
pacjenta oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących pacjenta
o jakich dowiedział się w związku z udzielonym pełnomocnictwem.
2. Pełnomocnikowi medycznemu przysługuje prawo dostępu do informacji
dotyczących pacjenta objętych tajemnicą medyczną, w zakresie niezbędnym
do wykonania pełnomocnictwa medycznego.
19e. Informacja o ustanowieniu pełnomocnika medycznego, wraz z opisem zakresu
jego działania, może być zamieszczona w Internetowym Koncie Pacjenta.”;
16) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być
obecna osoba bliska. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi może być
obecna więcej niż jedna osoba bliska.
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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, a w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, także ze względu na możliwości organizacyjne.
Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.”;
17) w art. 22 uchyla się ust. 3;
18) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Przepisy niniejszego rozdziału określają zasady udostępniania
dokumentacji medycznej oraz obowiązki podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych w zakresie prowadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji
medycznej.”;
19) w art. 24 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić,
przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym
rozdziale oraz przepisach odrębnych, 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, czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,
w którym

przetwarzana

jest

dokumentacja

medyczna,

i

zapewnieniem

bezpieczeństwa tego systemu, a także czynności administracyjne, zarządcze oraz
audytorskie, na podstawie upoważnienia administratora danych.”;
20) uchyla się art. 26;
21) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być
udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)
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i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych
uprawnionych organów lub podmiotów.”;
22) w art. 28:
a)

ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się od pacjenta albo jego

przedstawiciela ustawowego, w przypadku udostępnienia kopii dokumentacji medycznej,
o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2, chyba że w takim zakresie i w takiej formie
dokumentacja medyczna została już pacjentowi udostępniona, a także w związku
z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.”,
b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,

maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, uwzględniając sposoby
udostępniania dokumentacji medycznej oraz przeciętne koszty poszczególnych czynności
związanych z udostępnieniem dokumentacji medycznej, przy czym za udostępnienie
dokumentacji medycznej w formie wyciągu lub odpisu opłata ta nie może być wyższa niż
7 zł.”;
23) w art. 30a ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Przepisy art. 13–14b, art. 23, art. 24 i art. 27-29 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.”;
24) w art. 35:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w stosunku do jednego przedstawiciela
ustawowego małoletniego pacjenta sprawującego nad nim dodatkową opiekę
pielęgnacyjną, o której mowa w art. 34 ust. 1.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej
ustalenia, a także o uprawnieniach wynikających z ust. 3, jest jawna i udostępniana
w lokalu zakładu leczniczego podmiotu, o którym mowa w ust. 1.”;
25) w art. 39 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
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„2. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za rzeczy wartościowe
przechowywane w depozycie.”;
26) dodaje się Rozdział 11a w brzmieniu:
„Rozdział 11a
Obowiązki pacjenta
Art. 40a. 1. Obowiązki pacjenta wynikają z przepisów niniejszej ustawy oraz
przepisów odrębnych.
2. Do obowiązków pacjenta należy:
1)

dbałość o właściwy przebieg procesu terapeutycznego poza miejscem udzielania
świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie realizacji zaleceń osoby
wykonującej zawód medyczny, a po zakończeniu tego procesu – uwzględnienie
wiedzy o pozytywnym wpływie na ogólny stan zdrowia zachowań prozdrowotnych,
w szczególności badań profilaktycznych, zdrowego odżywania oraz aktywności
fizycznej;

2)

poszanowanie praw innych pacjentów;

3)

współpraca w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych z osobami wykonującymi
zawód medyczny, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o stanie
zdrowia;

4)

powiadomienie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych o braku
możliwości stawienia się w ustalonym terminie w celu udzielenia świadczenia
zdrowotnego lub o rezygnacji z udzielenia świadczenia, w sytuacji zapewnienia
przez ten podmiot realnej możliwości wykonania tego obowiązku, w szczególności
za

pośrednictwem

rozmowy

telefonicznej

lub

środków

komunikacji

elektronicznej.”;
27) w art. 43 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku
dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, ani wykonywać innych
zajęć zawodowych;”;
28) w art. 46 uchyla się ust. 4;
29) w art. 47 w ust. 1:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa
pacjentów

oraz

naruszających

upowszechnianie

zbiorowe

prawa

orzecznictwa
pacjentów,

w

w

zakresie

szczególności

praktyk
przez

zamieszczanie decyzji Rzecznika na stronie internetowej Biura;”,
b)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wykonywanie zadań określonych w art. 55–55b;”,

c)

dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) występowanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie
uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie
wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
3b) ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 546, 960 oraz 1245);”,

d)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie praw pacjenta, w tym
prowadzenie ogólnopolskiej infolinii, opracowywanie i wydawanie publikacji
oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw
pacjenta;”,

e)

pkt 9a otrzymuje brzmienie:
„9a) współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami
udzielającymi świadczeń zdrowotnych, w tym podejmowana w wyniku
sygnałów przekazywanych przez pacjentów ze wszelkich źródeł;”,

f)

dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) wydawanie

rekomendacji

dla

podmiotów

udzielających

świadczeń

zdrowotnych dotyczących dobrych praktyk w zakresie realizacji praw
pacjenta;”,
g)

dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
„1a. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3b, Rzecznik realizuje w szczególności

przy pomocy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, których zadania
i zakres działania określają przepisy rozdziału 12a.
1b. Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 10a, Rzecznik wydaje mając
na uwadze zidentyfikowane obszary zagrożeń w realizacji praw pacjenta związane
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ze stosowaniem przepisów prawa przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.
Rzecznik umożliwia zapoznanie się przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych
z projektem rekomendacji przed ich wydaniem. Rzecznik udostępnia na swojej stronie
internetowej wydane rekomendacje.
1c. Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 10a, mogą dotyczyć konkretnego
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.”;
30) dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. 1. Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe
niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań.
2. Rzecznik przetwarza dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), wyłącznie w celu ochrony praw
pacjentów przy realizacji zadań, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 – 3a i 7 – 10.
3. Administratorem danych, o których mowa w ust. 1 i 2 jest Rzecznik.”;
31) dodaje się art. 50a w brzmieniu:
„Art. 50a. Stroną postępowania wyjaśniającego dotyczącego zmarłego pacjenta jest
osoba bliska tego pacjenta, w przypadku gdy złożyła wniosek, o którym mowa w art. 50
ust. 1, lub zgłosiła udział w toczącym się postępowaniu.”;
32) w art. 52 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Rzecznik może określić termin realizacji żądania, o którym mowa w ust. 1a.
2b. Rzecznik poucza o sankcji wynikającej z art. 69 ust. 2.”;
33) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. W sprawach cywilnych dotyczących:
1)

naruszenia praw pacjenta, określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach
odrębnych;

2)

zadośćuczynienia dochodzonego na podstawie art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego
związanego ze śmiercią pacjenta podczas lub w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych

–

Rzecznik może z urzędu lub na wniosek strony żądać wszczęcia postępowania
lub brać udział w toczącym się postępowaniu, na prawach przysługujących
prokuratorowi.”;
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34) dodaje się art. 55a i 55b w brzmieniu:
„Art. 55a. W sprawach dotyczących praw pacjenta Rzecznik może zwrócić się
o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu
administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach
przysługujących prokuratorowi.
Art. 55b. Rzecznik może zgłosić swój udział w postępowaniu przed Trybunałem
Konstytucyjnym lub w sprawach skargi konstytucyjnej w zakresie praw pacjenta oraz
brać udział w tych postępowaniach.”;
35) dodaje się Rozdział 12a w brzmieniu:
„Rozdział 12a
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Art. 58a. 1. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem
Biura, przy pomocy którego Rzecznik realizuje swoje zadanie, o którym mowa w art. 47
ust. 1 pkt 3b.
2. Prawo do pomocy w ochronie praw pacjenta ze strony Rzecznika Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego przysługuje osobie korzystającej ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez szpital psychiatryczny, jej rodzinie, osobie bliskiej, przedstawicielowi
ustawowemu, opiekunowi prawnemu i faktycznemu, z zastrzeżeniem ust. 6.
3.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy

w szczególności:
1)

pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem,
warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;

