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Trwa dyskusja nad kształtem prawnym i etycznymi konsekwencjami lekarskiej klauzuli sumienia. W numerze 3-4 z 2013 r. zamieściliśmy Stanowisko nr 4/2013 Komitetu Bioetyki przy Prezydium
Polskiej Akademii Nauk, z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie tzw.
klauzuli sumienia, wraz ze zdaniem odrębnym Barbary Chyrowicz
oraz poświęcone tej problematyce opracowania Weroniki Chańskiej
i Małgorzaty Świecy. Polemikę ze wspomnianym Stanowiskiem podjął Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.
W rezultacie Komitet Bioetyki wypowiedział się ponownie. W tym numerze Kwartalnika publikujemy Opinię nr 1/2014 z 31 lipca 2014 r.,
tj. Odpowiedź Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN na zarzuty
Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych
jako zachętę do dalszej dyskusji naukowej na naszych łamach. Oba
dokumenty KB PAN prezentują niewątpliwy walor naukowy, odnoszą
się bowiem w sposób refleksyjny do interpretacji prawa pozytywnego
i norm etycznych, spełniając wymagania stawiane dziełom naukowym.
Jednocześnie w skład Komitetu wchodzą uznane autorytety świata nauki. Zreferowanie kwestii byłoby jednak niepełne bez zaznajomienia
ze stanowiskiem Zespołu Ekspertów KEP. Jakkolwiek zawartym tam
rozważaniom został postawiony zarzut braku naukowej rzetelności
i obiektywizmu, zdecydowaliśmy się je zamieścić celem przedstawienia pełnego obrazu toczącej się dyskusji. Wymieniony materiał pochodzi z oficjalnej strony internetowej KEP i został przytoczony in extenso, z zachowaniem oryginalnej fleksji, składni oraz ortografii.
Redakcja „Prawa i Medycyny”
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Stanowisko Zespołu Ekspertów
Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych
w sprawie klauzuli sumienia, Warszawa,
14 lutego 2014 r.1

1. Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN
Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawił 12 listopada 2013 roku stanowisko nr 4/2013 w sprawie tzw. klauzuli
sumienia. Celem tej wypowiedzi jest zaprezentowanie pożądanej – zdaniem Komitetu – interpretacji klauzuli sumienia, zawartej w regulacjach
prawnych i deontologicznych zawodów medycznych i farmaceutów
oraz skierowanie apelu do przedstawicieli zawodów medycznych i do
samorządów tych zawodów o rozumienie klauzuli sumienia w sposób
przedstawiony w dokumencie. Do stanowiska zdanie odrębne złożyła s.
prof. dr hab. Barbara Chyrowicz i dokument należy czytać wraz z nim.
Komitet zauważa, że postawa polskich lekarzy dowodzi nadużywania
klauzuli sumienia, co przy braku przepisów proceduralnych, umożliwiających szybkie i efektywne odwołanie się od decyzji lekarza, która
uniemożliwia wyegzekwowanie pacjentowi należnego mu świadczenia,
bywa interpretowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jako
naruszenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania
1 Http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5717.1,Stanowisko_Zespolu_Ekspertow_KEP_ds_Bioetycznych_w_sprawie_klauzuli_sumienia.html data wizyty: 14.IX.2014 r.
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oraz prawa do ochrony życia prywatnego (dla przykładu sprawy: Tysiąc
przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce). Podobnie agendy ONZ, w tym Komitet przeciw Torturom, opowiadają się
za zapewnieniem prawa do korzystania z aborcji w sytuacjach przewidzianych prawem, zaś korzystanie z klauzuli sumienia oceniają jako prowadzące do okrutnego traktowania kobiet ciężarnych. W konsekwencji,
w opinii Komitetu, wiele polskich obywatelek jest pozbawionych realnego dostępu do świadczeń z zakresu tzw. zdrowia reprodukcyjnego.
2. Pluralizm poglądów moralnych jako zasada ustroju
demokratycznego
Zdaniem Komitetu, współczesne społeczeństwa demokratyczne zaprzeczają istnieniu jednego powszechnie ważnego głosu sumienia,
systemu przekonań moralnych czy religijnych. „Każdy ma prawo żyć
według własnej wizji tego, co jest dobre i słuszne, o ile nie narusza to
bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób. Ład demokratyczny opiera się zatem na zasadzie szacunku dla pluralizmu wartości
i światopoglądów, i gwarantuje każdemu prawo do wolności sumienia
i wyznania” (Stanowisko Komitetu, pkt 5). W konsekwencji, prawo do
powołania się na klauzulę sumienia nie może być – w opinii Komitetu
– traktowane ekstensywnie, bowiem nadużywanie odwoływania się do
własnych przekonań moralnych może naruszać słuszne interesy innych
osób, co w przypadku przedstawicieli zawodów zaufania publicznego,
takich jak lekarze, oraz pewnej bezradności pacjentów wobec ich dolegliwości, nie może mieć miejsca (ibidem, pkt 8).
3. Obowiązek zawężającego ujmowania klauzuli sumienia
W konsekwencji, zdaniem Komitetu, korzystanie z klauzuli sumienia
musi podlegać konkretnym ograniczeniom. Pierwszym jest obowiązek
podania przez specjalistę, w razie potrzeby w formie pisemnej, konkretnej normy moralnej, której przekroczenie stanowi podstawę powołania
się na klauzulę sumienia. Powoduje to, i jest to drugie ograniczenie,
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konieczność racjonalizacji osądu sumienia – odmowa wykonania świadczenia nie może być umotywowana emocjonalnie lub przez niejasne odwołania aksjologiczne, ale musi być podjęte rozważnie i z racjonalnym
uzasadnieniem (ibidem, pkt 17). Trzecim jest możliwość odmowy osobistego wykonania lub współuczestniczenia w wykonaniu świadczenia
zdrowotnego przez specjalistę jedynie wówczas, gdy działanie takie bezpośrednio narusza lub sprawia bezpośrednie zagrożenie dla dobra, które
w ich przekonaniu powinno podlegać bezwzględnej ochronie (ibidem,
pkt 22). Czwartym jest zasada, że klauzula sumienia nie może uchylić
obowiązku udzielenia pacjentowi informacji, nawet wówczas, gdy możliwe jest w jej wyniku skorzystanie przez pacjenta z działania, które jest
w ocenie specjalisty niemoralne (ibidem, pkt 23).
4. Podstawowe konsekwencje
Do podstawowych rozstrzygnięć, które Komitet proponuje jako konsekwencje przyjętych założeń należą następujące poglądy:
• w ramach klauzuli sumienia nie mieszczą się świadczenia, których lekarz nie przeprowadza osobiście, zatem nie obejmuje ona
wydania skierowania na badania czy wystawienia recepty. Przyjmując, że samo wystawienie recepty nie stanowi „wykonania
świadczenia zdrowotnego”, należy uznać, że lekarz z powodu sumienia nie może odmówić wydania recepty np. na postkoitalne
środki wczesnoporonne.
• lekarz nie ma prawa, odwołując się do klauzuli sumienia, odmówić wydania kobiecie w ciąży skierowania na badania prenatalne
albo na badania specjalistyczne, nawet jeśli wie lub domyśla się,
że w przypadku potwierdzenia się tych podejrzeń kobieta będzie
ubiegała się o przerwanie ciąży.
• korzystając z klauzuli sumienia lekarz, pielęgniarka i położna lub
podmiot leczniczy jest zobowiązany do wskazania pacjentowi
„realnej możliwości” uzyskania tego świadczenia u innego specjalisty w tym lub w innym podmiocie leczniczym. W podmiocie leczniczym konieczne jest wprowadzenie systemu przepływu
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•

•

•

informacji, który pozwoli na szybkie dotarcie do innego specjalisty, który wykona to świadczenie.
przypadek skorzystania z klauzuli sumienia musi być przez specjalistę ujawniony w ramach stosunku pracy lub służby wobec
przełożonego, wraz z podaniem przyczyny odmowy wykonania
świadczenia.
ewentualna odmowa przez lekarza, przez powołanie się na klauzulę sumienia, wykonania badań prenatalnych, wydania orzeczenia
stwierdzającego wskazania do przerwania ciąży albo wykonania
takiego zabiegu, powinna mieć miejsce natychmiast po zgłoszeniu się kobiety do lekarza. Lekarz nie może odmówić skierowania
pacjenta na dalsze specjalistyczne badania konieczne dla ustalenia
jego stanu zdrowia lub nienarodzonego dziecka.
za niedopuszczalne należy uznać deklaracje, że w danym szpitalu,
pomimo iż udzielane są tam świadczenia ginekologiczno-położnicze, nie przeprowadza się zabiegów przerywania ciąży. Kategoria
„zbiorowego sumienia” jest sprzeczna z samą istotą klauzuli sumienia, a polskie prawo przewiduje prawo do przerwania ciąży
w ramach ochrony tzw. zdrowia reprodukcyjnego.

