
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

BIURO
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

Zespół Prawa Administracyjnego
i Gospodarczego

V.7010.125.2020.ET

Szanowne Panie,

W odpowiedzi na pismo w sprawie procedury stosowanej w sytuacji porodów z 
osobą bliską, czyli tzw. porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2, 
działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 2020 r. poz. 627), uprzejmie proszę 
o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W zakresie podniesionych przez Panie problemów Rzecznik uzyskał stanowisko 
Szpitala Świętej Rodziny w Poznaniu. 

Z pisma Dyrektora Naczelnego (znak: DN-070-01/20), wynika że decyzję o 
wymaganym badaniu PCR w kierunku COVID-19 u osoby towarzyszącej podjęto po 
przeanalizowaniu specyfiki szpitala wspólnie z Oddziałem Położniczo- Ginekologicznym 
oraz Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Wzięto pod uwagę doświadczenie personelu 
medycznego nabyte w czasie pandemii COVID-19 wskazujące, że pacjentki nie 
przedstawiają rzetelnie informacji na temat kontaktów z osobami zakażonymi, poddanymi 
kwarantannie lub objętymi nadzorem epidemiologicznym. Nie informują często o objawach 
występujących przed przyjściem do szpitala. Uwzględniono również, że procedura porodu 
w wielu przypadkach wymaga uczestnictwa całego zespołu terapeutycznego, pracującego w 
różnych komórkach organizacyjnych szpitala a nie tylko na Bloku Porodowym. Dotyczy to 
lekarzy neonatologów, pielęgniarek neonatologicznych, lekarzy anestezjologów, 
pielęgniarek anestezjologicznych. Nadmieniono, iż Dyrekcja szpitala jest zobligowana do 
stworzenia warunków bezpieczeństwa nie tylko rodzącej ale również warunków bezpiecznej 
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pracy personelowi medycznemu. Podmiot wskazał, że zdaje sobie sprawę z niedogodności 
dla osoby towarzyszącej spowodowanych koniecznością wykonania badania PCR w 
kierunku COVID-19. Jednocześnie Szpital zwrócił z prośbą do Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz licznych organizacji wspierających rodzące do rozważenia możliwości 
podjęcia negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie refundacji kosztów 
badania PCR w kierunku COVID-19. 

W związku z powyższym, oraz z licznymi skargami, jakie wpływały do Biura w tej 
sprawie, Rzecznik w wystąpieniu do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu 
Zdrowia zwrócił uwagę na zastrzeżenia jakie budzą procedury stosowane w sytuacji 
porodów z osobą bliską – porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-
2 w szpitalach na terenie kraju 1. Rzecznik w przedmiotowych wystąpieniach nadmienił, że 
powyższa procedura polega na tym, że porody mogą odbywać się z obecnością osoby 
bliskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada aktualny wynik testu PCR w kierunku COVID 
- 19, z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 5 dni przed porodem. A koszt jednego testu, 
który ponosi osoba towarzysząca w porodzie, wynosi od 350 do 600 zł - co może stanowić 
dla niej barierę ekonomiczną. Rzecznik zauważył, że wskazane obostrzenia nie znajdują 
potwierdzenia w najnowszych wytycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie 
Położnictwa i Ginekologii, jak i Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Perinatologii oraz 
stanowią barierę ekonomiczną, co czyni je praktycznie niemożliwymi do spełnienia. 

W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że zalecenia w sprawie możliwości 
odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla 
kierowników podmiotów leczniczych posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne, 
są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia2. W powyższych zaleceniach 
zrezygnowano z obligatoryjnego wymogu okazywania przez osoby towarzyszące przy 
porodzie aktualnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz uaktualniono ankietę 
epidemiologiczną, od której wyników zależy, czy osoba towarzysząca rodzącej, będzie 
mogła zostać w oddziale położniczym na czas jej porodu.

Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje za nieuzasadnione żądanie świadczeniodawców 
wykonania testu PCR w kierunku COVID-19 przez osoby towarzyszące, na 5 dni przed 
porodem. Zarządzeniem Nr 104/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 8 
lipca 2020 r.  - zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków 
rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 - wprowadzono mechanizm, który umożliwia przekazanie 
świadczeniodawcom dodatkowych środków finansowych na udzielanie świadczeń w 
podwyższonym reżimie sanitarnym. 

1 pismo z dnia 3 czerwca 2020 r. V.7010.114.2020.ET oraz pismo z dnia 8 lipca 2020 r. 
V.7010.125.2020.ET.
2 https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-ro.... 
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O pełnym stanowisku powyższych podmiotów i ewentualnych dalszych działaniach 
Rzecznika informacje uzyskają Panie na stronie internetowej Rzecznika pod adresem: 
http://www.rpo.gov.pl/pl/wystapienia-generalne.

Kończąc, pragnę podziękować za okazane Rzecznikowi zaufanie oraz zachęcić Panie 
do lektury wskazanej powyżej strony internetowej, na której publikowane są informacje o 
bieżącej działalności Rzecznika. Jednocześnie przepraszam za zwlokę w przekazaniu 
stanowiska, która wynikła ze znacznej liczby spraw wpływających do Biura Rzecznika. 

                           

Zał. 1 klauzula informacyjna 

                               

     Z poważaniem

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/



- 4 -

 
 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1780135.7658707.2405966

Nazwa dokumentu Zespol Prawa Administracyjnego i 
Gospodarczego - na podpis elektroniczny.pdf

Tytuł dokumentu Zespol Prawa Administracyjnego i 
Gospodarczego - na podpis elektroniczny

Sygnatura dokumentu V.7010.125.2020
Data dokumentu 2020-12-01 07:02:42

Skrót dokumentu DF98B4134CAA464B58FA15B095BBDCBAE10894
7E

Wersja dokumentu 1.5
Data podpisu 2020-12-01 

Podpisane przez Piotr Maksym Mierzejewski Dyrektor Zespołu

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego

EZD 3.100.1.1.9526

Data wydruku: 2020-12-01 07:33:10
Autor wydruku: Kamińska Elżbieta


