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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. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), 
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W zakresie podniesionych przez Panie problemów Rzecznik uzyskał stanowisko 
Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. 

Z pisma dyrektora Szpitala (znak: Sp. KW-ni-22/2020), wynika, że z dużym 
wahaniem i niepokojem została podjęta decyzja o przywróceniu porodów rodzinnych. 
Niniejsze zostało uczynione, pomimo obaw, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Pacjentek, nie chcąc pozbawiać ich obecności przy porodzie wskazanej przez nie osoby 
bliskiej. Jednocześnie szpital poinformował o braku możliwości nieegzekwowania wyniku 
testu przeciw COVID-19 z obawy o ewentualne powstanie ogniska epidemicznego. 
Zauważono, że niekontrolowane powstanie ogniska epidemicznego w szpitalu 
ginekologiczno - położniczym III poziomu referencyjności poza konsekwencjami 
zdrowotnymi dla pacjentek i personelu wiąże się z wyłączeniem funkcjonowania szpitala 
lub większości oddziałów z sieci opieki położniczej III poziomu referencyjności, co może z 
kolei skutkować brakiem zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
lub znacznym ograniczeniem dostępności do nich. Mając świadomość odpowiedzialności, 
pomimo oczekiwań społecznych, dla dobra pacjentów, zasadnym wydaje się utrzymanie 
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wprowadzonych przez nas zasad. Jednocześnie w przedmiotowym stanowisku powołano się 
na: oświadczenie Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego wydane podczas 
konferencji prasowej w dniu 29.04.2020, stanowisko Konsultantów Krajowych w 
Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii w sprawie możliwości odbywania 
porodów rodzinnych w warunkach epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22.05.2020 r. oraz 
stanowisko zaprezentowane w piśmie z dnia 13.07.2020 r. Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników - Pana prof. dr. hab. Mariusza Zimmera, skierowanym do 
Prezesa NFZ. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Ministra Zdrowia1 zauważył, że z 
obywatelskich sygnałów napływających do BRPO oraz raportu Fundacji „Rodzić po 
Ludzku”2 wynika, iż w publicznych szpitalach nie są przestrzegane prawa pacjentek 
korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem podczas pandemii 
COVID-19.

Rzecznik, wskazał, że analiza przepisów związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych wskazuje, że kobieta rodząca ma w ich świetle status pacjenta oraz osoby, 
której należy się szczególna ochrona. Art. 68 Konstytucji RP, formułujący prawo do 
ochrony zdrowia, nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia obywatelom, 
niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych, a w stosunku m.in. do kobiet ciężarnych i dzieci – 
obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej. Warunki i zakres udzielania 
wymienionych świadczeń określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z póź.zm.). 
Zgodnie z przepisami tej ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń 
opieki zdrowotnej mają m.in. kobiety w ciąży (art.47c ust.1 pkt1). Organizacja opieki 
zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń 
zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej została określona w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki 
okołoporodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1756 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej). Zgodnie z rozporządzeniem realizacja 
praw pacjenta w zakresie opieki okołoporodowej polega w szczególności na: respektowaniu 
prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z ciążą, porodem, 
połogiem oraz opieką nad noworodkiem, obejmujących zakres podejmowanych działań i 
stosowanych procedur medycznych. 

1 Pismo z dnia 22 grudnia 2021 r. V.7010.207.2021.ETP
2 Raport opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego, 
https://www.rodzicpoludzku.pl/images/FRPL_RAPORT_2021.pdf 
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Rzecznik również podniósł jakie trudności uwidoczniły się w kierowanych do BRPO 
skargach dot. m.in.: ograniczenia w dostępności porodów z wybraną osobą towarzyszącą – 
porodów rodzinnych.