5. Ogólna ocena tez Komitetu Bioetyki
Zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych
nie podziela głównej argumentacji, jaka legła u podstaw rozstrzygnięć
Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, z uszczegółowieniem wskazanym powyżej w pkt. 3. Jakkolwiek opisane tezy od 2 do 4, a mianowicie, że konieczna jest racjonalizacja, możliwość odmowy wykonania
świadczenia zdrowotnego istnieje jeżeli inne zachowanie naruszałoby
bezpośrednio dobro moralne podlegające ochronie, w końcu że klauzula
sumienia nie może uchylić obowiązku udzielenia pacjentowi informacji, ujęte na wskazanym poziomie ogólności, są przez Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN zrekonstruowane prawidłowo, jednak wadliwy
jest dokonany następnie sposób uszczegółowienia związany z zastosowaniem tych zasad do konkretnych działań przedstawicieli zawodów
medycznych. Przede wszystkim, Komitet zawężająco traktuje pojęcie
Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)
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„bezpośredniości” zagrożenia dobra (zwraca na to uwagę w zdaniu odrębnym B. Chyrowicz), w konsekwencji stwierdzając, że przepisanie
postkoitalnych środków antykoncepcyjnych oraz orzeczenie o istnieniu
wskazania do zabiegu przerwania ciąży łączą się jedynie pośrednio z naruszeniem dobra, zaś nie stanowią współudziału w złu. Komitet arbitralnie
rozstrzyga o obowiązku skorzystania z klauzuli sumienia tylko natychmiast
po zgłoszeniu się pacjentki, jak również o powinności wskazania innego
specjalisty lub podmiotu leczniczego, w których świadczenie zostanie wykonane. Wreszcie, Komitet posługuje się arbitralnie stworzonymi tzw. prawami reprodukcyjnymi lub pojęciem zdrowia reprodukcyjnego jako synonimu przysługujących jednostce praw z zakresu ochrony zdrowia, dostępu
do środków antykoncepcyjnych i terminacji ciąży. Te kategorie nie istnieją
w obowiązującym porządku prawnym, natomiast przyjęcie ich tworzyłoby obowiązek zapewnienia procedur odwoławczych od decyzji lekarza
odmawiającego spełnieniu zadość życzeniom pacjentki, mających na celu
ich realizację. Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN zaprzecza w tych wypadkach istocie klauzuli sumienia. Dlatego Zespół ekspertów KEP ds. bioetycznych jest zdania, że zaproponowana interpretacja
klauzuli sumienia nie powinna być stosowana przez przedstawicieli zawodów medycznych i samorządy tych zawodów i postuluje o przyjęcie
rozumienia klauzuli sumienia w zawodach medycznych w sposób opisany poniżej i zgodny ze słusznie pojmowaną wolnością sumienia każdego
człowieka.
6. Wolność sumienia jako zasada ustrojowa i emanacja godności
człowieka
Wolność sumienia i religii związana jest z osobowym charakterem człowieka, a jej poszanowanie ma swoje bezpośrednie źródło w obowiązku
ochrony godności ludzkiej. W ujęciu prawnym, przede wszystkim konstytucyjnym wolność ta obejmuje swobodę przyjmowania określonego światopoglądu, a zatem również określonego systemu aksjologicznego wraz
z wiążącą się z nim hierarchią wartości. Ta wolność stanowi również zasadę ustrojową, co bezpośrednio wynika z art. 25 Konstytucji RP, w którym
regulując relacje państwa do struktur wyznaniowych zagwarantowano
10
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jednocześnie swobodę wyrażania w życiu publicznym przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, bez nakładania obowiązku ich
uzasadniania.
7. Wyjątkowy charakter dopuszczalnego ograniczenia klauzuli
sumienia
Prawo do odmowy udzielenia świadczenia z powodu sprzeciwu sumienia ma charakter zasadniczy, natomiast ewentualne ograniczenie
klauzuli sumienia powinno być uzasadnione przez ustawodawcę, stąd
Komitet Bioetyki nie ma legitymacji do autorytatywnego przesądzania
o ograniczaniu rozumienia klauzuli sumienia. Błędny jest model rozumowania polegający na traktowaniu klauzuli sumienia jako wyjątku od
obowiązku leczenia. Nie można mieć wątpliwości, że zasadą jest wolność sumienia, a zatem również możliwość wstrzymania się od działań
niezgodnych z sumieniem, a ewentualne jej ograniczenia można wprowadzić w drodze wyjątku.
Powyższe ujęcie prawa do obiekcji sumienia ma również konkretne konsekwencje interpretacyjne związane z zakresem jego stosowania. Komitet Bioetyki [co podniesiono już wcześniej,] odnosi je jedynie
do sytuacji, w której działanie jednostki „bezpośrednio” narusza dobro
chronione normą moralną, która jest podstawą powołania się na klauzulę sumienia. Sposób, w jaki Komitet rozumie przesłankę „bezpośredniości”, nie przystaje do charakteru sprzeciwu sumienia jako zasady związanej z konstytucyjnie chronioną podmiotowością jednostki. Pojawiają
się bowiem sytuacje /, w których działanie konkretnej osoby staje się
częścią, niekiedy nawet częścią konieczną, danego postępowania, na
którego końcu dysponent dobra (np. kobieta ciężarna) podejmuje autonomiczną decyzję o naruszeniu tego dobra. Tego rodzaju układ współdziałania musi być postrzegany jako współpraca przy „spowodowaniu”
uszczerbku na dobru, przed którym chroni zasada moralna. Sens klauzuli sumienia zakłada istnienie pewnej swobody ocennej uwzględniającej
stopień intensywności udziału we współudziale w czynnościach zwiększających ryzyko naruszenia dobra chronionego. Nie jest zatem do końca prawdą, że „nie można odmówić podjęcia działań, których celem jest
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dostarczanie pacjentowi informacji lub innych środków niezbędnych do
podjęcia przez niego świadomej decyzji dotyczącej dalszego postępowania medycznego, które jest legalne, uzasadnione w świetle aktualnej
wiedzy medycznej i sytuacji zdrowotnej pacjenta” (Stanowisko, pkt 25;
Załącznik, pkt 5-7). Czym innym jest bowiem informacja o stanie zdrowia, czymś zupełnie innym wydanie zaświadczenia o „występowaniu
okoliczności”, że ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety. O oświadczeniu mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania
ciąży jako o tym, które pozwala kobiecie ocenić subiektywnie poziom
ryzyka zdrowotnego i zwrócić się na tej podstawie z żądaniem przerwania ciąży. Również obowiązek wydania kobiecie ciężarnej skierowania
na badania prenatalne albo inne badania specjalistyczne – jeżeli istnieje
uzasadnione podejrzenie, że ciąża zagraża jej życiu lub zdrowiu albo
gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że płód jest obarczony
wadą genetyczną lub rozwojową albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jej życiu – nie może być oderwany od prawa do obiekcji sumienia
(przeciwnie Załącznik, pkt 5). Innymi słowy, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w przypadku potwierdzenia się tych podejrzeń,
kobieta zdecyduje się na terminację ciąży, lekarz może – uznając to za
współdziałanie w złu – odmówić wydania skierowania na takie badanie.
8. Warunki ograniczenia wolności sumienia
Ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności,
a więc także z wolności sumienia, może nastąpić pod warunkiem spełnienia kryterium materialnego – odpowiedniego celu ograniczenia,
przewidzianego w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także formalnego –
ustanowienie ograniczenia może nastąpić tylko w ustawie. W demokratycznym państwie prawnym ograniczenie takie musi być konieczne ze
względu na ochronę zdrowia albo wolności i praw innych osób (np. prawo do ochrony zdrowia wyrażone w art. 68 Konstytucji RP). Co ważne, takie ograniczenie nie może naruszać istoty klauzuli sumienia jako
emanacji integralności człowieka, której ochrona jest pochodną rozpoznania przez system prawny zasady poszanowania i ochrony godności
12
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człowieka. Należy zatem podkreślić, że ograniczenie wprowadzone
przez ustawodawcę nie może prowadzić do amputacji lub rezygnacji
z samej konstrukcji klauzuli sumienia, jako istoty wolności sumienia.
W zakresie wymogu uzasadnienia rozstrzygnięcia moralnego
jako warunku do korzystania z klauzuli sumienia Komitet Bioetyki w swym stanowisku podnosi, że „czysta intuicja wysnuwająca
z siebie własną treść i odrzucająca wymóg podania uzasadnienia
może stać się ślepą i niebezpieczną siłą”. W konsekwencji twierdzi,
że zachodzi obowiązek ‘racjonalnego’ uzasadnienia rozstrzygnięcia
sumienia. Innymi słowy, możliwość skorzystania z klauzuli sumienia zależeć miałaby od zdolności argumentacyjnej osoby korzystającej z prawa do obiekcji sumienia. Twierdzenie to można uznać
za prawidłowe tylko wówczas, jeżeli uzasadnienie to może być
ograniczone do powołania się na obiektywne zasady moralne, jak
zasada ochrony życia człowieka. Należy bowiem przypomnieć, że
rozumowanie moralne jest ze swej istoty racjonalne, stąd nie należy
wymagać od osoby powołującej się na klauzulę sumienia, by musiała podać argumenty sięgające do innego rodzaju racjonalności.
Nie może być również zaakceptowany pogląd Komitetu Bioetyki
jakoby „obowiązek gwarancyjny [ciążący na lekarzu, pielęgniarce i położnej, związany z obowiązkami z zakresu ochrony zdrowia i życia] jest nadrzędny wobec ich osobistego światopoglądu”
(Stanowisko, pkt 19). Teza ta opiera się na swoistej manipulacji.
Po pierwsze, zakłada zwierzchność obowiązków służbowych nad
skutkami uznania godności człowieka i związanej z nią wolności
sumienia jako zasady ustrojowej. Po drugie, czyni człowieka niewolnikiem wykonywanego zawodu. Jak zauważa Komitet Bioetyki,
„studenci i przedstawiciele zawodów medycznych, już na etapie wyboru zawodu lub ścieżki specjalizacyjnej, powinni być informowani
o tym, że wykonywanie danej profesji medycznej może wiązać się
z koniecznością podjęcia w sytuacji nagłej działania, które uznają
oni za moralnie niedopuszczalne” (ibidem). Przy szerokim ujęciu
tej konieczności, jak proponuje to Komitet Bioetyki, korzystanie
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z klauzuli sumienia staje się wyjątkiem i wymaga szczególnie starannych zabiegów ze strony danej osoby.
9. Tzw. zdrowie reprodukcyjne
Pojęcie „zdrowia reprodukcyjnego” – prawda, że coraz częściej używane w pozbawionych mocy prawnej dokumentach organizacji międzynarodowych oraz pojawiające się we frazeologii specyficznych środowisk naukowych – nie może skutkować konstruowaniem tzw. praw
reprodukcyjnych, a zatem roszczeń jednostki o przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży, procedury sztucznie wspomaganej prokreacji lub
zapewnienia powszechnego dostępu do taniej antykoncepcji. W ocenie
Zespołu ekspertów KEP ds. bioetycznych w polskim prawie nie istnieje prawo do aborcji, zaś art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wprowadza jedynie okoliczności uchylające karalność zachowania, które opisane jest w art. 152 Kodeksu karnego jako zakaz przerwania ciąży.
Również poglądy organów europejskich nie są w tej sprawie jednolite
i trudno je uznać za wyraz powszechnej aprobaty dla kierunków interpretacyjnych, jakie narzuca Komitet Bioetyki. 7 października 2010 roku
Rada Europy uchwaliła w Strasburgu niewielką większością głosów rezolucję nr 1763 (2010) zatytułowaną: The right to conscientious objection in lawful medical care. Dokument dotyczy relacji między obiekcjami sumienia medycyną ludzkich pragnień. Pierwotny projekt rezolucji
zakładał ogłoszenie, że istnieje prawo do aborcji i środków postkoitalnych, ale miał także nakazywać zastosowanie wobec lekarzy i personelu
medycznego przymusu prawnego co do ich udziału w takich ingerencjach medycznych: niezależnie od obiekcji sumienia. Wolność sumienia w świetle projektu powinna obowiązywać jedynie w odniesieniu do
jednostek, nie ma natomiast zastosowania w przypadku instytucji. Rekomendowano również sporządzenie rejestru wszystkich wzbraniających
się stosować pewne procedury medyczne, zwłaszcza na polu medycyny reprodukcyjnej. Proponowany sposób rozumienia klauzuli sumienia
