
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst 

niewygłoszony) 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania Komisji 

Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta. 

    Procedowana ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma 

doprecyzować przede wszystkim przepisy dotyczące sprawowania w podmiotach leczniczych 

udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

    Nie mam wątpliwości, że obecność najbliższych osób, najbliżej rodziny przy małoletnim 

dziecku w sytuacji, kiedy jego stan zdrowia wymaga leczenia szpitalnego, jest dla niego 

bardzo korzystna i pozytywnie wpływa na cały proces jego leczenia. W interesie dziecka jest 

zapewnienie mu takiej opieki rodziców, by podczas pobytu w placówce leczniczej czuło się 

ono bezpiecznie. Wielu rodziców jednak nie stać na to, by ponosić dodatkowe koszty pobytu 

przy dziecku w szpitalu, szczególnie w przypadkach, kiedy koszty specjalistycznych leków, za 

które rodzice, co się zdarza, muszą płacić, również są bardzo wysokie. 

    W omawianym projekcie zawarto zapisy, zgodnie z którymi rodzice bądź opiekunowie 

dzieci lub osób niepełnosprawnych nie będą ponosić żadnych kosztów, jeżeli chodzi o czas 

pobytu wraz z nimi w szpitalu i sprawowania nad nimi opieki pielęgnacyjnej, nawet tych 

kosztów wynikających z posiłków, używania pościeli czy dodatkowego łóżka. Istotne jest 

jednak, że te regulacje nie ingerują w możliwość zapewnienia przez szpital konkretnych 

warunków dla danych rodziców, a jedynie znoszą pobierane dziś w niektórych placówkach 

opłaty. Taka zmiana w moim przekonaniu wpłynie pozytywnie na sytuację osób małoletnich i 

niepełnosprawnych w polskich szpitalach. 

    Po raz kolejny rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że troska o polskie rodziny i ich 

sytuację ekonomiczną jest dla nich niezwykle ważna, że zdrowie i życie dzieci jest jednym z 



priorytetów jego działań. Rządowa ustawa zabezpiecza interesy dzieci i dba o budowanie 

pozytywnego wymiaru leczenia szpitalnego w naszym kraju. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosowało za przyjęciem ustawy. 

 

 


