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Warszawa, dnia 9 września 2016 r.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
ws. projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2016 r. 
 

 

Federacja z zadowoleniem odnotowuje fakt przygotowania projektu nowelizacji 

wprowadzającego zmiany w procedurze wnoszenia sprzeciwu od odmowy przez lekarza 

wydania opinii albo orzeczenia lub odmowy wydania skierowania na badanie diagnostyczne, 

jeżeli wynik badania jest niezbędny do wydania opinii albo orzeczenia.  

Po pierwsze, właściwą poprawką jest wprowadzenie obowiązku odnotowania przez 

lekarza swojej odmowy w dokumentacji medycznej. Za pozytywne zmiany należy uznać 

także przyznanie pacjentowi prawa do złożenia sprzeciwu w formie elektronicznej, 

uczestniczenia  

w posiedzeniu Komisji Lekarskiej oraz do ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu przed 

Komisją Lekarską. Potrzebną zmianą jest także przepis mówiący o tym, że orzeczenie 

Komisji Lekarskiej w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu będzie stanowić podstawę realizacji 

praw lub obowiązków pacjenta. Rozczarowujące jest jednak skrócenie terminu na 

rozpoznanie przez Komisję Lekarską sprzeciwu pacjenta z 30 do 21 dni, czyli tylko o 9 dni, a 

nie o 20, tak jak dotychczas postulowała Federacja oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Termin 21 

dni może okazać się wciąż zbyt długi w przypadku potrzeby dokonania legalnej aborcji, która 

limitowana jest  

Pan  
Konstanty Radziwiłł                                                                                                                                                                                              
Minister Zdrowia  
ul.   Miodowa 15                                                                                                                                                     
00-952 Warszawa 
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m. in. wiekiem płodu i w rezultacie zablokować możliwość jej przeprowadzenia zgodnie  

z prawem. Dodatkowym zagrożeniem jest wprowadzenie przepisu dającego możliwość  

 

dowolnego wydłużenia tego terminu („W przypadku gdy wydanie orzeczenia w terminie nie  

jest możliwe z powodu konieczności przeprowadzenia badania pacjenta, termin wydania 

orzeczenia przedłuża się o czas niezbędny do jego przeprowadzenia”). Federacja proponuje 

dodanie przepisu ustanawiającego oddzielny, krótszy termin na rozpatrzenie sprzeciwu od 

odmowy wydania orzeczenia kwalifikującego do terminacji ciąży, odmowy wykonania 

takiego zabiegu lub odmowy wydania skierowania na niezbędne badania.  

Federacja pragnie odnotować niedoskonały przebieg konsultacji publicznych nad 

projektem nowelizacji, które zakończyły się dnia 18 sierpnia br. Do przedstawienia opinii na 

jego temat nie zostały bowiem zaproszone organizacje pozarządowe zajmujące się 

zagadnieniami zdrowia reprodukcyjnego. 

 

 

 

 

            Prawniczka Federacji                                                        Dyrektorka Wykonawcza 

 

 

 

                Kamila Ferenc                                                                     Krystyna Kacpura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 
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1. Pani Krystyna B. Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01 – 171 Warszawa.  
2. Pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa. 