degradował lekarzy do roli jedynie wykonawców usług dla pacjentów, co zniekształca podstawowe wartości medycyny. W ostatecznym
14
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głosowaniu Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europu odrzuciło proponowany kształt rezolucji i przyjęło dokument o całkiem odmiennej
treści. Jednoznacznie potwierdzono w nim prawo do wolnych rozstrzygnięć sumienia. Zwolennicy przyjętego rozwiązania zwrócili uwagę na
fakt, że to właśnie wolność sumienia należy do podstawowych praw
człowieka, a to oznacza, iż nikt nie może być zmuszany do czynienia
czegoś, co sprzeciwia się jego przekonaniom. Podkreślono również, że
prawo do obiekcji sumienia nie może być zestawiane z pozornie ważnymi prawami reprodukcyjnymi, jak dostęp do nie-medycznych procedur
typu aborcja czy eutanazja.
Jakkolwiek Komitet Bioetyki argumentuje, że korzystanie z klauzuli
sumienia opiera się w większości na gorliwości w głoszeniu jakiegoś
poglądu moralnego, to pomija, że analiza wskazywanych „uprawnień”
reprodukcyjnych wskazuje na ich subiektywny, nierzadko emocjonalny
charakter – na to, że są emanacją pragnień, życzeń i oczekiwań, które
medycyna miałaby zaspokajać i zrealizować.
[Nie uchodzi uwagi, że szczegółowe uwagi Komitetu Bioetyki dotyczące zdrowia reprodukcyjnego nie znalazły się w treści Stanowiska, ale
stanowią do niego załącznik].
10. Świadczenie zdrowotne
W myśl konstrukcji zawartej w art. 39 ustawy o zawodzie lekarza,
lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych.
Pojęcie świadczeń zdrowotnych należy zdefiniować posługując się art.
2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(zwana dalej u.d.l.), bowiem ustawa o zawodzie lekarza nie zawiera definicji tego pojęcia. Zgodnie z u.d.l. wspomnianym pojęciem należy objąć
działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub
odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania. W związku z tym, trudno jest mieć wątpliwości, że w zakres świadczeń zdrowotnych nie wchodzi wystawianie recept (np. na środki antykoncepcyjne)
oraz kierowanie na badania specjalistyczne (np. prenatalne). Wskazane czynności są bez wątpienia działaniami warunkującymi możliwość
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przeprowadzenia określonej procedury postępowania medycznego. Pogląd przeciwny, za którym optuje Komitet Bioetyki, każe obiekcje sumienia odnosić jedynie do świadczeń zdrowotnych o charakterze stricte
terapeutycznym. (Stanowisko, pkt 20--23). Wynika on z arbitralnego zawężenia pojęcia ‘bezpośredniości’ związku, w jakim pozostaje skorzystanie ze świadczenia zdrowotnego z umożliwieniem skorzystania z niego w związku z uzyskaniem od lekarza koniecznego. Tymczasem nie
jest prawdą, że w takiej sytuacji, nawet gdy ostateczna decyzja o podjęciu bądź zaniechaniu dalszego działania należy wyłącznie do pacjenta, to
„obciąża [ona] wyłącznie jego sumienie” (ibidem, pkt 23 in fine).
Należy jednak podkreślić, że o ile stanowisko Komitetu Bioetyki przy
Prezydium PAN nie rodzi ryzyka odpowiedzialności prawnej, choć bez
wątpienia rodzi odpowiedzialność moralną za udział w złu, o tyle zaprezentowana w tym dokumencie interpretacja klauzuli sumienia w działalności medycznej, choć moralnie bezpieczna, może być uznana za złamanie formalnego brzmienia art. 39 u.z.l. Korzystając zatem z podanej
interpretacji należy liczyć się z odpowiedzialnością prawną, przez co
postępowanie zgodne z sumieniem może przyjąć postać obywatelskiego
nieposłuszeństwa. W wyniku tego, postępowanie zgodne z sumieniem
niesie ze sobą ryzyko negatywnych konsekwencji wyrażonego sprzeciwu prawu pozytywnemu.
11. Dopuszczalne ograniczenie klauzuli sumienia
W art. 39 ustawy o zawodzie lekarza, normującym tzw. klauzulę sumienia, wprowadzone zostało zastrzeżenie ograniczające jej zakres zastosowania. Każdy lekarz ma obowiązek udzielać pomocy medycznej
w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub
ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących
zwłoki. Wskazane zastrzeżenie ujęte zostało w sposób szeroki, co może
budzić wątpliwości, szczególnie w świetle prawa do wolności sumienia.
Wyłączenie możliwości powołania się na klauzulę sumienia powinno
być dopuszczalne przede wszystkim w sytuacji, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej grozi bezpośrednim niebezpieczeństwem dla
16
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życia lub bezpośrednim niebezpieczeństwem ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Wypada przypomnieć, że art. 18 ust. 2 Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych zakłada, iż: „Nikt nie może
podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego
wyboru”. W przypadku kolizji między ustawą a umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą w ustawie, pierwszeństwo ma
umowa międzynarodowa, o ile nie da się tej ustawy pogodzić z umową.
W związku z tym, należy uznać, że ograniczenie klauzuli sumienia dotyczy wyłącznie niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, natomiast nie obejmuje „innych
przypadków niecierpiących zwłoki”, o których wspomina w art. 39 ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Nie może tej zasady przełamać
regulacja Kodeksu Etyki Lekarskiej, który w art. 7 uznaje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a zatem wówczas, gdyby sprzeciwiało się to sumieniu lekarza, może on nie podjąć się lub odstąpić od
leczenia chorego, z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki (zob.
odpowiednio Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP oraz
Kodeks Etyki Aptekarzy RP).
12. Zapewnienie wykonania świadczenia w przypadku odmowy
Do zaprzeczenia istocie klauzuli sumienia prowadziłaby sytuacja,
gdyby lekarz odmawiając wykonania świadczenia zdrowotnego ze
względu na obiekcje sumienia, był zobowiązany do zapewnienia realizacji tego świadczenia przez innego, konkretnie wskazanego lekarza
lub podmiotu leczniczego, gdzie takie świadczenie jest wykonywane.
Podobny wymóg w zasadzie zmuszałby lekarza do aktywnego poszukiwania miejsca, gdzie pacjent będzie realizować świadczenie. Nie wolno
warunkować korzystania z klauzuli sumienia tym, czy lekarz podejmując decyzję o odmowie udzielenia świadczenia zapewni jego realizację
przez inną osobę lub podmiot. Zgodnie bowiem z art. 39 u.z.l. „lekarz
może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, […] z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie
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leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Ten obowiązek ma charakter towarzyszący, aktualizujący się
w momencie skorzystania przez lekarza z klauzuli sumienia; niemniej
jednak, jeżeli lekarz nie może go dopełnić, nie traci możliwości powołania się na art. 39 u.z.l. Jest to wówczas uchybienie proceduralne i dopóty, dopóki terminacja ciąży lub dostęp do wczesnoporonny środków
postkoitalnych nie będzie postrzegana jako „prawo do zapewnienia tego
świadczenia” pacjentki, które musi być możliwe do skutecznej egzekucji
w systemie działalności leczniczej, nie może wiązać się z inną sankcją,
niż co najwyżej wynikającą z odpowiedzialności zawodowej. Podobne
rozumowanie należy odnieść do obowiązku poinformowania przełożonego na piśmie o skorzystaniu z klauzuli sumienia wobec tych lekarzy,
którzy pozostają w stosunku pracy. W tym wypadku jest to naruszenie
obowiązku pracowniczego, pozbawione sankcji prawnej.
13. Odmowa świadczenia przez podmiot leczniczy
Istnieje możliwość zastrzeżenia przez zakład opieki zdrowotnej,
że pewne świadczenia medyczne, takie jak przerwanie ciąży, nie będą
w nim realizowane, chyba że na osobę prowadzącą podmiot leczniczy
zostałby nałożony ustawowo obowiązek zatrudnienia lekarza realizującego świadczenia, których wykonania odmawiają inni zatrudnieni lekarze. Zgodnie z art. 42 u.d.l. w statucie podmiotu leczniczego określa się
jego cele i zadania, zaś sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania
świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, w tym zapewnienie właściwej dostępności i jakości tych świadczeń,
nieuregulowane w ustawie lub statucie, może określić również regulamin
organizacyjny ustalony przez kierownika podmiotu leczniczego (zob.
art. 23—24 u.d.l.). Jako akt prawny niemający cech powszechnego obowiązywania, statut nie może nakładać pozaustawowych obowiązków ani
też nadawać nowych uprawnień świadczeniobiorcom bądź też pracownikom tego podmiotu. Nie ma jednak formalnych przeszkód ograniczenia koszyka usług, o ile obowiązek do świadczenia nie wynika wprost
z ustawy (a zatem np. z rzekomego „prawa do aborcji”). Umożliwia to
w konsekwencji wyłączenie w dokumentach wewnętrznych określonych
18
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czynności z zakresu katalogu świadczeń realizowanych przez dany zakład opieki zdrowotnej. Art. 68 ust. 2 zd. pierwsze Konstytucji RP stanowi, że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze
publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych. Wynika stąd, że obowiązek zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych spoczywa na państwie,
a nie naposzczególnych lekarzach czy podmiotach leczniczych. Należy
również pamiętać, że wprowadzenie permisywnej regulacji wewnętrznej
w podmiocie leczniczym oraz systemu umożliwiającego dostęp w tym
podmiocie do odpowiedniego specjalisty, który zrealizuje oczekiwane
świadczenie zdrowotne, obciąża również sumienie jej autorów, w tym
m.in. kierownika podmiotu leczniczego. Nie jest zatem prawidłowe
upraszczanie omawianego zagadnienia do tezy „o braku prawa do klauzuli sumienia podmiotu leczniczego” (por. Stanowisko, pkt 15 i 26).
14. Wnioski
W opinii Zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych prawidłowa interpretacja klauzuli sumienia zakłada w szczególności co następuje:
• prawo do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego z powodu obiekcji sumienia jest immanentnie związane z osobową godnością człowieka i wynikającą z niej wolnością sumienia. Ograniczenie klauzuli sumienia może nastąpić tylko w drodze wyjątku
– w ustawie, o ile jest to konieczne z punktu widzenia zdrowia
publicznego oraz prawa do ochrony zdrowia.
• sprzeciw sumienia jest podstawą do powstrzymania się od wykonania świadczenia zdrowotnego. Do zakresu świadczeń zdrowotnych, których dotyczy klauzula sumienia, należy zaliczyć
także wystawianie recept (np. recept na wczesnoporonne środki
antykoncepcyjne) oraz skierowań na badania specjalistyczne przy
uzasadnionym przekonaniu, że stanowią one część procedury nakierowanej na zniszczenie dobra, a nie tylko służą uzyskaniu informacji o stanie zdrowia pacjenta.
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obowiązek wskazania realnej możliwości uzyskania świadczenia
u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym oraz obowiązek odnotowania i uzasadnienia faktu skorzystania z klauzuli
sumienia w dokumentacji medycznej, nie mają charakteru warunków, których spełnienie decydowałoby o możliwości skorzystania przez lekarza, pielęgniarkę, położną i farmaceutę z klauzuli
sumienia. Są to tylko dodatkowe obowiązki spoczywające na lekarzu w przypadku powołania się na sprzeciw sumienia.
podmiot leczniczy może wydać deklarację, że nie wykonuje się
w nim określonych świadczeń zdrowotnych, o ile odmienny
wniosek nie wypływa z katalogu rodzajów i zakresu świadczeń
zdrowotnych zawartego w statucie danego podmiotu.
ograniczenie klauzuli sumienia, wprowadzone do art. 39 przez
odwołanie się do art. 30, dotyczy wyłącznie niebezpieczeństwa
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju
zdrowia, natomiast nie obejmuje „innych przypadków niecierpiących zwłoki”.
obowiązek zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych spoczywa na państwie, a nie poszczególnych lekarzach czy konkretnych podmiotach leczniczych.

