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PODSTAWA PRAWNA PODSTAWA PRAWNA 
FUNKCJONOWANIAFUNKCJONOWANIA

Biuro Praw Pacjenta zostało powołane zarządzeniem Ministra Biuro Praw Pacjenta zostało powołane zarządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 28 grudnia 2001 r. Zdrowia z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Biura Praw w sprawie utworzenia Biura Praw 
PacjentaPacjenta (Dz. Urz. MZ z 2001 r. Nr 13, poz.83, z późn. zm.).  (Dz. Urz. MZ z 2001 r. Nr 13, poz.83, z późn. zm.). 

Obecnie podstawą funkcjonowania Biura stanowi zarządzenie Obecnie podstawą funkcjonowania Biura stanowi zarządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie Biura Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie Biura 
Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia (DZ. Urz. MZ Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia (DZ. Urz. MZ 
z 2006 r. Nr 07, poz. 29).z 2006 r. Nr 07, poz. 29).



    

STRUKTURA:STRUKTURA:
1. 1. Wydział do Spraw Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Wydział do Spraw Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala 

Psychiatrycznego: Psychiatrycznego: 
a. a. Sekcja Nadzoru i Koordynacji Pracy Rzeczników Sekcja Nadzoru i Koordynacji Pracy Rzeczników Praw Praw 

Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, 
b. b. Sekcja Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Sekcja Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego; Psychiatrycznego; 

2. 2. Wydział Poradniczo-Interwencyjny; Wydział Poradniczo-Interwencyjny; 
3. 3. Wydział Prawny; Wydział Prawny; 
4. 4. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego; Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego; 
5. 5. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi 

Sekretarsko-Kancelaryjnej; Sekretarsko-Kancelaryjnej; 
6. 6. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw PracowniczychSamodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych  



    

PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI BIURA JEST PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI BIURA JEST 
REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH 

Z OCHRONĄ PRAW PACJENTAZ OCHRONĄ PRAW PACJENTA

Działalność podstawowa:Działalność podstawowa:
- - Monitorowanie przestrzegania przez zakłady opieki zdrowotnej praw Monitorowanie przestrzegania przez zakłady opieki zdrowotnej praw 

pacjenta;pacjenta;

- Udzielanie informacji oraz przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków - Udzielanie informacji oraz przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków 
i skarg wpływających do Ministra Zdrowia i Biura dotyczących i skarg wpływających do Ministra Zdrowia i Biura dotyczących 
w szczególności:w szczególności:
aa.. praw pacjenta związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych praw pacjenta związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

przez świadczeniodawców;przez świadczeniodawców;
bb.. naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 
z późn. zm.). z późn. zm.). 

Od 1 stycznia 2006 roku zadania Biura zostały poszerzone Od 1 stycznia 2006 roku zadania Biura zostały poszerzone 
o działalność Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego o działalność Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 
Osoby pełniące funkcję Rzeczników są pracownikami Biura Osoby pełniące funkcję Rzeczników są pracownikami Biura 
i wykonują swoje zadania przy pomocy tego Biura.



    

W CELU REALIZACJI BIURO PRAW W CELU REALIZACJI BIURO PRAW 
PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA 

WSPÓŁPRACUJE Z:WSPÓŁPRACUJE Z:
- Rzecznikiem Praw Obywatelskich;Rzecznikiem Praw Obywatelskich;
- Rzecznikiem Praw Dziecka;Rzecznikiem Praw Dziecka;
- Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach 

Lekarskich i Pielęgniarskich;Lekarskich i Pielęgniarskich;
- Centralą i Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Centralą i Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu 

Zdrowia;Zdrowia;
- Organami założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej;Organami założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej;
- Organami administracji rządowej i samorządowej;Organami administracji rządowej i samorządowej;
- Organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw Organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw 

pacjenta;pacjenta;
- Konsultantami krajowymi i wojewódzkimi.Konsultantami krajowymi i wojewódzkimi.



    

FORMY DZIAŁANIA BIURAFORMY DZIAŁANIA BIURA
1. 1. ogólnopolska, bezpłatna infolinia 0 800 190 590 dostępna dla pacjentów i ich ogólnopolska, bezpłatna infolinia 0 800 190 590 dostępna dla pacjentów i ich 

rodzin od poniedziałku do piątku w godzinach od rodzin od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9 do 21. Infolinia stwarza możliwość szybkiej komunikacji osoby dzwoniącej 9 do 21. Infolinia stwarza możliwość szybkiej komunikacji osoby dzwoniącej 
z - zależnie do rodzaju pytania – prawnikiem, lekarzem lub specjalistą z z - zależnie do rodzaju pytania – prawnikiem, lekarzem lub specjalistą z 
zakresu ochrony zdrowia i uposażenia w wiedzę zakresu ochrony zdrowia i uposażenia w wiedzę 
z zakresu systemu ochrony zdrowia często niezbędnej w procesie udzielania z zakresu systemu ochrony zdrowia często niezbędnej w procesie udzielania 
świadczeń zdrowotnych,świadczeń zdrowotnych,