2)

inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw
osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital
psychiatryczny.
4. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego zadania, o których mowa

w ust. 3, realizuje w szczególności przez:
1)

współpracę z osobami, o których mowa w ust. 2, w tym rozpatrywanie zgłoszonych
skarg;

2)

zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji na temat praw i wolności człowieka,
w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości
skutecznej ochrony tych praw;
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3)

pomoc w sporządzeniu i złożeniu pisma do kierownika szpitala psychiatrycznego
lub innych instytucji;

4)

organizowanie spotkań mających na celu informowanie o prawach przysługujących
pacjentom;

5)

wyjaśnianie osobom, o których mowa w ust. 2 zgłaszanych wątpliwości,
w szczególności związanych ze skierowaniem i przyjęciem do szpitala
psychiatrycznego,

stosowaniem

środków

przymusu

oraz

postępowaniem

leczniczym;
6)

inne działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
5. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, z własnej inicjatywy,

podejmuje działania na rzecz pacjentów, w szczególności w odniesieniu do pacjentów:
1)

przyjętych do szpitala psychiatrycznego bez zgody;

2)

wobec których zastosowano przymus bezpośredni;

3)

niezdolnych do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia albo leczenia;

4)

przebywających w szpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądowego,
w szczególności o zastosowaniu środka zabezpieczającego;

5)

małoletnich;

6)

ubezwłasnowolnionych

–

i dokonuje oceny stopnia przestrzegania ich praw.
6. Z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – w sprawach

związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta
ze szpitala psychiatrycznego – osoby, o których mowa w ust. 2, mogą korzystać także
przed przyjęciem pacjenta do szpitala oraz po jego wypisaniu.
7. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w celu realizacji zadań,
o których mowa w ust. 2, ma prawo:
1)

wstępu do pomieszczeń szpitala psychiatrycznego związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych;

2)

porozumiewania się z osobą korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych
przez szpital psychiatryczny oraz jej przedstawicielem ustawowym, opiekunem
prawnym lub faktycznym, bez udziału innych osób;

3)

dostępu do informacji o stanie zdrowia oraz dokumentacji medycznej osoby
korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

4)

wglądu w nagrania z systemu monitoringu z kamerą;
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5)

występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, w szczególności do lekarza prowadzącego,
ordynatora oddziału psychiatrycznego (lekarza kierującego oddziałem) lub
kierownika podmiotu leczniczego o przekazanie wyjaśnień oraz podjęcie działań
zmierzających do usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń.
8.

Osobom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo do uzyskania informacji

o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy.
Art. 58b. 1. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego umieszcza na
tablicach informacyjnych szpitala psychiatrycznego informację o możliwości korzystania
z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przez osoby, o których
mowa w art. 58a ust. 2. Na tablicach informacyjnych umieszcza się dni, godziny i miejsca
przyjęć Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
2. Prawo do kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
przysługuje w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi, niezwłocznie po
otrzymaniu zgłoszenia.
Art. 58c. 1. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewnia
Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego warunki do wykonywania jego
zadań, w szczególności udostępnia:
1)

pomieszczenie przeznaczone do bieżącego wykonywania obowiązków przez
Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, wraz z odpowiednim
wyposażeniem;

2)

odpowiednie narzędzia dostępu celem realizacji zadania, o którym mowa w art. 58a
ust. 7 pkt 1;

3)

pomieszczenia przeznaczone do odbywania spotkań z osobami, o których mowa
w art. 58a ust. 2
2. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno być pomieszczeniem

oddzielnym, przeznaczonym do samodzielnego użytku przez Rzecznika Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego w dniach i godzinach, o których mowa w art. 58b ust. 1.
Art. 58d. 1. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może być osoba,
z zastrzeżeniem ust. 2, która:
1)

posiada wykształcenie wyższe:
a)

prawnicze,

b)

psychologiczne,
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c)

socjologiczne,

d)

w dziedzinie nauk medycznych,

e)

w dziedzinie zdrowia publicznego,

f)

pedagogiczne

–

lub posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnionymi, lub posiada wykształcenie
wyższe i współpracowała z organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz praw pacjenta szpitala psychiatrycznego;

2)

posiada wiedzę na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osoby
z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony tych praw;

3)

jest obywatelem polskim;

4)

korzysta z pełni praw publicznych;

5)

nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

6)

cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego nie może być:

1)

świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach;

2)

właścicielem

podmiotu

wykonującego

działalność

leczniczą

będącym

świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a ustawy o świadczeniach,
jego pracownikiem lub osobą współpracującą ze świadczeniodawcą;
3)

właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub wytwórcą
produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, wyrobu medycznego do diagnostyki
in vitro, wyposażenia wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego
do diagnostyki in vitro oraz aktywnego wyrobu medycznego do implantacji,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

4)

właścicielem akcji albo udziałów w spółce prowadzącej aptekę lub hurtownię
farmaceutyczną albo wytwarzającej produkty lecznicze lub wyroby medyczne;

5)

członkiem

Rady

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

albo

rady

oddziału

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
6)

pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia.”;

36) art. 60 otrzymuje brzmienie:
„Art. 60. 1. Każdy może zawiadomić Rzecznika co do podejrzenia stosowania
praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.
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2 Stroną postępowania jest podmiot, wobec którego zostało wszczęte postępowanie
w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.”;
37) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W postępowaniu w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa
pacjentów Rzecznik ma prawo żądać przedstawienia dokumentów oraz wszelkich
informacji, w tym zawierających dane wrażliwe pacjentów, dotyczących okoliczności
stosowania praktyk, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż mają charakter
praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia otrzymania żądania.”;
38) dodaje się Rozdział 13b w brzmieniu:
„Rozdział 13b
Rada Organizacji Pacjentów
Art. 67r. 1. Przy Rzeczniku działa Rada Organizacji Pacjentów, zwana dalej „Radą”,
która jest organem opiniodawczo-doradczym Rzecznika.
2. Obsługę Rady zapewnia Biuro.
Art. 67s. Do zadań Rady należy:
1)

określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta
i przedstawianie ich Rzecznikowi;

2)

wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika;

3)

współpraca z organizacjami pozarządowymi, do których celów statutowych należy
podejmowanie działań związanych z ochroną praw pacjenta lub edukacja w zakresie
tych praw, zwanymi dalej „organizacjami pacjentów”;

4)

podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań związanych z edukacją w zakresie
praw pacjenta;

5)

opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony zdrowia;

6)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika.
Art. 67t. 1. Rada składa się z nie więcej niż 9 członków powoływanych przez

Rzecznika.
2. Członkiem Rady może być osoba, która:
1)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

2)

korzysta z pełni praw publicznych;
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3)

wyraziła zgodę na objęcie funkcji członka Rady;

4)

złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 7
3. Członkiem Rady nie może być osoba, która:

1)

jest członkiem organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem,
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem
medycznym;

2)

jest członkiem organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego
z refundacją

leków,

środków

spożywczych

specjalnego

przeznaczenia

żywieniowego, wyrobów medycznych;
3)

jest członkiem organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji prowadzących
działalność, o której mowa w pkt 1 i 2;

4)

posiada akcje lub udziały w spółkach handlowych prowadzących działalność,
o której mowa w pkt 1 i 2, oraz udziałów w spółdzielniach prowadzących
działalność, o której mowa w pkt 1 i 2;

5)

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2;

