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1. Jak wygląda kwestia odmowy szczepienia
w pierwszej dobie życia?

2. Czy można zgłosić skargę na prywatną
przychodnię ginekologiczną, która żąda
paszportu covidowego od ojca dziecka
chcącego uczestniczyć w porodzie rodzinnym?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi określony został katalog chorób 
zakaźnych, co do których istnieje powszechny obowiązek szczepień.
W pierwszej dobie życia zdrowym noworodkom podaje się szczepienia 
przeciwko gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby. Zanim zostaną podane 
noworodek musi zostać zakwalifikowany do przyjęcia szczepienia, a zatem 
lekarz ma obowiązek zbadania stanu zdrowia dziecka. Zabieg szczepienia 
musi odbywać się w obecności rodzica. Z kolei rodzice mogą odmówić 
przyjęcia szczepienia przez dziecko i złożyć lekarzowi podpisane
oświadczenie, które umieszcza się w dokumentacji medycznej.
W oświadczeniu warto wskazać nowy termin szczepienia, aby zapobiec 
wszczęciu postępowania administracyjnego przed inspektorem sanitarnym
i nałożeniu przez niego kary administracyjnej w związku z nieprzystąpieniem 
dziecka do obowiązkowych szczepień. 

Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany 
przestrzegać przepisów regulujących prawa pacjenta. Żądanie paszportu 
covidowego od ojca dziecka, który chce uczestniczyć w porodzie bądź
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3. Co robić, gdy pracownicy szpitala nie
chcą wpuścić bliskiej osoby, chcącej
towarzyszyć kobiecie podczas porodu?
Czy można wezwać policję?

Kobiecie rodzącej zgodnie ze standardami położniczymi może w czasie 
porodu towarzyszyć osoba najbliższa. To prawo nie podlega żadnemu 
wyłączeniu. Istnieje jednak możliwość ograniczenia czasu pobytu osoby 
towarzyszącej po porodzie. Gdy personel medyczny uniemożliwia kontakt 
rodzącej z osobą najbliższą, dopuszcza się naruszenia przysługujących jej 
praw. W takiej sytuacji należy zażądać odnotowania przez personel medy-
czny okoliczności uniemożliwienia obecności osoby bliskiej przy rodzącej
i złożenia zastrzeżeń wskazujących na naruszenie praw pacjenta, w szczegól-
ności przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 sierpnia 2018 roku
o organizacji standardu opieki okołoporodowej, w którym zapewniony jest 
udział osoby bliskiej w czasie porodu, oraz przepisów art. 21 i 33 ustawy
o prawach pacjenta które przyznają pacjentowi prawo do kontaktu
z osobami bliskimi i udziału tych osób w zabiegach. Wszelkie uchybienia 
należy na piśmie zgłosić kierownikowi placówki medycznej,
Rzecznikowi Praw Pacjenta, Okręgowej Radzie Lekarskiej. 

skorzystać z prawa do odwiedzin nie ma podstaw prawnych. Takie stano-
wisko zostało wyrażone zarówno przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich. W związku z tym, w przypadku wszelkich naruszeń, 
w tym także żądania paszportu covidowego, należy powiadomić kierowni-
ka jednostki, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Nieprawidłowości można zgłaszać również do Przewodniczącego 
Zespołu Parlamentarnego ds. Opieki Okołoporodowej: biuro@kulesza.pl 



4. Czy w sytuacji zagrożenia życia pacjenta
i odmowy udzielenia pomocy przez lekarza 
można wezwać policję do szpitala?
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W sytuacji gdy lekarz odmawia udzielenia pomocy osobie znajdującej się w 
stanie zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu może 
dopuszczać się przestępstwa, gdyż na lekarzu ciąży szczególny prawny 
obowiązek ratowania życia ludzkiego. W razie podejrzenia zaniechania ze 
strony lekarza należy zawiadomić organy ścigania o możliwości popełnienia 
czynu zabronionego. 