Problem porodów z osobą towarzyszącą był już sygnalizowany w licznych 
wystąpieniach Rzecznika do Ministra Zdrowia, niemniej w dalszym ciągu problem ten 
pojawia się w kierowanych do biura skargach obywateli. W pierwszej kolejności należy 
podkreślić, że pacjentki, jak i środowisko związane z opieką zdrowotną wskazują na 
występujący w szpitalach świadczących usługi z zakresu ginekologii i położnictwa chaos i 
dezinformację w kwestii porodów z osobą towarzyszącą. Tym samym zarówno ochrona 
praw kobiet oraz ich ograniczenia w Polsce mogą być na nierównym poziomie3.

Rzecznika przedstawił, że w dalszym ciągu zastrzeżenia wzbudza procedura 
polegająca na tym, że porody mogą odbywać się z obecnością osoby bliskiej, pod 
warunkiem, że osoba ta posiada aktualny wynik testu PCR w kierunku COVID-194. 
Problem ten wydaje się być wciąż aktualny. Nadal bowiem Rzecznik otrzymuje sygnały, że 
co prawda dany podmiot leczniczy utrzymał porody rodzinne z osobą towarzyszącą, ale 
przy jednoczesnym obowiązku posiadania przez osobę towarzyszącą testu PCR w kierunku 
COVID-19 5. W konsekwencji czego, osoba towarzysząca, aby móc uczestniczyć w 
porodzie rodzinnym jest zobowiązana do przedstawienia testu PCR w kierunku COVID-19 
wykonanego na maksymalnie 72h przed porodem. Koszt takiego testu to 350-600 zł. W 
przypadku planowanego porodu naturalnego oznaczałoby to konieczność wykonania testu 
co ok. 2 dni w okresie 2 tygodni poprzedzających planowany termin porodu, a w przypadku 
opóźnienia porodu możliwe kolejne 2 tygodnie do rozpoczęcia porodu. Obostrzenie to nie 
jest zawarte w zaleceniach w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w 
warunkach stanu epidemii COVID-19 Krajowego Konsultanta w dziedzinie Położnictwa i 
Ginekologii oraz Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Perinatologii z dnia 16 września 
2021r.6. Jednocześnie podkreślić należy, że niektórzy świadczeniodawcy upatrują przyczynę 
tego problemu w samym sposobie finansowania testów przeciw COVID-197. Testy przeciw 
COVID-19 wykonane pacjentom są w pełni finansowane przez NFZ, za to testy wykonane 
osobom towarzyszącym nie posiadają źródła takiego finasowania.

Jednocześnie pragnę poinformować, że teksty wystąpień generalnych Rzecznika i 
odpowiedzi organów dostępne są na stronie internetowej Rzecznika pod adresem: 
http://www.rpo.gov.pl/pl/wystapienia-generalne,  w zakładce „Działalność”, „wystąpienia 
RPO”. W wyszukiwarce, która znajduje się pod adresem http://www.sprawy 

3 Pismo z dnia 12 listopada 2020 r. V.7013.145.2020.ET/GH/PM
4 Problem ten był przedmiotem korespondencji kierowanej przez RPO do MZ i NFZ - 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.
5 V.7010.202.2021.ETP
6 https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen 
7 V.7010.16.2021. ET 
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generalne.brpo.gov.pl/  wśród kryteriów wyszukiwania można wpisać numer wystąpienia, 
czy też adresata. Zachęcam do lektury strony internetowej Rzecznika, gdyż publikowane są 
tam informacje o jego bieżącej działalności.

Dziękuję za okazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich zaufanie i wrażam nadzieję, 
na przyjęcie stanowiska Rzecznika ze zrozumieniem. Jednocześnie przepraszam za zwlokę 
w przekazaniu stanowiska, która wynikła ze znacznej liczby spraw wpływających do Biura 
Rzecznika przy jednoczesnych ograniczeniach kadrowych – małej ilości zatrudnionych 
pracowników do ich rozpoznania. Sytuacja ta uległa znacznemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19.

                               

     Z poważaniem

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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