6)

wykonuje zajęcia zarobkowe na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy
o dzieło lub innej umowy o podobnych charakterze na rzecz podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych lub stara się o zawarcie umowy w tym zakresie.
4. Kandydatów na członków Rady zgłaszają organizacje pacjentów.
5. Na 6 miesięcy przed końcem kadencji Rzecznik zamieszcza na swojej stronie

internetowej informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady
następnej kadencji.
6. W sposób określony w ust. 5 Rzecznik informuje o zgłoszonych kandydatach
na członków Rady, z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz organizacji pacjentów,
która go zgłosiła, a także o członkach wybranych i powołanych do Rady.
7. Przed wyborem na członka Rady kandydat składa oświadczenie o braku konfliktu
interesów w wykonywaniu zadań członka Rady, uwzględniając charakter działania Rady
oraz zakres jej zadań.
8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, obejmuje także informację
o niezachodzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1–6.
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9. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, Rzecznik
wybiera innego kandydata na członka Rady spośród pozostałych zgłoszonych
kandydatów.
10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, członek Rady składa corocznie nie
później niż do dnia 31 marca.
11. Członek Rady jest obowiązany niezwłocznie poinformować na piśmie
Przewodniczącego Rady o wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na treść
oświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 7. Przewodniczący Rady przekazuję tą
informację niezwłocznie Rzecznikowi.
12. Członek Rady jest obowiązany niezwłocznie poinformować na piśmie
Przewodniczącego Rady o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1–6.
Przewodniczący Rady przekazuję tą informację niezwłocznie Rzecznikowi.
13. Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie wygasa z powodu:
1)

rezygnacji członka Rady złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady;

2)

śmierci członka Rady;

3)

niemożności sprawowania funkcji członka Rady z powodu długotrwałej choroby
stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

4)

skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

5)

pozbawienia praw publicznych.
14. Rzecznik odwołuje członka Rady w przypadku:

1)

niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, w terminie wskazanym w tym
przepisie;

2)

wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 11, z zastrzeżeniem ust. 15;

3)

zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 12, z chwilą doręczenia pisemnej
informacji Rzecznikowi;

4)

niewywiązywania się z zadań członka Rady.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 pkt 2, Rzecznik dokonuje oceny

przekazanej na piśmie informacji, o której mowa w ust. 11, w zakresie istnienia konfliktu
interesów, o którym mowa w ust. 7.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 i 14, Rzecznik powołuje nowego
członka Rady na okres pozostały do końca kadencji, spośród pozostałych zgłoszonych
kandydatów, po potwierdzeniu aktualności zgłoszenia.
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17. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia
Rady, które wyznacza Przewodniczący Rady lub członek Rady wyznaczony w trybie
art. 67v ust. 4.
Art. 67v. 1. Prace rady odbywają się na posiedzeniach. Terminy posiedzeń wyznacza
Przewodniczący.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, który reprezentuje ją na zewnątrz.
W przypadku braku przewodniczącego lub jego nieobecności pracami Rady kieruje
Zastępca Przewodniczącego Rady, który wykonuje w tym zakresie kompetencje
i uprawnienia Przewodniczącego Rady wynikające z ustawy oraz regulaminu, o którym
mowa w ust. 4.
3. Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje
Rzecznik. Powołanie Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady
następuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia powołania Rady. Do dnia powołania
Przewodniczącego Rady jego kompetencje sprawuje wyznaczony przez Rzecznika
członek Rady.
4. Rada działa na podstawie przepisów ustawy oraz – w zakresie w niej
nieuregulowanym – regulaminu nadawanego przez Rzecznika określającego szczegółowy
tryb działania Rady.
5. Członkom Rady za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
6. Członkom Rady przysługuje:
1)

dieta, zwrot kosztów przejazdu i noclegu, w przypadku miejsca zamieszkania
członka Rady poza siedzibą Biura, w wysokości i na warunkach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy;

2)

zwolnienie od pracy w dniu posiedzenia Rady, bez zachowania prawa
do wynagrodzenia.
Art. 67x. 1. Rada corocznie, w terminie nie później niż do dnia 31 marca roku

następnego, sporządza informację ze swojej działalności.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, stanowi część sprawozdania Rzecznika,
o którym mowa w art. 58.”;
39) art. 68 i 69 otrzymują brzmienie:
„Art. 68. 1. W decyzji, o której mowa w art. 64 ust. 1 i 4, Rzecznik może nałożyć
na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizatora strajku karę pieniężną
do wysokości 500 000 złotych.
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2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, Rzecznik może nałożyć, w drodze decyzji,
także w przypadku stwierdzenia ponownego podjęcia przez podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych tych samych działań, które już zostały uznane za praktykę
naruszającą zbiorowe prawa pacjenta.
3. Rzecznik może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200 tys.
zł w przypadku ponownego naruszenia prawa pacjenta działaniem albo rodzajem
działania, które było już przedmiotem stwierdzenia naruszenia prawa pacjenta
w postępowaniu wyjaśniającym.
Art. 69. 1. W przypadku nieprzekazania na żądanie Rzecznika dokumentów lub
informacji, o których mowa w art. 61, w terminie wskazanym w tym żądaniu, Rzecznik
może nałożyć, w drodze decyzji, na podmiot, do którego skierowano żądanie, karę
pieniężną do wysokości 50 000 złotych.
2. Rzecznik może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 tys. zł
w przypadku nieprzekazania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
informacji objętych żądaniem, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1a, lub w terminie
wyznaczonym na podstawie art. 52 ust. 2a.”.
Art. 2. 1. Do postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta
wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Do postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów
wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje
się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 3. 1. Nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
Rzecznik Praw Pacjenta powoła Radę Organizacji Pacjentów, o której mowa w Rozdziale 13b
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Kandydatów na członków Rady Organizacji Pacjentów zgłaszają organizacje
pozarządowe, do których celów statutowych należy podejmowanie działań związanych
z ochroną praw pacjenta lub edukacja w zakresie tych praw
3. Nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Rzecznik
Praw Pacjenta zamieści na swojej stronie internetowej informację o możliwości zgłaszania
kandydatów na członków Rady Organizacji Pacjentów.

– 25 –

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1
pkt 22 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt jest wynikiem podjętych pod koniec 2017 r. w Biurze Rzecznika
Praw Pacjenta prac nad nowelizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Bardzo duży wkład w powstanie merytorycznych rozwiązań znajdujących się w projekcie
miały organizacje pacjentów, które zgłaszały do niego uwagi i z którymi jego finalna wersja
została uzgodniona.
Od uchwalenia przez Sejm RP ustawy upłynęło niemalże 10 lat. Wydaje się, że jest
to odpowiedni moment, aby rozpocząć dyskusję na temat szerszych zmian w tej ustawie.
Wypracowane rozwiązania są wynikiem doświadczeń Rzecznika Praw Pacjenta, jako
centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony praw pacjentów,
oraz organizacji pacjentów, które – będąc najbliżej codziennych problemów pacjentów –
z biegiem lat rozszerzały działalność, zarówno w zakresie zintensyfikowania swojej
aktywności, jak i profesjonalizmu.
Przed przystąpieniem do właściwego uzasadnienia zawartych w projekcie propozycji
należy nadmienić, że co do zasady są one kompleksowe, niemniej niektóre zagadnienia objęte
projektem (np. propozycja uregulowania prawa pacjenta do informacji i tajemnicy medycznej)
mogą wymagać zmiany niektórych innych aktów prawnych. Przedstawiony projekt nie zawiera
tych zmian, gdyż jego celem jest przedstawienie istoty rozwiązań proponowanych przez
Rzecznika Praw Pacjenta oraz organizacje pacjentów, a zmiany będące konsekwencją tych
rozwiązań mogą być uzupełnione w dalszym toku prac legislacyjnych.
Zawarte w projekcie zmiany koncentrują się przede wszystkim na:
1)

zmianach w przepisach dotyczących stricte praw pacjenta;

2)

rozszerzeniu zadań Rzecznika Praw Pacjenta;

3)

uregulowaniu obowiązków pacjenta;