2.2. odpowiedzi na skargi i wnioski udzielane w trybie Działu VIII Kodeksu odpowiedzi na skargi i wnioski udzielane w trybie Działu VIII Kodeksu 
postępowania administracyjnego,postępowania administracyjnego,

3.3. przyjęcia osobiste w siedzibie Biuraprzyjęcia osobiste w siedzibie Biura

4.4. poprzez realizacje zadań ustawowych nałożonych na osoby pełniące funkcje poprzez realizacje zadań ustawowych nałożonych na osoby pełniące funkcje 
Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,

5. 5. strona internetowa: strona internetowa: www.bpp.gov.plwww.bpp.gov.pl  zawierająca w dziale „Porady prawne”  zawierająca w dziale „Porady prawne” 
odpowiedzi na często zadawane pytania oraz treść dokumentu „Karty Praw odpowiedzi na często zadawane pytania oraz treść dokumentu „Karty Praw 
Pacjenta”.  Pacjenta”.  

http://www.bpp.gov.pl/


    

SPRAWY WPŁYWAJĄCE DO BIURA PRAW PACJENTA PRZY SPRAWY WPŁYWAJĄCE DO BIURA PRAW PACJENTA PRZY 
MINISTRZE ZDROWIA NA PODSTWIE ROKU 2008MINISTRZE ZDROWIA NA PODSTWIE ROKU 2008

Ilość spraw zgłoszonych od 2002 roku Ilość spraw zgłoszonych od 2002 roku 
– – 41.554 41.554 sprawy;sprawy;

Za pośrednictwem infolinii Za pośrednictwem infolinii 
przeprowadzono przeprowadzono 31.909 31.909 rozmów;rozmów;

Udzielono odpowiedzi na Udzielono odpowiedzi na 8.4288.428 pisma; pisma;

Osobiście Biuro Praw Pacjenta Osobiście Biuro Praw Pacjenta 
przyjęłoprzyjęło 1.218 1.218 osób. osób.

SPECYFIKACJA SKARG WPŁYWAJĄCYCH DO BPP 2008

I. Skargi

1. Skargi na świadczeniodawców 920

2. Skargi na płatnika świadczeń (oddziały NFZ) 54

3. Skargi na nieetyczne zachowanie personelu medycznego 70

II. Dokumentacja medyczna

1. Porady dotyczące dokumentacji medycznej 276

2. Skargi na trudności w uzyskaniu dokumentacji medycznej 49

III. Korupcja 4

IV. Błędy medyczne

1. Ocena zasadności roszczenia sformułowanej w piśmie 59

2.1. Porady związane z błędami medycznymi 226

V.  Błędy organizacyjne 3

5.1. Zakażenia 83

VI.  Skargi związane ze zgonem pacjenta 79

VII.  Inne porady prawne 82

VIII. Wyjaśnienia dotyczące obowiązującego systemu 
ochrony zdrowia

3176

IX. Sprawy odesłane zgodnie z właściwością rzeczową 327

X. Inne 352

XI. Informacja o trudności w dostępie do świadczeń 
zdrowotnych

833

RAZEM 6.593



    

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGORZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Przed Rzecznikiem zostały podstawione trzy podstawowe wymogi: 1) musi Przed Rzecznikiem zostały podstawione trzy podstawowe wymogi: 1) musi 
być łatwo dostępny - spędzać większość czasu na regularnych wizytach być łatwo dostępny - spędzać większość czasu na regularnych wizytach 
oddziałów; 2) być rozpoznawalnym, budzącym zaufanie; 3) być niezależnym oddziałów; 2) być rozpoznawalnym, budzącym zaufanie; 3) być niezależnym 
od dyrektora szpitala. od dyrektora szpitala. 

Rzecznik obejmuje swym działaniem pacjentów przebywających w szpitalu Rzecznik obejmuje swym działaniem pacjentów przebywających w szpitalu 
psychiatrycznym, oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych, klinikach psychiatrycznym, oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych, klinikach 
psychiatrycznych, i innych zakładach opieki zdrowotnej sprawujących psychiatrycznych, i innych zakładach opieki zdrowotnej sprawujących 
całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową.całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową.

W chwili obecnej w Biurze zatrudnionych jest 21 osób pełniących funkcję W chwili obecnej w Biurze zatrudnionych jest 21 osób pełniących funkcję 
Rzecznika. Osoby te realizują swoje zadania w 40 zakładach opieki Rzecznika. Osoby te realizują swoje zadania w 40 zakładach opieki 
zdrowotnej na terenie całego kraju. zdrowotnej na terenie całego kraju. 

