
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Jana Marię Jackowskiego, Izabelę Kloc, Krzysztofa Słonia,  

Mieczysława Gila, Marię Koc, Kazimierza Jaworskiego,  

Janinę Sagatowską i Stanisława Karczewskiego 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi legalności działań podejmowanych przez 

podmioty realizujące rządowy program finansowany ze środków publicznych „Leczenie niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016” wobec pacjentów (uczestników programu), zwracamy się 

do Pana Prezesa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy wspomniany program był objęty kontrolą Najwyższej Izby Kontroli? 

2. Czy Najwyższa Izba Kontroli podejmie czynności kontrolne w celu zbadania sposobu wykorzystania 

środków państwowych przez podmioty realizujące program (kliniki in vitro), w szczególności pod względem 

kryterium legalności w odniesieniu do realizacji praw pacjentów (uczestników programu)? 

Pojawiające się w mediach doniesienia o nieprawidłowościach dotyczą w szczególności naruszenia usta-

wy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie prawa pacjenta 

(uczestnika programu) do informacji o zabiegu i prawa do wyrażenia zgody na świadczenie zdrowotne, 

a także stosowania niedozwolonych klauzul umownych. 

Naruszenie prawa do informacji polega także na niezapewnieniu należytych gwarancji jego realizacji. 

W przypadku klinik przekazywana informacja na temat zabiegu często nie jest utrwalana na piśmie. W pod-

pisywanych przez pacjentów oświadczeniach widnieje jedynie wzmianka o tym, że cała potrzebna pacjentowi 

wiedza została przekazana w sposób rzetelny, pełny. Nie jest jednak możliwe zweryfikowanie tego, czy fak-

tycznie tak było. Ponadto skutkiem naruszenia może być podejmowanie przez niego decyzji bez posiadania 

pełnego, właściwego obrazu procedury, na którą się decyduje. 

Kolejne poważne naruszenie zbiorowych praw pacjenta polega na stawianiu pacjentów w sytuacji wymu-

szającej podpisywanie przez nich dokumentów zakładających blankietowe zrzekanie się niektórych z przy-

sługujących im roszczeń. Dotyczy to między innymi zrzeczenia się prawa do zaprzeczenia ojcostwa, obejmu-

jącego sytuację, w której mąż matki nie okazałby się biologicznym ojcem dziecka. Taki stan narusza konsty-

tucyjne prawo do sądu oraz wprowadza w błąd pacjentów, wpajając im przekonanie, że skutecznie zrezy-

gnowali z prawa do zaprzeczenia ojcostwa. 
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