15. Przypadki szczegółowe
W odniesieniu do konkretnych, wybranych przykładów z zakresu
tzw. medycyny reprodukcyjnej, które w swoim stanowisku przedstawił
Komitet Bioetyki, uważamy, że:
• lekarz powinien informować zainteresowane osoby o metodach
regulacji poczęć, w tym o sposobach oraz konsekwencjach zdrowotnych stosowania środków antykoncepcyjnych. Może jednak,
powołując się na brak celu terapeutycznego ( anty-patologicznego), odmówić wystawienia recepty na środki antykoncepcyjne.
• lekarz może powołać się na klauzulę sumienia, z uzasadnieniem
sięgającym obowiązku ochrony i poszanowania godności człowieka oraz ochrony jego życia (art. 30 i 37 Konstytucji RP), i odmówić wystawienia recepty na środki postkoitalne. Farmaceuta
20
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może rozważyć odmowę ich sprzedaży, mimo braku wyraźnego
umocowania w przepisach ustawy.
obowiązek informowania pacjentki o stanie jej zdrowia i ewentualnych zagrożeniach dla życia i zdrowia związanych z kontynuowaniem ciąży nie stoi w sprzeczności z tym, że lekarz, powołując
się na klauzulę sumienia, odmówi orzeczenia w sprawie istnienia
wskazań do przerywania ciąży (argumentacja z art. 30 i 37 Konstytucji RP przy założeniu bezpośredniego związku wystawienia
orzeczenia i możliwości skorzystania ze świadczenia w postaci
terminacji ciąży).