4)

utworzeniu organu składającego się z przedstawicieli organizacji pacjentów.
Projekt przewiduje także inne zmiany będące głównie konsekwencją pozostałych

propozycji (np. art. 1, który normuje zakres regulacji ustawy) lub dotyczące kwestii
technicznych (np. prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań wyjaśniających).
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Ad. 1.
Art. 5 ustawy określa przesłanki i sytuacje, w których może nastąpić ograniczenie praw
pacjenta – jest to bezpieczeństwo pacjenta oraz zagrożenie epidemiczne. W praktyce często
mamy do czynienia z sytuacjami, w których dochodzi do pewnego rodzaju kolizji w realizacji
praw dwóch – lub większej liczby – pacjentów. Takie sytuacje najczęściej mają miejsce
w szpitalach i dotyczyć mogą przykładowo pacjentów umieszczonych na salach
wieloosobowych, u których powstaje konflikt na tle realizacji przysługujących im uprawnień
(np. jeden z pacjentów chce, aby wiele osób mogło go odwiedzić jednocześnie a drugi pacjent
wskazuje, że taka sytuacja narusza jego intymność). Oczywiście ww. przypadek jest jednym
z możliwych (nie sposób wyliczyć wszystkich) niemniej tego typu sytuacje stawiają
kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych przed dylematem rozwiązania
problemu. Dlatego też projekt zakłada rozwiązanie prawne pozwalające na ograniczenie praw
danego pacjenta, w sytuacji gdy godzą one w prawa innego pacjenta. Ograniczenie w tym trybie
miałoby charakter wyjątkowy, a kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
lub upoważniony przez niego lekarz kierowałby się w tym przypadku dobrem pacjenta
i potrzebą ochrony jego praw. Realizacja ww. ograniczenia wiązałaby się także z koniecznością
jego odnotowania w dokumentacji medycznej, wraz z podaniem przyczyny zastosowania. Taki
wymóg zabezpieczy pacjenta w możliwość weryfikacji, czy ograniczenie nastąpiło zgodnie
z ww. zasadami, gdyż będzie to mogło stanowić przedmiot prowadzonego przez Rzecznika
Praw Pacjenta postępowania wyjaśniającego.
W ramach prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych wyróżniamy uprawnienie
pacjenta do żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego
lekarza lub zwołał konsylium lekarskie (art. 6 ust. 3 ustawy). Obecnie lekarz może odmówić
realizacji ww. żądania jeżeli uzna je za niecelowe. Przedmiotowe zagadnienie wywołało
szeroką dyskusję w ramach spotkań konsultacyjnych z organizacjami pacjentów. Wskazały
one, że w praktyce pacjenci mają duże problemy z realizacją ww. uprawnienia a jego waga jest
bardzo duża, gdyż może wesprzeć pacjenta w procesie decyzyjnym i pomóc w wyrażeniu
świadomej zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Intencją zatem proponowanych zmian
jest ograniczenie uznaniowości lekarza w tym zakresie i doprecyzowanie, że odmowa realizacji
ww. uprawnienia może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach. Przepis posługuje
się w tym wypadku pojęciem nieostrym, niemniej jest to zabieg legislacyjny stosowany
w ustawie (np. „bezpieczeństwo pacjenta”). Chodzi tu na przykład o sytuacje, w których lekarz
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z przyczyn czysto obiektywnych nie może uczynić zadość żądaniu pacjenta, ponieważ nie ma
– i w rozsądnym czasie nie będzie miał – możliwości skonsultowania sytuacji pacjenta z innym
lekarzem. Podobnie jak w przypadku proponowanej zmiany w art. 5 również i tu przewidziany
został obowiązek uzasadnienia odmowy zasięgnięcia opinii innego lekarza w dokumentacji
medycznej.
W art. 10 ustawy unormowane zostało prawo pacjenta do dostatecznie wczesnej
informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od udzielania świadczeń zdrowotnych
pacjentowi. Przepis ten nie powinien ograniczać się wyłącznie do zawodu lekarza, ale
do wszystkich osób wykonujących zawód medyczny.
Zgodnie z art. 11 ustawy 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. Proponuje się dodanie przepisu, z którego będzie wynikać, że na prośbę
pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego personel podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych wskaże miejsce udostępnienia ww. informacji. Nadto przedmiotową informację
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zamieszcza także na swojej stronie internetowej,
jeśli ją posiada.
W uzasadnieniu powyższego należy wskazać, że na początku 2017 r. zostało zlecone
wyspecjalizowanemu pomiotowi przeprowadzenie badania opinii społecznej. Głównym celem
badania było m.in. określenie poziomu wiedzy polskiego pacjenta nt. przysługujących mu
praw, identyfikacja potrzeb informacyjnych na ten temat. Wyniki przeprowadzonego badania
wskazują na systematyczny wzrost świadomości na temat praw pacjenta i urzędu Rzecznika
Praw Pacjenta w stosunku do poprzednio przeprowadzonych badań (co miało miejsce w 2014
i 2013 r.). Badania te również pokazują, że Polacy czują się średnio poinformowani
o przysługujących im prawach pacjenta. Większość badanych ocenia ten urząd jako przydatny
i potrzebny, a 62,5% respondentów uznało jego działalność za niezbędną. Badani chcą być
bardziej doinformowani o przysługujących im prawach – 89,4% uważa, że powinny zostać
podjęte działania informacyjne na temat praw pacjenta.
Wskazane wyżej rozwiązanie przyczyni się do edukacji pacjentów, przy minimalnych
nakładach finansowanych.
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W wyniku jednej z nowelizacji ustawy dodane zostało w Rozdziale 3a prawo pacjenta
do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. Przedmiotowe działanie pacjent,
jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny może zgłosić 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. Propozycja zawarta w projekcie
przewiduje obowiązek odnotowania ww. zgłoszenia osobie wykonującej zawód medyczny
w dokumentacji medycznej pacjenta. Kwestia czy dane zdarzenie zostanie uznane za działanie
niepożądane pozostaje po stronie osoby wykonującej zawód medyczny, niemniej warto, aby
okoliczność dokonania takiego zgłoszenia była odnotowana w dokumentacji medycznej
pacjenta. Wskazana problematyka, wraz z propozycją rozwiązania, została przedstawiona
Rzecznikowi Praw Pacjenta przez same organizacje pacjentów.
Projekt przewiduje uregulowanie nowego prawa pacjenta – do informacji i tajemnicy
medycznej.
Oczywiście tajemnica medyczna jako taka w języku prawniczym istnieje. Jeśli chodzi
o prawa pacjenta to nawiązują do niej prawa pacjenta do informacji, tajemnicy informacji
związanych z pacjentem oraz do dokumentacji medycznej. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta
ww. prawa pacjenta należy zunifikować, w zakresie w jakim dotyczą informacji o stanie
zdrowia pacjenta, i ująć je jednym prawem pacjenta. Obecnie brak jest uzasadnienia dla takiego
rozdziału – mówimy cały czas o tych samych informacjach o pacjencie, które należy chronić;
inne jest natomiast ich źródło (nośnik). Rozwiązania takie z powodzeniem funkcjonują
w systemie prawa – np. tajemnica bankowa czy też tajemnica ubezpieczeniowa. Rozwiązanie
takie jest zasadne z kilku powodów. Po pierwsze określona materia ujęta kompleksowo
w jednym prawie będzie z pewnością bardziej przystępna dla samych pacjentów. Po drugie nie
będzie wątpliwości kto jest obowiązany do zachowania tajemnicy medycznej. Kolejnym
argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest kwestia dostępu do danych objętych
tajemnicą medyczną. Obecnie, aby uzyskać od osoby wykonującej zawód medyczny
informacje o stanie zdrowia pacjenta trzeba mieć jego upoważnienie. Odrębne upoważnienie
należy z kolei mieć, aby uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. Cały czas
mówimy o tych samych danych. Jeszcze inną kwestią jest zwolnienie przez pacjenta osoby
wykonującej zawód medyczny z obowiązku zachowania tajemnicy informacji. Dla każdej
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z tych czynności należy mieć odrębne oświadczenie pacjenta. W przypadku tajemnicy
medycznej wszystko byłoby ujęte jednym prawem i zwolnienie z tajemnicy następowałoby
jednym oświadczeniem pacjenta. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla pacjentów,
lekarzy, jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (ogranicza biurokrację).
Prawo pacjenta do informacji i tajemnicy medycznej zostałoby uregulowane w miejsce
prawa pacjenta do tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Modyfikacji w odpowiednim
zakresie doznają Rozdział 3 – Prawo pacjenta do informacji oraz Rozdział 7 – Prawo pacjenta