Test na obecność wirusa SARS-Cov-2 jest dobrowolnym badaniem, które 
powinno zostać wykonane w razie wystąpienia objawów bądź podejrzenia 
kontaktu z osobą u której stwierdzono COVID-19. Jeżeli brak będzie 
przesłanek ku temu, można odmówić wykonania testu. Jednakże gdyby 
uzależniano świadczenia medyczne od wykonania takiego testu i od tego 
zależałoby życie i zdrowie dziecka, odmowa wykonania testu nie jest
rozsądnym rozwiązaniem. Gdy dochodzi do takich sytuacji, należy żądać 
odnotowania zastrzeżeń w dokumentacji medycznej i powiadomić zarówno 
kierownika oddziału placówki medycznej, podmiot, który sprawuje nadzór 
nad placówką medyczną np. starostę oraz Rzecznika Praw Pacjenta. 
Pamiętać przy tym należy, że taki test, jak i wszystkie inne zabiegi przy
dziecku muszą zostać wykonane w obecności jednego z rodziców. 

5. Co z testem na covid-19 po narodzeniu
dziecka? Czy rodzice mogą odmówić
wykonania testu? 



6. Czy muszę poddać się w szpitalu testowi
na obecność covid-19 jeśli byłam szczepiona?

Fundacja Kobiety Wolności i Niepodległości

fundacja
kobiety wolności
i niepodległości

Test na obecność wirusa SARS-Cov-2 jest dobrowolnym badaniem, które 
powinno zostać wykonane w razie wystąpienia objawów bądź podejrzenia 
kontaktu z osobą u której stwierdzono COVID-19. Jeżeli brak będzie 
przesłanek ku temu należy odmówić wykonania testu. Jednakże gdyby 
uzależniano świadczenia medyczne od wykonania takiego testu i od tego 
zależałoby życie i zdrowie pacjenta odmowa wykonania testu nie jest rozsąd-
nym rozwiązaniem. Gdy dochodzi do takich sytuacji należy żądać odnotowa-
nia zastrzeżeń w dokumentacji medycznej i powiadomić zarówno kierowni-
ka oddziału, placówki medycznej, podmiot, który sprawuje nadzór nad 
placówką medyczną np. starostę oraz Rzecznika Praw Pacjenta. 

7. W jaki sposób można odmówić rozdzielenia 
matki i dziecka po porodzie w przypadku
pozytywnego wyniku testu? Czy odmowa
powinna być ustna czy pisemna?

Zgodnie ze standardami organizowania opieki okołoporodowej określonymi 
przez Ministra Zdrowia dziecko i matka nie mogą zostać rozłączeni, chyba 
że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia matki lub dziecka. 
W przypadku gdy niebezpieczeństwo nie istnieje, personel nie może 
rozdzielić matki i dziecka. Pacjentka ma prawo odmówić i złożyć takie
oświadczenie w formie pisemnej do dokumentacji medycznej bądź
zażądać odnotowania takiego oświadczenia przez personel medyczny
w dokumentacji. 
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Zgodnie z art. 5 ustawy o prawach pacjenta pacjent nie może zostać po-
zbawiony przysługujących mu praw, w szczególności do kontaktu z osobą 
bliską. Szpital może jedynie ograniczyć wizyty w ten sposób, że wyznacza
czas w którym odwiedziny mogą się odbywać czy ogranicza liczbę osób
odwiedzających danego pacjenta. 

Gdy personel medyczny uniemożliwia kontakt pacjenta z osobą najbliższą 
dopuszcza się naruszenia praw pacjenta. W takiej sytuacji należy zażądać 
odnotowania przez personel medyczny okoliczności uniemożliwienia kontaktu 
z osobą bliską i złożenia zastrzeżeń wskazujących na naruszenie prawa
pacjenta, w art. 21 i 33 ustawy o prawach pacjenta, które przyznają
pacjentowi prawo do kontaktu z osobami bliskimi i udziału tych osób
w zabiegach.

Wszelkie uchybienia należy na piśmie zgłosić kierownikowi placówki
medycznej, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Okręgowej Radzie Lekarskiej. 