16. Konkluzja
Zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych
z niepokojem przyjmuje kolejne próby przeformułowywania podstawowych kategorii związanych z godnością człowieka, jego podmiotowością i odpowiedzialnością moralną, relacji między lekarzem i pacjentem,
w tym rozumienia autonomii pacjenta względem obowiązków i praw
lekarza. Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN prowadzi
do degradacji zawodu lekarza, który w zakresie tzw. praw reprodukcyjnych, czyli oczekiwań związanych z regulacją poczęć i przerwaniem
ciąży, zostaje sprowadzony do roli dostarczyciela „medycyny życzeń”.
Jednym z przejawów tego zjawiska jest uprzedmiotowienie dziecka od
jego poczęcia i traktowanie tego poglądu jako ogólnie obowiązującej
filozofii wykonywania zawodu lekarza. Nie do przyjęcia jest tworzenie
kultury wykonywania zawodu medycznego, w której – poza absolutnie
wyjątkowymi sytuacjami – jednostka traci swoją podmiotowość, zostaje
zmuszona zaprzeczyć swojej tożsamości i brać udział w postępowaniu,
które w osądzie jej sumienia jest złem moralnym.
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Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Opinia KB nr 1/2014
31 lipca 2014

Odpowiedź Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN
na zarzuty Zespołu Ekspertów Konferencji
Episkopatu Polski ds. Bioetycznych

W dniu 20 lutego 2014 r. Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu
Polski ds. Bioetycznych1 odniósł się do Stanowiska Komitetu Bioetyki
przy Prezydium PAN nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
tzw. klauzuli sumienia.
1. Zespół Ekspertów o stanowisku Komitetu Bioetyki
Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski
ds. Bioetycznych (dalej – Zespół Ekspertów) przypisuje Komitetowi Bioetyki przy Prezydium PAN intencje, których Komitet nie miał
oraz twierdzenia i poglądy, których nie wypowiedział. Uwzględniając
znaczenie słów: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu
swemu”, należy uznać, że sprostowania wymagają następujące informacje zawarte w Stanowisku Zespołu Ekspertów.

1 	
Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych działa w następującym składzie: Przewodniczący abp Henryk Hoser SAC; członkowie: Maciej Barczentewicz, o. Wojciech Bołoz CSsR,
ks. Zdzisław Jancewicz, Piotr Klimas, Andrzej Kochański, Michał Królikowski, ks. Franciszek Longchamps
de Bérier, Alina Midro, ks. Piotr Morciniec, ks. Piotr Stępniewski, bp Józef Wróbel.
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Po pierwsze, Komitet Bioetyki nie uzurpował sobie prawa do „autorytatywnego przesądzania o ograniczeniu rozumienia klauzuli sumienia”2 traktowanej jako „istota wolności sumienia”3. Celem Komitetu
było przypomnienie istoty i treści ustawowej regulacji tzw. klauzuli
sumienia, czyli instytucji prawnej określającej okoliczności, w których
przedstawiciel zawodu medycznego może skorzystać z prawa odmowy
wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem,
a także obowiązki, jakie musi on spełnić, jeśli chce to zrobić. Komitet
przedstawił interpretację tej regulacji, mającą umocowanie w systemie
wartości, na których straży stoi międzynarodowy system ochrony praw
człowieka oraz polski porządek prawny, a także fundamentalne zasady
etyki medycznej. Zaproponował ponadto mechanizmy instytucjonalne
gwarantujące pacjentowi dostęp do legalnego i medycznie uzasadnionego świadczenia zdrowotnego, którego wykonania ze względów światopoglądowych odmawia przedstawiciel zawodu medycznego.
Podsumowując swoje analizy, Komitet Bioetyki wyraził przekonanie, że „z wyłączeniem sytuacji niecierpiących zwłoki – lekarz, pielęgniarka i położna mają moralne i legalne prawo do odmowy osobistego wykonania bądź współuczestniczenia w wykonaniu świadczenia
zdrowotnego, które bezpośrednio narusza bądź stwarza bezpośrednie
i realne zagrożenie dla dobra, które wedle ich przekonań moralnych
powinno podlegać bezwzględnej ochronie. Skorzystanie z tego prawa wymaga spełnienia przez profesjonalistę medycznego wszystkich
obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa”4.
Nie ma zatem żadnych podstaw opinia wyrażona przez Zespół Ekspertów jakoby Stanowisko Komitetu Bioetyki tworzyło kulturę „wykonywania zawodu medycznego, w której – poza absolutnie wyjątkowymi
sytuacjami – jednostka traci swoją podmiotowość, zostaje zmuszona zaprzeczyć swojej tożsamości i brać udział w postępowaniu, które w osądzie jej sumienia jest złem moralnym”5. Za nierzetelne uznać ponadto
2 	
3 	
4 	
5 	

