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Stanowisko Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny  

w sprawie odwołania Rzeczniczki Praw Pacjenta 

Zespół Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z niepokojem 

przyjął informację o odwołaniu Rzeczniczki Praw Pacjenta, Krystyny Barbary Kozłowskiej. Jak 

wynika z doniesień medialnych, jednym z powodów jej odwołania mogło być zaangażowanie na 

rzecz ochrony praw reprodukcyjnych kobiet. 

Rzeczniczka Praw Pacjenta podejmowała interwencje w sprawach dostępu do legalnych 

zabiegów przerywania ciąży, realizacji prawa do sprzeciwu od odmowy skierowania na badania 

prenatalne czy od orzeczenia lekarza stwierdzającego brak podstaw do przeprowadzenia zabiegu 

przerwania ciąży. Upominała się o przestrzeganie przez szpitale praw ciężarnych pacjentek  

i standardów opieki okołoporodowej, zajęła stanowisko w sprawie konieczności zapewnienia 

efektywnego dostępu do zabiegów medycznych dla kobiet w sytuacji korzystania przez lekarzy  

z klauzuli sumienia. Należy docenić także jej zaangażowanie w prace nad wykonaniem wyroków 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.R. przeciwko Polsce i Tysiąc przeciwko Polsce 

oraz podjęcie starań o nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu 

uproszczenia procedury rozpatrywania sprzeciwu od orzeczeń lekarskich. 

W ocenie Zespołu Pomocy Prawnej tego rodzaju interwencje na rzecz praw pacjentek to 

obowiązki ustawowe Rzecznika Praw Pacjenta – za niedopuszczalne należy uznać odwołanie 

osoby powołanej do ochrony praw pacjentów z powodu ich realizacji. 

Na Rzeczniku Praw Pacjenta, jako jednym z przedstawicieli władzy publicznej, spoczywa 

obowiązek realizacji licznych zaleceń międzynarodowych organizacji ochrony praw człowieka,  

w tym dotyczących praw reprodukcyjnych kobiet. Zapewnienie skutecznego dostępu do 

bezpiecznych, legalnych zabiegów przerywania ciąży, tak aby kobiety nie musiały uciekać się do 

aborcji nielegalnych, stanowiących zagrożenie dla ich życia i zdrowia, ułatwienie dostępu do 

badań prenatalnych, zapewnienie odpowiednio szybkiego rozpatrywania sprzeciwów od orzeczeń 

lekarskich, ułatwienie skutecznego dostępu do środków antykoncepcyjnych to tylko niektóre  

z zaleceń wyrażonych ostatnio chociażby przez Komitet Praw Człowieka ONZ (Uwagi Końcowe 

z dnia 4 listopada 2016 r.).  

Zespół Pomocy Prawnej wierzy, że w przyszłości urząd Rzecznika Praw Pacjenta 

podejdzie z rzetelnością i zaangażowaniem do wykonywania swoich obowiązków i realizacji ww. 

zaleceń. Zespół będzie monitorował działalność Rzecznika, w szczególności ochronę 

gwarantowanych ustawą praw reprodukcyjnych.  
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Kontakt:  

Kamila Ferenc – prawniczka federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz 

koordynatorka Zespołu Pomocy Prawnej 

prawniczka@federa.org.pl 

tel.: 663 107 939 


