
Ważne zmiany w ustawie o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta 

W dniu 23 marca 2017 r. Sejm przyjął liczne zmiany w ustawie o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych 

ustaw t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 836), które weszły w życie w dniu 11 maja 2017 

r. Wiele obowiązujących dotąd regulacji zostało dostosowanych do postulatów 

podnoszonych przez przedstawicieli podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą. Jak wpłynęło to na działalność placówek medycznych i prawa 

pacjenta?  

Nowe prawa pacjenta, nowe obowiązki lekarzy: 

➢ Od dnia 11 maja 2017 r. każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu. Ma ono 

być realizowane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz 

bez względu na źródło pochodzenia bólu, a także wiek pacjenta i miejsce 

pobytu. Do dnia 10 maja 2017 r. dostęp do świadczeń zdrowotnych 

zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień przysługiwał wyłącznie 

pacjentowi w terminalnych stadiach choroby. 

➢ Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel 

ustawowy mają prawo uzyskać informację o stanie swojego zdrowia, 

proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach 

leczenia oraz rokowaniach – nie tylko od lekarza, ale także od innych osób 

wykonujących zawód medyczny (np. od pielęgniarki, ratownika 

medycznego, co jest warunkiem skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec 

wykonania czynności ratunkowych). 

➢ Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie 

udzielała mu informacji o stanie zdrowia. 

➢ Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia 

zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń 

zdrowotnych. 

➢ Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być 

obecna osoba bliska. 

➢ Wskazano, że osoby wykonujące zawód medyczny przetwarzają dane 

zawarte w dokumentacji medycznej z mocy ustawy, a pozostałe osoby – na 

podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez administratora 

tych danych. 

➢ Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie 

przez niego upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta 

była jego przedstawicielem ustawowym (w sposób wskazany przez tę osobę). 

Jest to doprecyzowanie przepisów, na podstawie których obecnie zezwala 



się na wgląd do dokumentacji medycznej zmarłego, ale już wydanie jej kopii 

jest przedmiotem wątpliwości. 

➢ Rozszerzono katalog osób, którym podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną. Dokumentacja może być 

udostępniana bez wiedzy i zgody pacjenta następującym nowym podmiotom: 

Rzecznikowi Praw Pacjenta Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom 

samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i 

wojewódzkim (w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez ten podmiot 

swoich zadań); osobom wykonującym zawód medyczny, upoważnionym do 

sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą, np. SPZOZ lub jednostką budżetową (w zakresie 

niezbędnym dla sprawowania tego nadzoru); osobom wykonującym zawód 

medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej placówkę 

medyczną na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo 

procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości (w zakresie niezbędnym 

do ich przeprowadzenia); członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych 

(w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań); osobom 

przygotowywanym do wykonywania zawodu medycznego lub osobom 

wykonującym ten zawód i kształcącym się w podmiotach udzielających 

świadczeń zdrowotnych, m.in. placówkach prowadzonych przez uczelnie 

medyczne lub instytutach badawczych prowadzących badania w naukach 

medycznych (wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

dydaktycznych). 

➢ Papierowa dokumentacja medyczna będzie udostępniana do wglądu w 

miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (z możliwością sporządzania 

notatek lub zdjęć) oraz przez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo 

wydruków. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej 

ma być udostępniana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych. 

➢ Odnośnie sporządzania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku – dokonano 

zdefiniowania tych pojęć. Wyciągiem jest skrótowy dokument zawierający 

wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej. Odpisem 

jest dokument wytworzony przez przepisanie całości tekstu z oryginału 

dokumentacji medycznej. Kopia to dokument stanowiący kserokopię lub 

skan oryginału dokumentacji medycznej. 

➢ Oryginał dokumentacji medycznej będzie wydawany tylko na żądanie 

organów władzy publicznej i sądów oraz w sytuacji, gdy sporządzenie kopii 

mogłoby spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, 

co zagrażałoby życiu lub zdrowiu pacjenta. Wypożyczający oryginał poza 

potwierdzeniem odbioru będzie zobowiązywany do jego zwrotu 

niezwłocznie po wykorzystaniu. Dodatkowo zdjęcia RTG wykonane na 

kliszy będą udostępnianie za potwierdzeniem odbioru z obowiązkiem 

zwrotu po wykorzystaniu. 



➢ Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych może pobierać opłatę. Opłatę za udostępnienie dokumentacji 

medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. 

➢ Maksymalna wysokość opłaty za: jedną stronę wyciągu albo odpisu 

dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, jedną stronę kopii 

albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, 

udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 

– nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim 

kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiło ogłoszenie. Powyższe oznacza zmianę wysokości obecnej 

maksymalnej opłaty z 84 gr do 29 gr za jedną stronę kopii lub wydruku 

dokumentacji medycznej. 

➢ Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek prowadzenia 

wykazu udostępnianej dokumentacji medycznej. 

➢ Skierowanie na świadczenie medyczne (badanie) są przechowywane przez 

okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono 

świadczenia zdrowotnego. Z kolei skierowanie na świadczenie medyczne 

(badanie), które nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta – 

ma być przechowywane przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w 

którym zostało wystawione. 

➢ Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana 

pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego 

upoważnionej. 

➢ W przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną 

odpowiednim podmiotom (szczegóły poniżej) w sposób zapewniający 

zabezpieczenie przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz 

dostępem osób nieuprawnionych. 

➢ W przypadku śmierci osoby wykonującej praktykę medyczną podmiotem 

zobowiązanym do zabezpieczenia dokumentacji medycznej jest samorząd 

zawodowy, tj. okręgowa izba lekarska lub okręgowa izba pielęgniarek i 

położnych. 

➢ W przypadku zakończenia działalności leczniczej przez podmiot leczniczy 

(np. z powodu likwidacji placówki) jego dokumentację medyczną przejmie 

podmiot leczniczy, który przejął jego zadania. 

➢ W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za 

przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania 

działalności leczniczej, za przechowywanie dokumentacji medycznej 

odpowiada wojewoda, 

➢ Przewidziano kary finansowe dla podmiotów udzielających świadczeń 

zdrowotnych, które nie dopełnią obowiązków w zakresie zabezpieczenia 



dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej. Dzięki 

temu dokumentacja medyczna powinna być bezpieczna.  

➢ Doprecyzowano uprawnienia rzecznika praw pacjenta. Jednocześnie dodano 

przepis, który umożliwi pacjentowi złożenie skargi do sądu 

administracyjnego na rozstrzygnięcia rzecznika w sprawach 

indywidualnych. 

➢ Usprawniono i ujednolicono postępowanie przed wojewódzką komisją do 

spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Na wojewodów nałożono 

obowiązek stałego (raz na kwartał) informowania ministra zdrowia i 

rzecznika praw pacjenta o pracach wojewódzkich komisji do spraw 

orzekania o zdarzeniach medycznych. 
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