Stanowisko Zespołu Ekspertów, pkt 7.
Ibidem, pkt 8.
Stanowisko Komitetu Bioetyki, pkt 28.
Stanowisko Zespołu Ekspertów, pkt 16.
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należy te fragmenty Stanowiska Zespołu Ekspertów, w których przytaczane przez Komitet Bioetyki ustawowe warunki korzystania z klauzuli
sumienia (literalnie wyrażone w polskim prawie) określane są mianem
„poglądów” czy „rozstrzygnięć” Komitetu Bioetyki6.
Po drugie, wbrew sugestiom Zespołu Ekspertów, Stanowisko Komitetu Bioetyki nie jest głosem w dyskusji na temat legalnych warunków dopuszczalności przerywania ciąży czy etycznych aspektów antykoncepcji i aborcji. Stanowisko Komitetu Bioetyki dotyczy instytucji
tzw. klauzuli sumienia, która ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach medycyny klinicznej. Biorąc jednak pod uwagę, iż w praktyce
najczęściej do odmowy wykonania świadczenia z powodów światopoglądowych dochodzi w odniesieniu do świadczeń z zakresu szeroko rozumianej medycyny reprodukcyjnej, Komitet Bioetyki uznał za celowe
rozważanie roli i znaczenia klauzuli sumienia w tej dziedzinie medycyny. Uwagi te zostały zawarte w Załączniku do Stanowiska Komitetu.
Po trzecie, wbrew twierdzeniom Zespołu Ekspertów, w swoim stanowisku w sprawie tzw. klauzuli sumienia Komitet Bioetyki,
w szczególności:
• nie przywoływał sprawy A. Tysiąc przeciwko Polsce7;
• nie wypowiadał się na temat działalności opinii „Komitetu przeciw Torturom” ONZ8;
• nie odnosił się do „klauzuli sumienia, zawartej w regulacjach
prawnych i deontologicznych … farmaceutów”9, a jedynie wskazał na brak wyraźnej podstawy ustawowej do uznania, że farmaceutom przysługuje prawo do odmowy wykonania czynności zawodowych niezgodnych z ich sumieniem10;
• nie pisał o zjawisku „pewnej bezradności pacjentów wobec ich
dolegliwości”11;
6 	
7 	
8 	
9 	
10
11
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Zob. np. ibidem, pkt 4 i 9.
Ibidem, pkt 1.
Ibidem.
Ibidem.
Stanowisko Komitetu Bioetyki, pkt 16.
Stanowisko Zespołu Ekspertów, pkt 2.
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13
14
15
16
17
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nie twierdził, że realizacja ustawowego obowiązku uzasadnienia
i odnotowania przez profesjonalistę medycznego faktu odmowy
wykonania świadczenia zdrowotnego, wymaga „racjonalnego
uzasadnienia”, a więc, że „możliwość skorzystania z klauzuli sumienia zależeć miałaby od zdolności argumentacyjnej osoby korzystającej z prawa do obiekcji sumienia”12, a jedynie, że obowiązek ten należy interpretować jako wymóg wskazania konkretnej
zasady lub normy o charakterze moralnym, z którą wykonanie
danego świadczenia stałoby w sprzeczności13;
nie używał niezrozumiałego wyrażenia „postkoitalne środki
wczesnoporonne”14;
nie pisał, że „polskie prawo przewiduje prawo do przerwania ciąży w ramach ochrony tzw. zdrowia reprodukcyjnego”15;
nie rozstrzygał „arbitralnie ... o obowiązku skorzystania z klauzuli
sumienia tylko natychmiast po zgłoszeniu się pacjentki”16;
nie posługiwał się pojęciem „praw reprodukcyjnych”, choć uznaje ich wagę i znaczenie; nieprawdą jest zatem, że „Komitet posługuje się arbitralnie stworzonymi tzw. prawami reprodukcyjnymi
lub pojęciem zdrowia reprodukcyjnego jako synonimu przysługujących jednostce praw z zakresu ochrony zdrowia, dostępu do
środków antykoncepcyjnych i terminacji ciąży”17;
nie nakazywał, aby „obiekcje sumienia odnosić jedynie do
świadczeń zdrowotnych o charakterze stricte terapeutycznym”18,
a wręcz przeciwnie Komitet wprost stwierdził, że instytucja ta ma
zastosowanie zarówno do czynności medycznych o charakterze
stricte terapeutycznym, jak i takich, które celu tego nie mają bądź
realizują go tylko w pewnym zakresie19;
Ibidem, pkt 8; zob. też pkt 3.
Zob. Stanowisko Komitetu Bioetyki, pkt 17.
Stanowisko Zespołu Ekspertów, pkt 4 i 12.
Ibidem.
Ibidem, pkt 5.
Ibidem.
Ibidem, pkt 10.
Stanowisko Komitetu Bioetyki, pkt 20.
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nie wypowiadał się za zapewnieniem powszechnego dostępu
do „taniej antykoncepcji” i o roszczeniu zapewnienia „takiej
antykoncepcji”20.

2. Granice wolności sumienia
Zespół Ekspertów argumentuje (z powołaniem na art. 25 Konstytucji RP), że wolność sumienia stanowi zasadę ustrojową oraz akcentuje, że we wspomnianym przepisie Konstytucji „regulując relacje
państwa do struktur wyznaniowych zagwarantowano jednocześnie
swobodę wyrażania w życiu publicznym przekonań religijnych,
światopoglądowych i filozoficznych, bez nakładania obowiązku ich
uzasadniania”21.
Komitet Bioetyki przypomina więc – co pominięto przywołując
wspomniany art. 25 Konstytucji RP – że przepis ten nakłada na władze publiczne obowiązek zachowania bezstronności w sprawach
przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
Swoboda wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych
i filozoficznych, jak i inne wolności konstytucyjne, nie ma charakteru
absolutnego i może podlegać ograniczeniom. Muszą one być zgodne
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. To oznacza, że muszą być wprowadzone ustawą; muszą zapewniać respektowanie innych, wymienionych w tym przepisie dóbr konstytucyjnych. Ograniczenia nie mogą
naruszać istoty wolności lub prawa, zaś kolizje z innymi dobrami
muszą być rozstrzygane zgodnie z zasadą proporcjonalności.
Ustawodawca może więc w tym celu skonstruować szczegółowy mechanizm korzystania z wolności konstytucyjnej.
3. [Wolność sumienia a klauzula sumienia]
Zespół Ekspertów postuluje, powołując się na art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, aby ograniczenie korzystania z wolności sumienia nie mogło
20
21
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Stanowisko Zespołu Ekspertów, pkt 5 i 9.
Ibidem, pkt 6.
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„naruszać istoty klauzuli sumienia jako emanacji integralności człowieka, której ochrona jest pochodną rozpoznania przez system prawny
zasady poszanowania i ochrony godności człowieka. W dalszym ciągu tego wywodu zaś podkreśla, że „ograniczenie wprowadzone przez
ustawodawcę nie może prowadzić do amputacji lub rezygnacji z samej
konstrukcji klauzuli sumienia, jako istoty wolności sumienia”22.
Rozumowanie to jest błędne z dwóch powodów.
Po pierwsze, Zespół Ekspertów utożsamia, dla celów perswazyjnych i argumentacyjnych, wolność sumienia i klauzulę sumienia. Jest
to klasyczny zabieg erystyczny, jakim jest „podstawienie” pojęć. Sugeruje się tożsamość ich znaczenia, treści i funkcji.
Konstytucja reguluje wolność sumienia, ale nie reguluje klauzuli
sumienia jako konstytucyjnej wolności lub konstytucyjnego prawa.
Nadużycie argumentacyjne polega na utożsamianiu konstytucyjnego zakazu naruszania istoty wolności sumienia z nieistniejącym
w prawie konstytucyjnym zakazem naruszania istoty klauzuli
sumienia.
Błąd drugi polega na przyjęciu założenia, że klauzula sumienia
ogranicza wolność sumienia, a tym samym zastosowanie mają do niej
reguły art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Tymczasem korzystanie z klauzuli
sumienia jest gwarancją zachowania wolności sumienia w przypadku
kolizji sumienia z konstytucyjnymi prawami innych osób, w tym przypadku – pacjentów. Powołanie się na klauzulę sumienia pozwala lekarzom, pielęgniarkom i położnym na korzystanie z wolności sumienia.
Ale owo powołanie się na klauzulę sumienia utrudnia lub – jak praktyka wykazuje – często uniemożliwia pacjentom korzystanie z konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia. Klauzula sumienia pozwala więc
na realizacje wolności sumienia lekarzy, pielęgniarek i położnych,
ale ogranicza prawa pacjentów. Nie można zatem argumentować,
jakoby korzystanie z klauzuli sumienia miało podlegać regułom
ograniczenia wolności określonym w art. 31 ust.3 Konstytucji RP,
ponieważ nie jest ona ograniczeniem wolności, lecz przeciwnie
22