8. Szpital, w którym zamierzam rodzić, ma obecnie 
zawieszoną możliwość odwiedzin. Mąż może być 
przy mnie tylko do max. 2 godzin po porodzie,
potem musi opuścić szpital. Czy brak odwiedzin
na oddziale podczas mojego późniejszego
pobytu jest zatem niezgodny z prawem? Czy
ma sens domaganie się w szpitalu możliwości
odwiedzin przez męża?
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Posiadanie pełnomocnictwa pozwala prawnikowi na podjęcie działania 
zmierzającego do ochrony praw pacjenta. Gdy pacjent okazuje pełnomoc-
nictwo, personel medyczny ma świadomość, że pacjent zna swoje prawa, 
korzysta z pomocy prawnika i że będą podejmowane kroki prawne.

Zdarza się, że personel po okazaniu pełnomocnictwa zmienia postawę
w obliczu grożących postępowań sądowych. W miarę możliwości
interwencja jest podejmowana od razu. 

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta zabiegi, w tym podanie szczepień, 
powinny być wykonywane w obecności jednego z rodziców. W związku
z tym nie ma potrzeby aby obydwoje rodzice byli obecni. Jednakże jeśli 
personel medyczny na to zezwoli i nie dostrzega przeszkód, obydwoje 
przedstawiciele ustawowi dziecka mogą być przy podaniu szczepionki. 

9. Co daje pełnomocnictwo prawnika w szpitalu? 
Jaki jest koszt takiego pełnomocnictwa prawnego? 
Czy do interwencji dochodzi od razu, by zapobiec 
łamaniu praw, czy jest to reakcja już po fakcie?

10. Czy NZOZ może odmówić wzięcia udziału 
obojgu rodzicom w szczepieniu dziecka?
(szczepienie w 6. miesiącu życia dziecka) 



11. Co w sytuacji kiedy odmówię wykonania 
testu na covid-19 przed porodem i nie zostanę 
przyjęta do szpitala, a odmowa udzielenia 
pomocy nie zostanie wpisana do dokumentacji 
medycznej? Lekarz może nie wpisać tych
informacji? 
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Test na obecność wirusa SARS-Cov-2 jest dobrowolnym badaniem, które 
powinno zostać wykonane w razie wystąpienia objawów bądź podejrzenia 
kontaktu z osobą, u której stwierdzono COVID-19. Jeżeli brak będzie 
przesłanek ku temu można odmówić wykonania testu. Jednakże gdyby 
uzależniano świadczenia medyczne od wykonania takiego testu i od tego 
zależałoby życie i zdrowie pacjenta, odmowa wykonania testu nie jest 
rozsądnym rozwiązaniem. Gdy dochodzi do takich sytuacji należy żądać 
odnotowania zastrzeżeń w dokumentacji medycznej i powiadomić zarówno 
kierownika oddziału placówki medycznej, podmiot, który sprawuje nadzór 
nad placówką medyczną np. starostę oraz Rzecznika Praw Pacjenta.  Lekarz 
ma obowiązek wpisania zastrzeżeń pacjenta i wydania mu ich kopii. 

12. Co można zrobić i jak zgłaszać nagabywanie 
na szczepienie? W jednej z placówek lekarz 
pytał o szczepienie i zaczął straszyć konsek-
wencjami w przypadku braku szczepienia, a w 
zaleceniach pojawił się zapis: szczepienie w 
ciąży do rozważenia. 
Incydentalne zachęcanie do przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19 nie 
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13. Czy szpital może wymagać podpisania
przez kobietę pewnych dokumentów (jeśli,
tak to jakich) przed porodem?

14. Czy szpital ma prawo, udostępniając
apartament porodowy (oczywiście za opłatą)
dla obojga rodziców, zakazać wychodzenia
z jego terenu? Taka informacja była podana 
ustnie, nie ma jej w naszej umowie.
Oczywiście pani powoływała się na covid. 

Żadna procedura medyczna nie może odbyć się bez zgody pacjenta. 
Toteż w placówce medycznej przy udzielaniu świadczeń przez szpital wyma-
gane są podpisy pacjenta pod szeregiem dokumentów np. rejestracji w SOR, 
klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, zgody na zabieg, 
zgody na przyjęcie do szpitala, zgody na niektóre inwazyjne badania diag-
nostyczne, oświadczenia o zapoznaniu się z powikłaniami po zabiegu itp. 