do dokumentacji medycznej. Prawo pacjenta do tajemnicy medycznej miałoby charakter
bardzo szeroki (projektowany art. 13 ust. 1).
Jeśli chodzi o dalsze rozwiązania szczegółowe w zakresie prawa pacjenta do tajemnicy
medycznej należy wskazać na uregulowanie expressis verbis sytuacji, w której osoba
upoważniona do informacji dotyczących pacjenta objętych tajemnicą medyczną, zgłasza
się do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z upoważnieniem złożonym przez
pacjenta w innym podmiocie. Według Rzecznika Praw Pacjenta, jeżeli takie upoważnienie
ma charakter ogólny jest ono skuteczne również w innych podmiotach. W tej sprawie
wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 września 2013 r. (II OSK
1539/13). Zagadnienie to należy ująć w wprost w przepisach prawa (projektowany art. 14
ust. 3).
W obliczu coraz szerszego dostępu do elektronicznych środków przesyłania informacji
po stronie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych powstają wątpliwości w zakresie
możliwości przesyłania tą drogą informacji o stanie zdrowia pacjenta. Podmioty wskazują,
że nie mogą ponad wszelką wątpliwość zidentyfikować osoby wnoszącej o udostępnienie
takich informacji, nawet jeśli jest to sam pacjent (analogicznie w przypadku kontaktu
telefonicznego). Przekazywanie informacji o stanie zdrowia tą drogą nie jest zabronione –
kwestią problematyczną jest zapewnienie ochrony tych informacji i nieudostępnienie ich
osobie nieupoważnionej. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z jednej strony nie
chcą ograniczać praw pacjenta, z drugiej zaś obawiają się naruszenia tych praw w związku
z ujawnieniem informacji dotyczących pacjenta. Należy wyjść naprzeciw temu problemowi –
Rzecznik Praw Pacjenta proponuje uregulowanie, że udostępnianie informacji objętych
tajemnicą medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub drogą
telefoniczną następuje po zastosowaniu procedury i środków zapewniających ochronę przed
udostępnieniem informacji osobom nieupoważnionym, wraz z dodaniem przepisu
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upoważniającego ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze
rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Pacjenta, przykładowej procedury oraz
środków, o których mowa wyżej. Kwestia ta jest nie bez znaczenia również w kontekście
stosowanego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta pacjent w toku udzielanych mu świadczeń
zdrowotnych powinien być traktowany jak partner, wszak chodzi tu o jego zdrowie. Budowanie
relacji pacjenta z osobami wykonującymi zawód medyczny jest z tego punktu widzenia bardzo
ważne. Podstawowym elementem tej relacji jest właściwe informowanie pacjenta o stanie jego
zdrowia, w szczególności w zakresie możliwych do zastosowania metod diagnostycznoleczniczych, na które pacjent następnie będzie wyrażał zgodę lub odmówi takiej zgody.
Ze stanem świadomości obywateli w zakresie przysługujących im praw jest coraz lepiej,
niemniej stan ten jest daleki od pożądanego. Stąd też projekt Rzecznika Praw Pacjenta
przewiduje, że z inicjatywą przekazania istotnych dla pacjenta informacji będzie wychodziła
osoba wykonująca zawód medyczny.
Pozostałe projektowane regulacje bazują na już obowiązujących przepisach dotyczących
prawa pacjenta do informacji, tajemnicy informacji związanych z pacjentem oraz
do dokumentacji medycznej, które odpowiednio zmodyfikowano
Projekt zakłada szerokie zmiany w zakresie prawa pacjenta do wyrażenia zgody
na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
W pierwszej kolejności należy wskazać na modyfikację art. 16 ustawy, w którym
podkreślono rolę pacjenta w procesie leczenia i jego prawo do wyboru świadczeń zdrowotnych,
w szczególności metod leczniczych oraz diagnostycznych, spośród tych uzgodnionych z osobą
wykonującą zawód medyczny. W ocenie organizacji pacjentów jest to kwestia bardzo istotna,
wymagająca podkreślenia. Zaproponowana zmiana jest także powiązana z omówioną
wcześniej propozycją dotyczącą obowiązku osób wykonujących zawód medyczny
zainicjowania rozmowy o stanie zdrowia pacjenta, co ma budować partnerską relację
i odpowiedzialność pacjenta za jego zdrowie.
W zakresie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
proponuje się unormowanie sytuacji, w których sprzeciw małoletniego, który ukończył 16 lat,
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wobec zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych wyrażonej przez przedstawiciela
ustawowego, nie będzie skuteczny. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 3 ustawy 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.
Funkcjonujące obecnie rozwiązanie budzi wątpliwości w określonych sytuacjach.
Problem pojawia się (co zgłaszają do Rzecznika Praw Pacjenta podmioty lecznicze udzielające
świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego), gdy rodzic pacjenta, który
ukończył 16 lat, wyraża zgodę na leczenie, a pacjent z pełną świadomością sprzeciwia się temu
leczeniu, przy występującym stanie zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, co też uniemożliwia
dochowanie procedury sądowej.
Sprawy nie rozwiązuje odesłanie, które ustawodawca zawarł w art. 19 ustawy,
i to z dwóch powodów. Zgodnie z ww. przepisem zasady przeprowadzenia badania lub
udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec
zgłoszenia sprzeciwu, o którym 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. Po pierwsze odesłanie
jest ze sobą wewnętrznie sprzeczne i uniemożliwia zrekonstruowanie normy prawnej.
Wyrażenie sprzeciwu wymaga od pacjenta „dostatecznego rozeznania”, jest zatem czynnością,
którą może wykonać tylko osoba świadoma (przytomna). Z kolei przepis art. 33 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi o udzielaniu świadczeń
zdrowotnych pacjentowi, który z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie jest zdolny do wyrażenia
zgody (tu – zgodnie z analizowanymi przepisami ustawy – zakładamy, że jest). Dodatkowo
przepis ten zakłada niemożność uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, co też odbiega
od omawianego stanu faktycznego (tutaj ten przedstawiciel jest i wyraża zgodę). Przepis art. 34
ust. 6 ww. ustawy odnosi się z kolei do sytuacji, gdzie przedstawiciel ustawowy nie wyraża
zgody na udzielenie małoletniemu świadczeń zdrowotnych. Zaznaczyć również należy,
że ustawodawca nakazuje stosowanie ww. przepisów wprost, nie zaś odpowiednio,
co uniemożliwia jakiekolwiek dopasowanie stosowania przepisów do realiów ustawy.
Analogicznie sytuacja wygląda z ratownikami medycznymi (pielęgniarkami systemu)
i odesłaniem zawartym w art. 19 ustawy do przepisów art. 11 ust. 10a–10c ustawy z dnia
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8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195,
z późn. zm.). Także i w tych przepisach jest mowa o tym, że ratownik medyczny (pielęgniarka
systemu) może udzielić pacjentowi pomocy pomimo braku zgody, jeżeli wymaga
on niezwłocznej pomocy, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie
ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem. Ponownie należy wskazać,
że w przedstawionym przykładowo stanie faktycznym pacjent jest w wieku, w którym może
wyrazić zgodę lub sprzeciw (ukończone 16 lat) a kontakt z jego przedstawicielem jest możliwy,
a wręcz czynnie on angażuje się w sprawę, wyrażając zgodę na udzielenie świadczeń dziecku.
Cały czas zakładamy przy tym, że występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.
Celem zabezpieczenia ww. sytuacji proponuje się dodanie w art. 17 ust. 3a, zgodnie
z którym prawo do wyrażenia sprzeciwu nie będzie przysługiwało w przypadku
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, a zgoda wyrażona przez jego
przedstawiciela ustawowego pacjenta będzie wystarczająca do udzielenia mu świadczeń
zdrowotnych.
Skorelowana z ww. rozwiązaniem jest propozycja dodania ust. 3b w art. 17, w myśl
którego w przypadku, gdy małoletni, który ukończył 16 lat, w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia zdrowia lub życia, sprzeciwia się przeprowadzeniu badania lub udzieleniu innych
świadczeń zdrowotnych należy niezwłocznie powiadomić o tym jego przedstawiciela
ustawowego.
Kolejnym postulatem w zakresie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie
świadczeń zdrowotnych jest wprowadzenie kuratora medycznego, powoływanego przez sąd
w przypadku, gdy pacjent jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody i nie
ma on przedstawiciela ustawowego, ani nie ustanowił pełnomocnika medycznego (o którym
dalej).

