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Rzecznik Praw Pacjenta 

w sprawie szpitalnej diety 

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały dotyczące 

niedostatecznej jakości żywienia w podmiotach leczniczych. Rzecznik wystąpił 

do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przeprowadzenie kontroli 

żywności oraz jakości żywienia  w podmiotach leczniczych.  

 

Krystyna Barbara Kozłowska proponuje, aby Główny Inspektor Sanitarny zlecił 

państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym przeprowadzenie doraźnych 

kontroli/inspekcji we wszystkich podmiotach leczniczych wykonujących działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.  

 

Rzecznik przypomina, że podmiot leczniczy jest zobowiązany zapewnić 

wyżywienie adekwatne do stanu zdrowia pacjenta. Obowiązek ten nakładają 

m.in. ustawa o działalności leczniczej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Wyżywienie powinno być dostosowane 

do zaleceń lekarza czy też szpitalnego dietetyka, zwłaszcza w sytuacji diety ustalanej 

z dnia na dzień lub chorób żywieniowozależnych jak cukrzyca, otyłość czy 

nadciśnienie. Ponadto powinno być dobrane do różnych grup wiekowych 

i środowiskowych, w szczególności biorąc po uwagę najmłodszych pacjentów, osoby 

starsze, pacjentów po przebytych operacjach. czy też kobiety po porodzie.  

 

Obecnie większość szpitali decyduje się na korzystanie z usług firm 

cateringowych. Jednakże to dyrektorzy szpitali, pomimo podpisanej umowy z takimi 

firmami, odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.  

 

Rzecznik Praw Pacjenta poprosił o przekazanie zbiorczego raportu 

obejmującego wyniki przeprowadzonych kontroli/inspekcji do dnia 30 czerwca 2016 r. 

W chwili obecnej oczekuje na odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

Powyższe pismo zostało również wysłane do wiadomości Prezesa Rady 

Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia. 
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W odpowiedzi Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia wskazuje na 

konieczność uregulowania tego problemu w jednolitym akcie prawnym wydanym 

przez Ministerstwo Zdrowia oraz na potrzebę zatrudnienia w szpitalach odpowiednio 

wyszkolonego personelu, który zapewni właściwą organizację żywienia i stałe 

elementy kontroli jego jakości.   

 

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

 

 
 
Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym 

w celu ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania 
i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. 
o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa weszła w życie 5 czerwca 2009 r. 
ustanawiając Rzecznika Praw Pacjenta i katalog praw pacjenta, który obecnie obejmuje: prawo 
pacjenta do świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do informacji, prawo do zgłaszania działań 
niepożądanych produktów leczniczych, prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, 
prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do poszanowania 
intymności i godności pacjenta, prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, prawo pacjenta 
do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, prawo pacjenta do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej, prawo pacjenta 
do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.  

Pierwszym Rzecznikiem Praw Pacjenta jest pani Krystyna Barbara Kozłowska, którą z dniem 
2 października 2009 r. powołał na to stawisko Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych 
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Do głównych zadań Rzecznika należy ochrona praw 
zarówno indywidulanego pacjenta jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań 
w przypadkach ich naruszenia, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach 
systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także 
monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia.  

Swoje zadania Rzecznik wykonuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którego 
siedziba mieści się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie. Misją Biura jest skuteczna ochrona praw 
pacjenta, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług dla obywateli. Realizując tę misję, od początku 
działalności (2009 r.) działa ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590, 
która umożliwia zainteresowanym osobom szybką, łatwo dostępną i niesformalizowaną formę 
kontaktu z pracownikami Biura. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-21:00. 
W tym czasie dyżurujący pracownicy na bieżąco przekazują kontaktującym się z nimi osobom 
informacje o prawach pacjenta, właściwych działaniach, jakie należy podjąć w określonej sytuacji 
i przysługujących środkach prawnych, a także zasadach działania polskiego systemu ochrony 
zdrowia.  

W momencie wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta stali się także Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego, powołani ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego. Do zadań Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy ochrona praw 
osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych 
udzielanych w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, klinikach psychiatrycznych, sanatoriach dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi lub innych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych sprawujących 
całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową. Ochrona ta realizowana zarówno poprzez pomoc 
bezpośrednio pacjentom w dochodzeniu ich praw oraz wyjaśnianiu skarg i wniosków, jak również 
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współpracę z ich rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym, a także 
inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej. 
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