Żaden podmiot, w szczególności placówka medyczna nie ma prawa
ograniczać obywatelom wolności poruszania się. Takie działanie
spełnia znamiona przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności. 

wywodzi skutków prawnych. Natomiast jeżeli personel medyczny przekracza 
ponad przeciętną miarę tj. kilkukrotnie w ciągu dnia nagabuje pacjenta na 
oddziale to już mamy do czynienia z naruszaniem dóbr osobistych tj. życia 
prywatnego, wolności itp. W takich rażących przypadkach zachowanie
personelu medycznego można zgłosić do kierownika placówki, Rzecznika 
Praw Pacjenta, a także wystąpić na drogę postępowania sądowego. 



15. Co w sytuacji jeśli test wyszedłby pozytywny 
i personel skierowałby nas do izolatki lub naka-
zał spędzić czas izolacji w szpitalu? Czy mimo
to można wypisać się na własne życzenie?
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W przypadku uzyskania pozytywnego testu na obecność covid-19 pacjentka 
powinna przebywać w izolacji. Jednakże nie ma przeszkód by opuściła 
placówkę medyczną. Wówczas organizowany jest specjalny transport do 
miejsca zamieszkania, gdzie w dalszym ciągu będzie odbywana izolacja. 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz stanowiskiem Rzecznika 
Praw Pacjenta nie ma przesłanek do odesłania pacjentki do innej placówki 
medycznej, w tym zakaźnej, w przypadku gdy odmówi wykonania testu na 
obecność SARS-Cov-2. Podkreślić należy, że nie można odmówić pomocy 
medycznej i jej uzależniać od wyniku testu. 

Jeżeli szpital ma warunki techniczne do przeprowadzenia porodów rodzin-
nych, nie istnieją podstawy do ich wstrzymania. Zgodnie z zaleceniami 
krajowego konsultanta w dziedzinie położnictwa oraz stanowiskiem

16. Jeżeli pacjentka nie chce wykonać testu, czy 
może szpital wysłać ją do innego szpitala np. 
zakaźnego, czy jednak musi ją przyjąć ten
szpital, do którego się zgłosiła?

17. Jeśli szpital ma salę do porodów rodzinnych
z osobnym węzłem sanitarnym, to czy ma wówczas 
podstawę do wstrzymania porodów rodzinnych?
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Zgodnie ze standardami organizowania opieki okołoporodowej określonymi 
przez Ministra Zdrowia, dziecko i matka nie mogą zostać rozłączeni, chyba że 
istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia matki lub dziecka.
W przypadku gdy niebezpieczeństwo nie istnieje, personel nie może 
rozdzielić matki i dziecka. Pacjentka ma prawo odmówić i złożyć takie 
oświadczenie w formie pisemnej do dokumentacji medycznej bądź 
zażądać odnotowania takiego oświadczenia przez personel medyczny
w dokumentacji. Kolejnym krokiem jest powiadomienie kierownika
jednostki oraz podmiotu nadzorującego szpital. 

Rzecznika Praw Pacjenta porody rodzinne powinny się odbywać bez 
względu na sytuację epidemiczną, z uwzględnieniem jednak środków 
ochrony osobistej i zapewnienia sterylnych warunków.

18. Jakie pierwsze działania należy podjąć
w przypadku odseparowania dziecka od matki 
po porodzie z powodu dodatniego wyniku testu 
na covid, przy braku objawów?
Wiadomo, że wówczas liczy się czas, każda godzina 
dziecka przy matce jest na wagę złota. Co robić
najpierw w takiej sytuacji, aby dziecko zostało
matce jak najszybciej oddane?