Udzielenie

pierwszego

świadczenia

zdrowotnego

następowałoby na

mocy

postanowienia sądu, a dalsze (jeżeli leczenie ma być kontynuowane) – za zgodą kuratora
medycznego. Obecnie jeżeli pacjent jest w stanie stabilnym, a zachodzi potrzeba udzielania mu
dalszych świadczeń zdrowotnych, nieraz o podwyższonym ryzyku, każdorazowo zgodę musi
wyrażać sąd. Zgodnie z intencją przedmiotowej propozycji kurator medyczny przyczyniłby się
do uproszczenia i tym samym przyśpieszenia procedury wyrażania zgody na udzielenie
świadczeń zdrowotnych pacjentowi, który sam takiej zgody nie jest w stanie wyrazić.
Odpowiednio do art. 18 ustawy zgoda na udzielenie świadczeń zdrowotnych
o podwyższonym ryzyku powinna być wyrażona w formie pisemnej. Zdarzają się jednak
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sytuacje, w których pacjent nie może w ten sposób wyrazić zgody (np. nie może pisać). Stąd
też proponuje się odesłanie do art. 79 Kodeksu cywilnego, który reguluje zagadnienie składania
oświadczeń woli przez osobę niemogącą pisać, z tą różnicą, że podpis osoby podpisującej się
za składającego oświadczenie może być poświadczony także przez kierownika podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważnionego przez niego lekarza. Niezachowanie
tej formy udokumentowania oświadczenia pacjenta uważa się za brak zgody.
Nawiązując do wcześniej podniesionej kwestii dotyczącej zapotrzebowania obywateli
na większą edukację w zakresie praw pacjenta proponuje się, aby podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych udostępniał w miejscu rejestracji pacjentów oraz na swojej stronie
internetowej, jeśli taką posiada, stosowane formularze służące do wyrażenia przez pacjenta
zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
W ostatnich latach obserwujemy wzrost świadomości polskiego społeczeństwa.
Podkreślana jest także autonomia decyzji pacjenta w zakresie jego leczenia oraz
odpowiedzialność za zdrowie. Wyrazem powyższego będzie umożliwienie pacjentowi
ustanowienia pełnomocnika medycznego, którego zadaniem będzie wyrażenie w imieniu
pacjenta zgody albo sprzeciwu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy pacjent
jest niezdolny do wyrażenia świadomej zgody (art. 19a–19e projektu). Zgodnie z założeniami
pełnomocnictwo medyczne będzie musiało mieć formę pisemną z podpisem poświadczonym
przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa.
Pacjent będzie mógł mieć tylko jednego pełnomocnika medycznego. Pełnomocnikiem
medycznym nie może być pracownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
pacjentowi bądź osoba, która z tym podmiotem współpracuje na podstawie innej umowy.
Pełnomocnik medycznych jest zobowiązany do działania zgodnie z dobrem pacjenta oraz
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących pacjenta o jakich dowiedział się
w związku z udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnikowi medycznemu przysługuje prawo
dostępu do informacji dotyczących pacjenta objętych tajemnicą medyczną, w zakresie
niezbędnym do wykonania pełnomocnictwa medycznego.
Organizacje pozarządowe zgłosiły zasadność wprowadzenia zmian w przepisach
regulujących prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności. Jednym z elementów
tego prawa jest uprawnienie pacjenta do obecności podczas udzielania mu świadczeń
zdrowotnych osoby bliskiej (art. 21 ustawy). Celem wyeliminowania możliwych – i jak
wskazują organizacje pacjentów występujących – wątpliwości interpretacyjnych proponuje się
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uregulowanie expressis verbis, że podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi może
być obecna więcej niż jedna osoba bliska. Jednocześnie dodano zastrzeżenie, iż ograniczenie
ww. uprawnienia będzie mogło mieć miejsce z uwagi na możliwości organizacyjne.
Art. 24 ustawy stanowi o obowiązkach podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
w zakresie prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Przepis
ten reguluje także krąg osób, które mogą przetwarzać dane zawarte w dokumentacji medycznej.
Organizacje pacjentów zgłosiły zasadność rozszerzenia katalogu osób wymienionych w art. 24
ust. 2 pkt 2 również o osoby wykonujące czynności administracyjne, zarządcze oraz
audytorskie.
W art. 27 ust. 3 dokonano modyfikacji polegającej na tym, że sporządzenie kopii
dokumentacji medycznej w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób
określony w art. 27 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy nie będzie uzależnione od uregulowania takiego
sposobu udostępniania dokumentacji medycznej w regulaminie organizacyjnym podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych. W tym zakresie należy podnieść, że wobec coraz
szerzej dostępnych rozwiązań teleinformatycznych uzależnianie uprawnień pacjentów
od uznaniowego uregulowania określonej materii w regulaminie organizacyjnym nie jest
zasadne.
Zmiana dotycząca art. 28 ust. 2a jest związana ze stosowanym od 25 maja br.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. rozporządzenia administrator
dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może
pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba,
której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej,
informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Powstały zatem
wątpliwości w jaki sposób zrealizować ww. uprawnienie jeśli dane osobowe są zawarte
w dokumentacji medycznej pacjenta, w szczególności, czy pacjent ma prawo na jego podstawie
żądać bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy. Wpływające
do Rzecznika Praw Pacjenta sygnały wskazywały, że część podmiotów leczniczych nie będzie
w ten sposób udostępniała kopii danych, nadto będzie wymagała wprost powołania się na
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wskazany przepis ww. rozporządzenia. W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta takie postępowanie
stawia w gorszej pozycji pacjentów z mniejszą świadomością prawną, w szczególności osoby
starsze lub z innych względów nieporadne. Stąd też zawarta w projekcie propozycja przewiduje
nieodpłatne udostępnienie kopii dokumentacji medycznej po raz pierwszy, niezależnie
od przepisów ww. rozporządzenia.
Projekt przewiduje również zmiany w zakresie sposobu określania maksymalnych opłat
za udostępnienie dokumentacji medycznej. Obecny model oparty na wyliczeniu maksymalnej
opłaty z uwzględnieniem przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest dla pacjentów nieczytelny. Pacjenci mają
problem, aby samodzielnie dotrzeć do właściwego obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, a następnie dokonać stosownych obliczeń. Nawet podmioty udzielające
świadczeń zdrowotnych uchybiają tym zasadom, w konsekwencji czego dochodzi
do kuriozalnych sytuacji, kiedy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w regulaminie
organizacyjnym określi opłatę za jedną stronę dokumentacji medycznej o 1 gr wyższą niż
dopuszczalna, a Rzecznik Praw Pacjenta będzie musiał wszcząć postępowanie w sprawie
stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Propozycja zakłada, że minister
właściwy do spraw zdrowia będzie określał w drodze rozporządzenia maksymalne opłaty
za udostępnienie

dokumentacji

medycznej,

uwzględniając

sposoby

udostępniania

dokumentacji medycznej oraz przeciętne koszty poszczególnych czynności. Przewiduje się
przy tym określenie w przepisach ustawy maksymalnej wysokości za sporządzenie wyciągu
lub odpisu, gdyż są to szczególne formy udostępnienia dokumentacji medycznej właściwe
tylko dla ustawy (zdefiniowane w ustawie). Uregulowanie omawianej materii w przedstawiony
sposób z jednej strony spowoduje, że nie będzie konieczności ciągłej aktualizacji
maksymalnych wysokości opłat przez pacjentów i podmioty lecznicze, z drugiej zaś zapewni,
że ewentualne zmiany będą mogły być sprawnie przeprowadzone przez dokonanie zmian
w akcie wykonawczym do ustawy.
Ze wszech miar pożądaną zmianą jest zwolnienie jednego z przedstawicieli ustawowych
małoletniego pacjenta z konieczności ponoszenia opłat w związku z realizacją wobec tego
pacjenta dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ustawy. Stosownych zmian
dokonano w art. 35 ustawy. Obecnie jest procedowany przez Ministra Zdrowia projekt, który
zakłada zmiany w tej materii (UD 401), niemniej do czasu wejścia w życie tych zmian Rzecznik
Praw Pacjenta będzie popierał swoje propozycje w tym zakresie.
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Organizacje pacjentów podczas prac nad projektem zgłosiły problem z realizacją prawa
pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycje. Mianowicie wskazały,
że podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych uchylają się od odpowiedzialności
za przedmioty pozostawione w depozycje. Zaproponowano zatem zmianę w art. 39 ustawy.
Ad. 2.
Kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta określa art. 47 ustawy. Dotychczasowa praktyka
wskazuje, że są one – co do zasady – skutecznym narzędziem Rzecznika Praw Pacjenta
w zakresie ochrony praw pacjenta, jednakże w kilku obszarach należy rozważyć ich
rozszerzenie lub dodanie nowych, dla jeszcze skuteczniejszego oddziaływania na rzecz praw
pacjentów. Do tych postulatów zaliczyć należy:
2)

występowanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały
mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało
rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych (art. 47 ust. 1 pkt 3a projektu);

