
PRAWA PACJENTA 

Prawo polskie przyznaje szereg praw pacjentom. Prawa te są zbiorem praw, których podstawę stanowi Konstytucja RP, 

gwarantując kaŜdemu prawo do ochrony Ŝycia i zdrowia, wolność i nietykalność osobistą oraz równy dostęp do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych środków publicznych. Kolejne uprawnienia wynikają z Ustawy o działalności leczniczej oraz  Ustawy o 

Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

Pacjent przebywający w placówce medycznej ma prawo do: 

 

• Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

 

Art.15.  
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wyraŜenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, 
jeŜeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej. 
 
Art.16.  
Pacjent ma prawo do wyraŜenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu 
informacji w zakresie określonym w art. 9.  
 
Art.17.  
1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyraŜenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie 
innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 
 
2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyraŜenia 
zgody, ma prawo do wyraŜenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w 
odniesieniu do badania, moŜe wykonać opiekun faktyczny. 
 
3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony 
umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyraŜenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia 
zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest 
zezwolenie sądu opiekuńczego. 
 
4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyraŜone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób 
wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez 
lekarza czynnościom albo brak takiej woli. 
Art.18.  
1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyŜszone ryzyko dla 
pacjenta, zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyraŜa się w formie pisemnej. Do wyraŜania zgody oraz sprzeciwu stosuje się 
art. 17 ust. 2 i 3. 
 
2. Przed wyraŜeniem zgody w sposób określony w ust. 1 pacjent ma prawo do uzyskania informacji, o której mowa w art. 9 
ust. 2. 
 
3. Przepisy art. 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
 
Art.19.  
Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec 
zgłoszenia sprzeciwu, o których 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.  
 