Z uzasadnienia do nowelizacji ustawy Z uzasadnienia do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznegoo ochronie zdrowia psychicznego  wynika, iż  wynika, iż 
docelowo ma być nawiązany stosunek pracy z 50-cioma osobami pełniącymi docelowo ma być nawiązany stosunek pracy z 50-cioma osobami pełniącymi 
funkcje Rzeczników. funkcje Rzeczników. 



    

ZADANIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA ZADANIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA 
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO 

(art. 10b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)(art. 10b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)

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

2.2. wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych  i pisemnych wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych  i pisemnych 
skarg tych osób,skarg tych osób,

3.3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, 
opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób,opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób,

4. 4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno 
informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital 
psychiatryczny.psychiatryczny.



    

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 stycznia 2006 roku 13 stycznia 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu w sprawie szczegółowego trybu 
i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznegoi sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 126):(Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 126):

Rzecznik, z własnej inicjatywy, dokonuje oceny przestrzegania Rzecznik, z własnej inicjatywy, dokonuje oceny przestrzegania 
praw pacjentów, w szczególności w odniesieniu do pacjentów:praw pacjentów, w szczególności w odniesieniu do pacjentów:

1.1. przyjętych do szpitala psychiatrycznego bez zgody;przyjętych do szpitala psychiatrycznego bez zgody;
2.2. wobec których zastosowano przymus bezpośredni;wobec których zastosowano przymus bezpośredni;
3.3. niezdolnych do wyrażenia zgody lub stosunku do niezdolnych do wyrażenia zgody lub stosunku do 

przyjęcia albo leczenia;przyjęcia albo leczenia;
4.4. przebywających w szpitalu psychiatrycznym na mocy przebywających w szpitalu psychiatrycznym na mocy 

orzeczenia sądowego o zastosowaniu środka orzeczenia sądowego o zastosowaniu środka 
zabezpieczającego.zabezpieczającego.



    

Zgodnie z unormowaniem art. 10 b ust. 4 ustawy Zgodnie z unormowaniem art. 10 b ust. 4 ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego o ochronie zdrowia psychicznego Rzecznik w celu realizacji Rzecznik w celu realizacji 
zadań ma prawo do:zadań ma prawo do:

– wstępu do szpitala psychiatrycznego,wstępu do szpitala psychiatrycznego,

– występowania z wnioskiem do lekarza prowadzącego, występowania z wnioskiem do lekarza prowadzącego, 
ordynatora oddziału psychiatrycznego lub kierownika ordynatora oddziału psychiatrycznego lub kierownika 
zakładu opieki zdrowotnej oraz do podmiotów, które zakładu opieki zdrowotnej oraz do podmiotów, które 
utworzyły ten zakład, o podjęcie działań zmierzających do utworzyły ten zakład, o podjęcie działań zmierzających do 
usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń,usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń,

– wglądu w dokumentację medyczną za zgodą osoby wglądu w dokumentację medyczną za zgodą osoby 
korzystającej ze świadczeń zdrowotnych, jej przedstawiciela korzystającej ze świadczeń zdrowotnych, jej przedstawiciela 
ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego.ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego.



    

SPRAWY WPŁYWAJĄCE DO RZECZNIKÓW PRAW PACJENTA SPRAWY WPŁYWAJĄCE DO RZECZNIKÓW PRAW PACJENTA 
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO NA PODSTAWIE ROKU 2008SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO NA PODSTAWIE ROKU 2008

SPECYFIKACJA SPRAW WPŁYWAJĄCYCH DO 
RZECZNIKA PRAW PACJENTA SZPITALA 

PSYCHIATRYCZNEGO 

2008

1. Przymusowe badanie i skierowanie do szpitala 42

2. Przymusowe przyjęcie 786

3. Postępowanie sądowe dotyczące zatwierdzenia pobytu 141

4. Środki przymusu bezpośredniego 420

5. Inne formy przymusu 25

6. Ograniczenia swobód 417

7. Leczenie 876

8. Stosunek personelu 417

9. Pobyt w szpitalu 641

10. Dokumentacja medyczna 115

11. Godność i intymność 184

12. Utrudnienia w dostępie do własnych środków finansowych 49

13. Żądanie wypisania lub przeniesienia 420

14. Protest przeciwko wypisania lub przeniesienia 37

15. Brak dostępnej dla pacjentów informacji w szpitalu 22

16. Niesprecyzowane skargi i pytania 151

17. Pytania prawne 3041

18. Problemy osobiste i sprawy prywatne 975

19. Inne sprawy 1607

RAZEM 10.366

Ilość spraw zgłoszonych od Ilość spraw zgłoszonych od 
2006 roku do Rzeczników 2006 roku do Rzeczników 
Praw Pacjenta Szpitala Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego – Psychiatrycznego – 
28.842 28.842 spraw;spraw;



    

NAJCZĘŚCIEJ NARUSZANE PRAWA PACJENTA:NAJCZĘŚCIEJ NARUSZANE PRAWA PACJENTA:

1.1. Prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia:Prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia:   
podstawa prawnapodstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 : art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach o zakładach 
opieki zdrowotnejopieki zdrowotnej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.); art. 31 ust. 1  (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.); art. 31 ust. 1 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystyo zawodach lekarza i lekarza dentysty   
(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.).(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.).