3)

w sprawach dotyczących praw pacjenta możliwość zwrócenia się o wszczęcie
postępowania administracyjnego, wnoszenie skarg i skarg kasacyjnych do sądu
administracyjnego, a także uczestniczenia w tych postępowaniach – na prawach
przysługujących prokuratorowi (art. 55a projektu);

4)

udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym na podstawie
wniosku Rzecznika Praw Pacjenta lub w sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących
praw pacjenta (art. 55b projektu);

5)

możliwość nałożenia kary pieniężnej za samo stwierdzenie stosowania przez podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów
(obecnie – zgodnie z art. 68 ustawy – nałożenie kary pieniężnej może nastąpić
w przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji o uznaniu stosowania ww.
praktyk w terminie w niej wskazanym) (art. 68 projektu);

6)

możliwość nałożenia kary pieniężnej na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych,
który zaprzestał stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów przed
zakończeniem postępowania (w chwili obecnej jeżeli podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych zaniechał stosowania ww. praktyki Rzecznik Praw Pacjenta nie może
nałożyć kary pieniężnej niezależnie od okoliczności stosowania praktyki, jej skutków, czy
też skali) (art. 68 projektu).
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7)

wyposażenie Rzecznika Praw Pacjenta w uprawnienie do nakładania kar pieniężnych
(do 500 tys. zł) w przypadku ponownego podjęcia przez podmiot leczniczy praktyk
naruszających zbiorowe prawa pacjentów, co do których Rzecznik Praw Pacjenta już
wydał decyzje i zakazał ich stosowania (quasi recydywa). Obecnie obowiązujące
regulacje prawne wymagają od Rzecznika, w przypadku ponownego zidentyfikowania
stosowania przez dany podmiot leczniczy praktyk naruszających zbiorowe prawa
pacjentów, przeprowadzenia kolejnego postępowania. Przedmiotowe uprawnienie
pozwoliłoby na znaczne skrócenie czasu rozstrzygania tego typu spraw i wprost
wpłynęłoby na efektywność działań Rzecznika, co przełożyłoby się na poprawę stopnia
przestrzegania praw pacjenta. Pamiętać bowiem należy, że postępowania w sprawach
praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów dotyczą wszystkich pacjentów danego
podmiotu leczniczego. Zagrożona naruszeniem praw pacjenta jest zatem potencjalnie
bardzo duża liczba osób, a naruszenia te mogą wprost wpływać na bezpieczeństwo
pacjentów. W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta reakcja w takich sprawach powinna być
natychmiastowa i – co najważniejsze – skuteczna (art. 68 projektu);

8)

wyposażenie Rzecznika Praw Pacjenta w uprawnienie do nakładania kar pieniężnych (do
200 tys. zł) w przypadku stwierdzenia ponownych nieprawidłowości, które były już
przedmiotem postępowania wyjaśniającego (indywidualnego). W zakresie tego
rozwiązania należy podtrzymać argumentację wskazaną dla pkt 6. Jedynie na marginesie
należy wskazać na tę różnicę, że postepowania wyjaśniające – odmiennie od postępowań
w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów – dotyczą spraw
indywidualnych i rozstrzygają o naruszeniu praw konkretnych pacjentów. Niezależnie
jednak od powyższego, wydawane przez Rzecznika Praw Pacjenta, w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia czy też opinie mają na celu wyeliminowanie
zidentyfikowanych uchybień w odniesieniu do ogółu pacjentów danego podmiotu
leczniczego (art. 68 projektu);

9)

Zgodnie z art. 69 ustawy w przypadku nieprzekazania na żądanie Rzecznika dokumentów
oraz informacji, o których mowa w art. 61 (w toku postępowania w sprawach praktyk
naruszających zbiorowe prawa pacjentów), Rzecznik nakłada, w drodze decyzji,
na podmiot, do którego skierowano żądanie, karę pieniężną do wysokości 50 000 złotych.
Należy wskazać, że ww. przepis mówi wyłącznie o „nieprzekazaniu” dokumentów
na żądanie Rzecznika Praw Pacjenta, zatem tylko ta okoliczność może stanowić podstawę
do nałożenia kary pieniężnej. W tym kontekście należy wskazać, że art. 61 ustawy daje
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uprawnienie Rzecznikowi Praw Pacjenta do określenia terminu realizacji ww. żądania,
natomiast uchybienie temu terminowi nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji,
ponieważ tylko „nieprzekazanie” w ogóle dokumentów może podlać sankcji. Proponuje
się zatem uzupełnienie art. 69 ustawy;
10) Na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 1a ustawy Rzecznik Praw Pacjenta w toku postępowania
wyjaśniającego

może

żądać

złożenia

wyjaśnień

oraz

zapewnienia

dostępu

do dokumentów, przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Niemniej zdarzają
się sytuacje, że podmioty lecznicze przekazują materiały z opóźnieniem, niepełne
wyjaśnienia (np. bez dokumentacji medycznej), a w skrajnych przypadkach w ogóle
nie odbierają korespondencji kierowanej przez Rzecznika Praw Pacjenta. Takie sytuacje
wpływają na szybkość prowadzonego postępowania. Stąd też proponuje się –
analogicznie jak przewiduje to art. 61 – aby Rzecznik Praw Pacjenta mógł określić termin
realizacji ww. żądania a ewentualne uchybienie w tym zakresie było sankcjonowane karą
pieniężna (do 20 tys. zł), adekwatnie do rozwiązań obecnie przyjętych w art. 69;
11) z uwagi na charakter edukacyjny i prewencyjny proponuje się rozszerzenie zadania
uregulowanego w art. 47 ust. 1 pkt 1, tj. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk
naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w zakresie upowszechniania orzecznictwa
dotyczącego praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w szczególności przez
zamieszczanie decyzji Rzecznika na stronie internetowej Biura (analogicznie jak czyni to
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
12) proponuje się dodanie (art. 47 ust. 1 pkt 10a projektu) zadania w zakresie wydawania
przez Rzecznika Praw Pacjenta rekomendacji dla podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych dotyczących dobrych praktyk w zakresie realizacji praw pacjenta. Rzecznik
wydaje rekomendacje mając na uwadze zidentyfikowane obszary zagrożeń w realizacji
praw pacjenta związane ze stosowaniem przepisów prawa przez podmioty udzielające
świadczeń zdrowotnych. Rzecznik umożliwia zapoznanie się przez podmioty udzielające
świadczeń zdrowotnych z projektem rekomendacji przed ich wydaniem. Rzecznik Praw
Pacjenta udostępnia na swojej stronie internetowej wydane rekomendacje. Rekomendacje
mogą dotyczyć konkretnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Wydaje
się, że wprowadzenie instrumentu prawnego o charakterze soft law może przyczynić
się do poprawy przestrzegania i realizacji praw pacjentów w poszczególnych obszarach
W uprawnienia określone w pkt 1–3 są wyposażone inne organy administracji publicznej,
np. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także Rzecznik Praw Dziecka.
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Jeśli chodzi o uprawnienie Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie nakładania kar
pieniężnych, zarówno w obecnym zakresie, jak i proponowanym, projekt przewiduje
fakultatywność nakładania wszelkich kar pieniężnych. Pozwoli to uniknąć sytuacji, kiedy
nałożenie na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych będzie krzywdzące dla tego
podmiotu, z uwagi na zaistnienie szczególnych okoliczności w zakresie zdarzenia będącego
podstawą do nałożenia kary.
Projektowane zmiany odnoszą się także do działalności Rzeczników Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego. Rzecznicy ci są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
niemniej przepisy ich dotyczące zawarte są nie w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, a w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Wyjaśnienie tej kwestii jest proste –
ww. Rzecznicy zostali powołani przed ustanowieniem Rzecznika Praw Pacjenta jako
centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony praw wszystkich
pacjentów. Tym samym, z punktu widzenia systemowego szczegółowe regulacje dotyczące
ochrony praw pacjentów leczonych w szpitalach psychiatrycznych powinny znaleźć się
w ustawie. To właśnie przewiduje projekt (Rozdział 12a). Konsekwencją ww. zmian jest
uregulowanie wprost w art. 47 ust. 1 pkt 3b projektu zadania Rzecznika Praw Pacjenta
w zakresie ochrony praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych
przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 oraz 1245), które Rzecznik
Praw Pacjenta realizuje w szczególności przy pomocy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala
Psychiatrycznego.

