Informacje praktyczne
Sprawy Zdrowotne i Socjalne
Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach
ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 186) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania
przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego
Rzecznik Praw Pacjenta wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony praw pacjenta określonych w
ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
Zadania Rzecznika (kompetencje):
Do zakresu działania Rzecznika należy:
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prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony
praw pacjenta;
występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o
wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o
ochronie praw pacjenta;
współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw,
w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz
samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej
ochrony praw pacjenta;
współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów
statutowych należy ochrona praw pacjenta;
analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia
wymagających naprawy;
wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady
Ministrów.
Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o
podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.
Dane teleadresowe:
Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800-190-590
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00
Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50

fax.: (22) 532 - 82 - 30
sekretariat@bpp.gov.pl
Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
http://www.bpp.gov.pl/