Ibidem, pkt 8.
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gwarancją jej realizacji. Lekarz, pielęgniarka i położna mogą pozostać wierni swoim przekonaniom moralnym i odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem, powołując się właśnie na klauzulę sumienia.
Instytucja klauzuli sumienia działa więc na korzyść profesjonalistów medycznych, którzy mają prawną możliwość z niej korzystania,
i na niekorzyść pacjentów, którzy ponoszą negatywne konsekwencje
powoływania się na nią przez tych pierwszych.
4. Klauzula sumienia a prawo międzynarodowe
W Stanowisku Zespołu Ekspertów sformułowano myśl jakoby z art.
18 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych wynikało, że istnieje kolizja między wskazaną normą Paktu a art.
39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w części dotyczącej
sformułowania „inne przypadki niecierpiące zwłoki”23. Taka kolizja
nie występuje w świetle reguł wykładni prawa międzynarodowego
i prawa konstytucyjnego. Twierdzenie o jej istnieniu nie znajduje także
uzasadnienia w konstytucyjnej regulacji stosunku norm prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego.
5. Klauzula sumienia a samorządy zawodów medycznych
Wbrew poglądowi Zespołu Ekspertów, samorządom zawodów
medycznych prawnie nie przysługuje możliwość powoływania się na
klauzulę sumienia24. Wolność sumienia przysługuje tylko lekarzom,
pielęgniarkom i położnym – jako jednostkom. Wszak nawet tenże
Zespół w następnym zdaniu stwierdza, że „wolność sumienia i religii
związana jest z osobowym charakterem człowieka, a jej poszanowanie ma swoje bezpośrednie źródło w obowiązku ochrony godności
człowieka”25. Nieznane są koncepcje przypisujące wolność sumienia i religii osobom prawnym i przyznające godność osobom prawnym. Samorządy zawodowe są zaś osobami prawnymi. Utrwalone
23
24
25
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Ibidem, pkt 11.
Ibidem, pkt 5.
Ibidem, pkt 6.
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orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego nie pozostawia w tym zakresie ani wątpliwości, ani marginesu interpretacji, iż godność człowieka przysługuje wyłącznie jednostce (człowiekowi), nie przysługuje natomiast osobom prawnym lub innym podmiotom zbiorowym.
6. Obowiązek wskazania realnej możliwości uzyskania
świadczenia
Niezgodne z regulacją prawną i z praktyką stosowania prawa przez
lekarzy jest twierdzenie Zespołu Ekspertów jakoby „lekarz odmawiając wykonania świadczenia zdrowotnego ze względu na obiekcje sumienia, był zobowiązany do zapewnienia realizacji tego świadczenia
przez innego, konkretnie wskazanego lekarza lub podmiotu leczniczego, gdzie takie świadczenie jest wykonywane. Podobny wymóg
w zasadzie zmuszałby lekarza do aktywnego poszukiwania miejsca,
gdzie pacjent będzie realizować świadczenia. Nie wolno warunkować
korzystania z klauzuli sumienia tym, czy lekarz podejmując decyzję
o odmowie udzielenia świadczenia zapewni jego realizację przez inną
osobę lub podmiot”26.
Fałszywość tego twierdzenia jest oczywista w świetle treści art. 39
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przepis ten stanowi, że
lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych
niezgodnych z jego sumieniem, z tym, że ma obowiązek „wskazać
realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub
w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować
ten fakt w dokumentacji medycznej”. Mowa jest tu o obowiązku zapewnienia realnej możliwości uzyskania danego świadczenia, a nie
– jak twierdzi Zespół Ekspertów – o obowiązku zapewnienie jego
realizacji.
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie stwarza zatem
ani wymogu „zapewnienia realizacji tego świadczenia przez innego,
konkretnie wskazanego lekarza lub podmiotu leczniczego”, ani nie
zmusza „lekarza do aktywnego poszukiwania miejsca, gdzie pacjent
26