Ad. 3.
W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta, a także organizacji pacjentów, po niemalże dekadzie
obowiązywania ustawy kompleksowo odnoszącej się do praw pacjenta, nadszedł także czas,
aby rozpocząć dyskusję na temat obowiązków pacjenta. Te obowiązki są już obecnie
uregulowane, jak np. art. 20 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze

środków

publicznych

–

wskazujący

powinność

świadczeniobiorcy

(pacjenta)

w zakresie poinformowania świadczeniodawcy o niemożności skorzystania ze świadczenia
opieki zdrowotnej w ustalonym terminie.
Sformułowany w art. 40a projektu katalog przewiduje następujące obowiązki pacjenta:
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1)

dbałość o właściwy przebieg procesu terapeutycznego poza miejscem udzielania
świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie realizacji zaleceń osoby
wykonującej zawód medyczny, a po zakończeniu tego procesu – uwzględnienie wiedzy
o pozytywnym wpływie na ogólny stan zdrowia zachowań prozdrowotnych,
w szczególności badań profilaktycznych, zdrowego odżywania oraz aktywności
fizycznej;

2)

poszanowanie praw innych pacjentów;

3)

współpraca w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych z osobami wykonującymi
zawód medyczny, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o stanie
zdrowia;

4)

powiadomienie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych o braku możliwości
stawienia się w ustalonym terminie w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego lub
o rezygnacji z udzielenia świadczenia, w sytuacji zapewnienia przez ten podmiot realnej
możliwości wykonania tego obowiązku, w szczególności za pośrednictwem rozmowy
telefonicznej lub środków komunikacji elektronicznej.
Obowiązki pacjentów były przedmiotem szerokiej dyskusji w ramach prac nad niniejszym

projektem, w szczególności ze strony organizacji pacjentów. Rozważano na temat zakresu tych
obowiązków, a także czy w ogóle je proponować. Opracowano katalog obowiązków pacjenta,
jak wyżej, skupiający się – jak się wydaje – na najistotniejszych zagadnieniach związanych
z postawą pacjentów podczas leczenia. Zgodnie z wypracowaną koncepcją za naruszenie
poszczególnych obowiązków przez pacjenta nie będzie żadnych sankcji; w pierwszej
kolejności mają one mieć wymiar edukacyjny. Obowiązki pacjentów mają być także
uniwersalne w tym znaczeniu, że dotyczyłyby pacjentów uzyskujących świadczenia
finansowane ze środków publicznych jak i pacjentów opłacających leczenie z własnych
środków.
Ad. 4.
W związku z pogłębieniem współpracy z organizacjami pacjentów w przygotowywanym
projekcie przewidziano powołanie Rady Organizacji Pacjentów (Rozdział 13b), zwanej dalej
„Radą”, w skład której będą wchodzić przedstawiciele organizacji pacjentów. Podczas prac nad
koncepcją funkcjonowania Rady dyskutowano na temat jej charakteru. W pierwotnym
założeniu przygotowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta ustrój Rady i jej zadania
wskazywały za niezależność Rady (realizacja zadań we własnym imieniu) i jej autonomię
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(wybór członków przez przedstawicieli organizacji pacjentów). W trakcie spotkań
konsultacyjnych organizacje pacjentów podjęły jednak decyzję, aby Rada działała przy
Rzeczniku Praw Pacjenta a jej charakter był opiniodawczo-doradczy. W takim też kształcie
został przygotowany projekt.
Do zadań Rady należy:
1)

określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta i przedstawianie
ich Rzecznikowi;

2)

wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika;

3)

współpraca z organizacjami pozarządowymi, do których celów statutowych należy
podejmowanie działań związanych z ochroną praw pacjenta lub edukacja w zakresie tych
praw, zwanymi dalej „organizacjami pacjentów”;

4)

podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań związanych z edukacją w zakresie praw
pacjenta;

5)

opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony zdrowia;

6)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika.
Rada składa się z nie więcej niż 9 członków powoływanych przez Rzecznika.
Projekt przewiduje regulacje wskazujące kto może być, a kto nie może być członkiem

Rady.
Kandydatów na członków Rady zgłaszają organizacje pacjentów.
Kandydaci na członków Rady, a następnie członkowie Rady, są obowiązani do składania
stosownych oświadczeń o braku konfliktu interesów.
Projekt przewiduje także przesłanki wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem
kadencji.
Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia Rady, które
wyznacza Przewodniczący Rady.
Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, który reprezentuje ją na zewnątrz.
Rada działa na podstawie przepisów ustawy oraz – w zakresie w niej nieuregulowanym –
regulaminu nadawanego przez Rzecznika określającego szczegółowy tryb działania Rady.
Członkom Rady za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie. Członkom
Rady przysługuje za to:
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1)

dieta, zwrot kosztów przejazdu i noclegu, w przypadku miejsca zamieszkania członka
Rady poza siedzibą Biura, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy;

2)

zwolnienie od pracy w dniu posiedzenia Rady, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
Przewidziano obowiązek Rady w zakresie corocznego, w terminie nie później niż do dnia

31 marca roku następnego, sporządzania informacji z działalności Rady. Przedmiotowa
stanowi część sprawozdania Rzecznika Praw Pacjenta, o którym mowa w art. 58.
Proponuje się uregulowanie przepisów przejściowych dotyczących postępowań
prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta. W przypadku postępowań wyjaśniających
proponuje się, aby wprowadzone niniejszym projektem zmiany miały zastosowanie
do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Rozwiązanie takie
wynika w szczególności z okoliczności uregulowania (proponowane brzmienie art. 50a) statusu
strony w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym praw zmarłego pacjenta. Jest to zatem
korzystne rozwiązanie dla obywateli, w szczególności osób bliskich zmarłego pacjenta, które
będą mogły wstąpić do takiego postępowania (wszczętego przez Rzecznika z własnej
inicjatywy na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy).
W zakresie zaś postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta
projekt przewiduje stosowanie nowych przepisów do postępowań wszczętych po dniu wejścia
w życie niniejszego projektu. Za takim rozwiązaniem przemawia proponowana zmiana
w art. 60 ustawy w zakresie katalogu stron tego rodzaju postępowania.
Przepisy projektu przewidują także procedurę powołania Rady Organizacji Pacjentów
pierwszej kadencji. Rzecznik Praw Pacjenta nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy powoła Radę Organizacji Pacjentów. Nie później niż
w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Rzecznik Praw Pacjenta
zamieści na swojej stronie internetowej informację o możliwości zgłaszania kandydatów
na członków Rady Organizacji Pacjentów
Proponuje się wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
zmiany przewidzianej w art. 1 pkt 22 lit. b, która wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia
ogłoszenia. Konieczność takiej vacatio legis przepisu wyniku z konieczności wydania aktu
wykonawczego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