19. Obawiam się, że bez dowodów nie będę
w stanie wykazać przed Rzecznikiem Praw
Pacjenta ewentualnych nieprawidłowości
podczas porodu. Czy może warto poprosić
szpitale o stanowisko w sprawie porodów
rodzinnych przed porodem? Do kogo
ewentualnie wysłać zapytanie?
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Warto zapoznać się z praktyką w szpitalu związaną z porodami rodzinnymi, 
przyjmowaniem osób bez wykonania testu, okazania certyfikatu
covidowego, wizyt osób bliskich. Zapytanie na piśmie należy kierować
do kierownika placówki medycznej. 

Kobiecie rodzącej, zgodnie ze standardami położniczymi, może w czasie 
porodu towarzyszyć osoba najbliższa. To prawo nie podlega żadnemu 
wyłączeniu. Istnieje jednak możliwość ograniczenia czasu pobytu osoby 
towarzyszącej po porodzie. Gdy personel medyczny uniemożliwia kontakt 
rodzącej z osobą najbliższą, dopuszcza się naruszenia przysługujących jej 

20. Wymaganie przez szpital certyfikatu zaszczepie-
nia/ozdrowieńca lub negatywnego testu PCR od 
ojca dziecka jako warunku uczestnictwa
w porodzie rodzinnym. Co mogą zrobić rodzice, 
którym szpital odmówi prawa do porodu
rodzinnego w przypadku niespełnienia tych 
warunków?
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praw. Zgodnie  ze stanowiskiem Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw 
Obywatelskich obecności osoby bliskiej podczas porodu nie można uzależniać 
od wykonania testu na obecność COVID-19 czy okazania certyfikatu
zaszczepienia.  W takiej sytuacji należy zażądać odnotowania przez
personel medyczny okoliczności uniemożliwienia obecności osoby
bliskiej przy rodzącej i złożenia zastrzeżeń wskazujących na naruszenie 
prawa pacjenta, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16
sierpnia 2018 roku o organizacji standardu opieki okołoporodowej, w którym 
zapewniony jest udział osoby bliskiej w czasie porodu, oraz przepisów art. 21
i 33 ustawy o prawach pacjenta, które przyznają pacjentowi prawo do kontak-
tu z osobami bliskimi i udziału tych osób w zabiegach. Wszelkie uchybienia 
należy na piśmie zgłosić kierownikowi placówki medycznej, Rzecznikowi
Praw Pacjenta, Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Każdy zabieg medyczny wymaga pisemnej zgody pacjenta. Zatem nie 
można zmusić pacjentki do porodu w drodze cesarskiego cięcia, gdy nie 
ma ku temu wskazań medycznych. Zgodnie ze stanowiskiem krajowego 
konsultanta w dziedzinie położnictwa nie rekomenduje się cięcia cesarskie-
go.  W takich sytuacjach należy żądać odnotowania zastrzeżeń co do 
postępowania personelu medycznego w dokumentacji, złożyć zastrzeżenia 
do kierownika placówki, zawiadomić Rzecznika Praw Pacjenta oraz
Okręgową Radę Adwokacką.

21. Jak się bronić przed przymusem cesarskiego 
cięcia w przypadku pozytywnego wyniku testu? 
Wiemy, że mama może odmówić, ale często w 
takiej sytuacji jest szantażowana zdrowiem 
dziecka. Jak można tego uniknąć? 
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Zgodnie ze standardami organizowania opieki okołoporodowej określonymi 
przez Ministra Zdrowia dziecko i matka nie mogą zostać rozłączeni, chyba 
że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia matki lub 
dziecka. Placówka medyczna musi udokumentować każdą czynność, a tego 
przejawem są wszelkie deklaracje, zgody. Jeśli pacjent nie wyraża zgody na 
daną procedurę, nie jest zobowiązany do podpisu. Podobnie matka może 
wyrazić swój sprzeciw wobec rozdzielenia jej z dzieckiem. W przypadku gdy 
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia matki bądź dziecka nie istnieje,
personel nie może rozdzielić matki i dziecka. Pacjentka ma prawo odmówić
i złożyć takie oświadczenie w formie pisemnej do dokumentacji medycznej 
bądź zażądać odnotowania takiego oświadczenia przez personel medyczny 
w dokumentacji. Kolejnym krokiem jest powiadomienie kierownika
jednostki oraz podmiotu nadzorującego szpital. 