2.2. Prawo pacjenta do intymności i poszanowania godności Prawo pacjenta do intymności i poszanowania godności 
w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych:w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych:   
podstawa prawna:podstawa prawna:  art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.  art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnejo zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14. poz. 89, z późn zm.); art. 18  (Dz. U. z 2007 r. Nr 14. poz. 89, z późn zm.); art. 18 
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.  o zawodzie pielęgniarki i położnej  o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 57, poz. 602, z późn. zm.); art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.); art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. 
zm.); § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia zm.); § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
23 sierpnia 1995 r. 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego, (Dz. U. (Dz. U. 
Nr 103, poz. 514); pkt 6 RozdziałuNr 103, poz. 514); pkt 6 Rozdziału   XII (XII (szczegółowo określającego wymagania szczegółowo określającego wymagania 
oddziału psychiatrycznegooddziału psychiatrycznego) załącznika 1 do rozporządzenia) załącznika 1 do rozporządzenia   Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia 
z dnia 22 czerwca 2005 roku z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
wzglądem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej wzglądem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
(Dz. U. Nr(Dz. U. Nr   116, poz. 985, z późn. zm.); art. 12 Kodeksu Etyki Lekarskiej 116, poz. 985, z późn. zm.); art. 12 Kodeksu Etyki Lekarskiej 
((tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu 
20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy).20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy).
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3. 3. Nieetyczne zachowanie personelu medycznego wobec Nieetyczne zachowanie personelu medycznego wobec 
pacjentów:pacjentów:   
podstawa prawna:podstawa prawna:  art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.,  art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza o zawodach lekarza 
i lekarza dentystyi lekarza dentysty  (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.); art. 18  (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.); art. 18 
ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodzie pielęgniarki i położnejo zawodzie pielęgniarki i położnej   
(Dz. U. Nr 91, poz. 410, z późn. zm.); Kodeks Etyki Lekarskiej ((Dz. U. Nr 91, poz. 410, z późn. zm.); Kodeks Etyki Lekarskiej (tekst jednolity tekst jednolity 
z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. 
przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzyprzez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy).).

4.4. Złe warunki bytowe:Złe warunki bytowe:  
podstawa prawnapodstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. : art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki o zakładach opieki 
zdrowotnejzdrowotnej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.); rozporządzenie  (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.); rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985, z późn. zm.). (Dz. U. Nr 116, poz. 985, z późn. zm.). 
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5.5. Prawo pacjenta do najmniej uciążliwej metody leczenia Prawo pacjenta do najmniej uciążliwej metody leczenia 
oraz organizacja czasu wolnego:oraz organizacja czasu wolnego:  
podstawa prawna:podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku  art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie o ochronie zdrowia zdrowia 
psychicznego psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).(Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

6.6. Nieprzestrzeganie tajemnicy zawodowej:Nieprzestrzeganie tajemnicy zawodowej:
podstawa prawna:podstawa prawna:  art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku  art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie o ochronie 
zdrowia psychicznego zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.); art. 27 ust. 1 ustawa (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.); art. 27 ust. 1 ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowycho ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.); art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. poz. 926, z późn. zm.); art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza o zawodach lekarza 
i lekarza dentystyi lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.). (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.).



    

Podstawowym założeniem Biura Praw Pacjenta Podstawowym założeniem Biura Praw Pacjenta 
przy Ministrze Zdrowia jest uposażenie pacjenta przy Ministrze Zdrowia jest uposażenie pacjenta 
w wiedzę na temat obowiązujących przepisów w wiedzę na temat obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie ochrony zdrowia oraz prawa w zakresie ochrony zdrowia oraz 
wzmocnienie pozycji pacjenta:wzmocnienie pozycji pacjenta:

1. 1. Pacjent jest podmiotem systemu ochrony zdrowiaPacjent jest podmiotem systemu ochrony zdrowia

2. 2. Świadomy pacjent jest partnerem lekarza Świadomy pacjent jest partnerem lekarza 
w procesie udzielania świadczeń zdrowotnychw procesie udzielania świadczeń zdrowotnych
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