Jeśli doszło do rozdzielenia, personel musi umożliwić karmienie matce
i nie ma podstaw do substytuowania mleka matki zamiennikiem, chyba 
że pojawiają się względy zdrowotne lub dziecko nie ma odruchu ssania.
Zgodnie z zaleceniami krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii
nie należy nawet rozdzielać matki, u której stwierdzono pozytywny wynik 
testu na obecność Sars-Cov-2 i umożliwić jej karmienie piersią.  

22. Rozdzielenie z noworodkiem w przypadku 
pozytywnego wyniku testu – czy da się temu
w jakikolwiek sposób zapobiec?
W praktyce w takiej sytuacji szpital często zmusza do rozdzielenia, podając 
rodzącej do podpisania taką deklarację – czy to jest zgodne z prawem? Jeśli 
by do takiego rozdzielenia doszło (jedynie z decyzji matki) to czy personel 
ma obowiązek umożliwiać karmienie noworodka mlekiem matki?
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Zgodnie z art. 21 ustawy o prawach pacjenta na życzenia pacjenta, przy 
udzielaniu świadczeń medycznych, może być obecna osoba bliska. To prawo 
ze względów zagrożenia epidemicznego może zostać ograniczone.
Jednakże przy zachowaniu wymagań sanitarnych tj. zaopatrzenia osoby 
bliskiej w indywidualne środki ochrony nie ma podstaw, by placówka 
odmówiła udziału osoby bliskiej w badaniu USG. 

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń medycznych. 
To powoduje, że nie można odmówić pacjentowi opieki zdrowotnej, a tym 
bardziej wizyty patronażowej. 

Zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej personel medyczny
jest wręcz zobowiązany do łagodzenia bólu i podawania środków
przeciwbólowych bez względu na stan epidemii. 

23. Czy odmowa uczestnictwa w badaniu USG 
ojcu dziecka, wynikająca z wewnętrznych regu-
laminów przychodni, jest zgodna z prawem?
Jeśli nie to jak domagać się obecności partnera?

24. Czy w związku z pandemią przychod-
nia/położna może odwołać wizytę patronażową? 
Jeśli nie, co w takiej sytuacji zrobić?

25. Czy lekarz/położna powinien zapewnić 
rodzącej pomoc w łagodzeniu bólu podczas 
porodu (różne rodzaje uśmierzania bólu)?
Często podczas porodu, w okresie pandemii, rodząca jest zdana tylko na siebie.



26. Rodzenie w maseczce: jak kobieta może się 
przed tym obronić?
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Pomijając fakt niekonstytucyjności rozporządzeń covidowych, zawarty
w nich obowiązek zakrywania ust i nosa istnieje wyłącznie w przestrzeni 
ogólnodostępnej. Tymczasem porodówka nie jest miejscem ogólno-
dostępnym, zatem nie ma konieczności zakrywania ust i nosa. Podkreślić 
należy, że zgodnie ze standardami okołoporodowymi wydanymi przez
Ministra Zdrowia podczas porodu kobiecie należy zapewnić komfortowe 
warunki. Z kolei poród w maseczce jest ewidentnie przykładem naruszenia 
standardu i nieludzkim traktowaniem. Aby przeciwdziałać takim praktykom 
należy już na początku poinformować personel medyczny o nielegalności 
obowiązku oraz zażądać wpisania zastrzeżeń do dokumentacji medycznej. 
Pacjent winien poinformować także o takich praktykach kierownika 
placówki i Rzecznika Praw Pacjenta.



Vademecum powstało dzięki środkom 
przekazanym przez darczyńców Fundacji 
Kobiety Wolności i Niepodległości. Dostęp 
do niego jest bezpłatny, jednak fachowe 

wydawanie tego typu publikacji ponosi za 
sobą koszty.

Wesprzyj nasze kolejne działania na 
rzecz kobiet i rodzin na

www.KobietyWolnosci.pl

W przypadku dodatkowych pytań
pozostajemy do Państwa dyspozycji!
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