Ibidem, pkt 12.
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będzie realizować świadczenia”, ani też nie warunkuje „korzystania
z klauzuli sumienia tym, czy lekarz podejmując decyzję o odmowie
udzielenia świadczenia zapewni jego realizację przez inną osobę lub
podmiot”.
7. Prawa reprodukcyjne i zdrowie reprodukcyjne
Zespół Ekspertów zarzuca Komitetowi Bioetyki, że ten „posługuje się arbitralnie stworzonymi tzw. prawami reprodukcyjnymi lub
pojęciem zdrowia reprodukcyjnego jako synonimu przysługujących
jednostce praw z zakresu ochrony zdrowia, dostępu do środków antykoncepcyjnych i terminacji ciąży”27. Zdaniem Zespołu Ekspertów
pojęcie zdrowia reprodukcyjnego to pojęcie „coraz częściej używane
w pozbawionych mocy prawnej dokumentach organizacji międzynarodowych oraz pojawiające się we frazeologii specyficznych środowisk naukowych”28. Nie można jednak z niego wywodzić „pozornie
ważnych”, „tzw. praw reprodukcyjnych”29.
Komitet Bioetyki przypomina, że pojęcie zdrowia reprodukcyjnego
(reproductive health) zostało zdefiniowane podczas Międzynarodowej
Konferencji na temat Populacji i Rozwoju (International Conference
on Population and Development, ICPD) zorganizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1994 roku w Kairze i przyjęte
przez przedstawicieli 179 państw jako część tzw. Kairskiego Programu Działania (Cairo Programme of Action) – dokumentu politycznego
o odmiennym charakterze prawnym niż konwencje międzynarodowe,
określającego strategię dwudziestoletniej współpracy międzynarodowej na rzecz globalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego30.
Kairski Program Działania definiuje zdrowie reprodukcyjne jako
„stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania, we wszystkich
27
Ibidem, pkt 5.
28
Ibidem, pkt 9.
29
Ibidem.
30
United Nations, Summary of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development (DPI/1618/POP), United Nations Department of Public Information, New York 1995.
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sprawach związanych z układem rozrodczym, jego funkcjami i procesami. Zdrowie reprodukcyjne oznacza zatem, że ludzie są w stanie prowadzić satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne oraz
że mają zdolność do reprodukcji i wolność decydowania o tym, czy,
kiedy i jak często z niej korzystać. Ten ostatni warunek zakłada, że
mężczyźni i kobiety mają prawo do informacji oraz do dostępu do
bezpiecznych, skutecznych, przystępnych i uznanych metod planowania rodziny, które chcą stosować, a także do innych wybranych
przez siebie metod regulacji płodności, które nie są sprzeczne z prawem, a ponadto, że mają prawo dostępu do właściwych świadczeń
zdrowotnych, które zapewniają kobietom bezpieczeństwo w trakcie
ciąży i porodu, a parom dają największą szansę na posiadanie zdrowego potomka”31.
Powyższą definicję zdrowia reprodukcyjnego przyjmują dziś, poza
ONZ, miedzy innymi Światowa Organizacja Zdrowia32 oraz Unia
Europejska33.
Komitet Bioetyki przypomina ponadto, że Kairski Program Działania jest jednym z pierwszych międzynarodowych dokumentów zawierających definicję praw reprodukcyjnych. Program stwierdza, że
„prawa reprodukcyjne obejmują określone prawa człowieka, które
zostały już uznane w ustawodawstwach krajowych i w międzynarodowych dokumentach praw człowieka oraz w innych dokumentach
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prawa te opierają się na uznaniu fundamentalnego prawa wszystkich par i jednostek do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o tym, ile, kiedy i w jakich
odstępach czasu chcą mieć dzieci, jak również prawa do informacji
i środków umożliwiających osiągnięcie tego celu, oraz prawa do możliwie najlepszego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Obejmują
31
United Nations, Programme of Action of the United Nations International Conference on Population & Development, Cairo, Egypt, 5-13 September 1994, par. 7.1. http://www.un.org/popin/icpd/conference/
offeng/poa.html
32
World Health Organization, Reproductive Health, http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
33
European Parliament, 24 October 2002: Question no 86 by Dana Scallon (H-0670/02), http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20021024+ANN
-01+DOC+XML+V0//
EN&query=QUESTION&detail=H-2002-0670
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one także prawo do podejmowania decyzji w sprawach reprodukcji
w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy, jak zostało
to już zapisane w dokumentach praw człowieka”34. Prawa reprodukcyjne związane są więc m.in. z fundamentalnym prawem człowieka
do życia, wolności, i bezpieczeństwa osobistego; prawem do zdrowia
i planowania rodziny; prawem do decydowania o liczbie dzieci i częstotliwości ciąż; prawem do prywatności; wolnością od dyskryminacji; prawem do zmiany obyczajów i tradycji stanowiących pogwałcenie praw kobiet (takich jak np. okaleczanie kobiecych narządów
płciowych); prawami mniejszości seksualnych; prawem do wolności
od tortur i innych okrutnych, nieludzkich i poniżających praktyk i kar
oraz z wolnością od przemocy seksualnej – są zatem prawami i wolnościami, na których straży stoją niemal wszystkie prawnie wiążące
konwencje międzynarodowe dotyczące praw człowieka.
Wprost wagę praw dotyczących sfery reprodukcji podkreśla ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 roku. Art. 16 tej Konwencji
zobowiązuje państwa-strony do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do zapewnienia kobietom, na warunkach równości z mężczyznami, praw w zakresie swobodnego i świadomego decydowania
o liczbie dzieci i odstępach czasu między ich narodzinami oraz równego dostępu do informacji, poradnictwa i środków umożliwiających
korzystanie z tych praw.
8. Prawo do aborcji
Wedle Zespołu Ekspertów „w polskim prawie nie istnieje prawo
do aborcji, zaś ust. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wprowadza jedynie okoliczności uchylające karalność zachowania, które opisane jest w art. 152 Kodeksu karnego jako zakaz przerywania ciąży”35.
34
United Nations, Programme of Action of the United Nations International Conference on Population & Development, par. 7.2.
35
Stanowisko Zespołu Ekspertów, pkt 9.
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Przypomnieć zatem należy brzmienie art. 4a ust. 1. i art. 4b ustawy
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży:
Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez
lekarza, w przypadku gdy:
• ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
• badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu,
• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku
czynu zabronionego
• (utracił moc)
Art. 4b. Osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom
uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej
opieki leczniczej przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania
ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Zdaniem Komitetu Bioetyki, prawo kobiety do przerwania ciąży
w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 4a
ust 1. jest prawem podmiotowym będącym emanacją szerszego prawa
do planowania rodziny; prawa do wolności, do decydowania o swoim
życiu osobistym. Z poglądem tym zgadza się Trybunał Konstytucyjny,
coraz częściej Sąd Najwyższy, a także istotna część doktryny.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 26/96 z dnia 28
maja 1997 r. (sprawozdawca prof. A. Zoll) stwierdził, że „art. 4b
ustanowił po stronie kobiety ciężarnej roszczenie (prawo) o przerwanie ciąży, którego adresatem są publiczne zakłady opieki zdrowotnej”. Badając konstytucyjność art. 4a ust. 1 pkt 4, Trybunał stanął
na stanowisku, że w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek
przerwania ciąży nie można twierdzić że „wykonanie przez lekarza
przerwania ciąży …. ma charakter wyłącznie okoliczności wyłączającej możliwość stosowania w takim przypadku sankcji karnej, nie
przesądzając o legalności czy bezprawności samego zabiegu. Taką
interpretację można byłoby dopuścić wówczas, gdyby regulacja ....
Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)
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stanowiła integralną część kodeksu karnego, uzupełniając w szczególności uchylony art. 149a § 3, zawierający katalog okoliczności, w których sprawca spowodowania śmierci dziecka poczętego nie popełniał
przestępstwa. Umieszczenie tej regulacji w odrębnej ustawie, która
nie precyzuje typów czynów karalnych, nałożenie na instytucje publiczne obowiązku podjęcia czynności organizacyjnych związanych
z przeprowadzaniem przerywania ciąży, a nadto finansowanie tych zabiegów ze środków publicznych nie pozostawia cienia wątpliwości, iż
obowiązujące od 4 stycznia 1997 r. przepisy uznają przerwanie ciąży
w warunkach określonych w art. 4a ... za legalne”.
Podobne stanowisko zajmuje ostatnio także Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 21 listopada 2003 r. (V CK 16/03), w wyroku z dnia z 13
października 2005 r. (IV CK 161/05) oraz w wyroku z dnia 6 maja
2010 r. (II CSK 580/09). Sąd uznał prawo podmiotowe rodziców do
świadomego planowania rodziny oraz prawo podmiotowe kobiety do
przerwania ciąży na warunkach określonych w ustawie. Zaznaczyć
jednak należy, że w uchwale z dnia 22 lutego 2006 r. (III CZP 8/06)
Sąd Najwyższy wydaje się raczej przychylać się do stanowiska reprezentowanego przez Zespół Ekspertów.
Uznanie prawa do legalnego przerwania ciąży za prawo podmiotowe kobiety podważa zasadność twierdzeń Zespołu Ekspertów na temat „towarzyszącego charakteru” obowiązku wskazania przez lekarza
powołującego się na klauzulę sumienia realnej możliwości uzyskania
przez pacjenta danego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.
9. Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Komitet Ekspertów nierzetelnie cytuje Rezolucję Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy nr 1763 (2010) The Right to Conscientious Objection in Lawful Medical Care oraz odniesienia do niej zawarte w stanowisku Komitetu Bioetycznego. W szczególności
• nieprawdziwe jest twierdzenie Zespołu Ekspertów, że w Rezolucji nr 1763 (2010) „podkreślono również, że prawo do sprzeciwu sumienia nie może być zestawiane z pozornie ważnymi
34
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prawami reprodukcyjnymi, jak dostęp do nie-medycznych procedur typu aborcja czy eutanazja”36, a ponadto
• bezpodstawny jest formułowany pod adresem Komitetu Bioetyki zarzut „narzucania” kierunku interpretacyjnego Rezolucji,
który trudno jest „uznać za wyraz powszechnej aprobaty”.
W związku z tym Komitet Bioetyki uznaje za konieczne przywołanie pełnej treści w/w Rezolucji:
„(1) Żadna osoba, szpital lub instytucja nie może być przymuszana,
pociągana do odpowiedzialności ani w żaden sposób dyskryminowana
z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu aborcji, spowodowania poronienia lub
przeprowadzenia eutanazji albo jakiegokolwiek innego czynu, który
mógłby spowodować śmierć ludzkiego embrionu lub płodu z jakiejkolwiek przyczyny.
(2) Zgromadzenie Parlamentarne podkreśla potrzebę potwierdzenia prawa do sprzeciwu sumienia razem z odpowiedzialnością państwa za zagwarantowanie pacjentom dostępu do legalnych świadczeń
medycznych bez zbędnej zwłoki. Zgromadzenie wyraża obawę, że nieograniczone korzystanie ze sprzeciwu sumienia może szczególnie dotknąć kobiety, zwłaszcza te o niskich dochodach lub żyjące na terenach
wiejskich.
(3) W ogromnej większości państw członkowskich Rady Europy
rawo do wyrażania sprzeciwu sumienia jest właściwie uregulowane.
Obowiązują wyczerpujące i przejrzyste rozwiązania prawne i administracyjne regulujące praktykę korzystania ze sprzeciwu sumienia przez
pracowników ochrony zdrowia, zapewniające, że interesy i prawa jednostek pragnących skorzystać z legalnych świadczeń medycznych są
szanowane, chronione i zaspokajane.
(4) Biorąc po uwagę spoczywający na państwach członkowskich
obowiązek zapewnienia dostępu do legalnych świadczeń opieki medycznej i zabezpieczenia prawa do zdrowia, jak również obowiązek poszanowania wolności myśli, sumienia i wyznania pracowników ochrony
36

Stanowisko Zespołu Ekspertów, pkt 9.
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zdrowia, Zgromadzenie Parlamentarne zachęca państwa członkowskie
Rady Europy do opracowania wyczerpujących i przejrzystych rozwiązań definiujących i regulujących prawo do sprzeciwu sumienia wobec
świadczeń zdrowotnych i medycznych, które
4.1. gwarantują prawo do sprzeciwu sumienia wobec uczestniczenia w kwestionowanej procedurze medycznej,
4.2. zapewniają, że pacjenci są informowani o każdym przypadku
skorzystania z prawa do sprzeciwu sumienia bez zbędnej zwłoki oraz
odsyłani do innego świadczeniodawcy,
4.3. zapewniają, że pacjenci otrzymują właściwą pomoc medyczną,
w szczególności w przypadkach nagłych i niecierpiących zwłoki.
10. Refleksja końcowa
Bioetyka to złożona i wielowymiarowa dziedzina, w której nie
można zadekretować absolutnie poprawnej odpowiedzi, a dyrektywa
etyczna i intelektualna brzmi: plus ratio quam vis. Bioetykę uprawia
się przez dialog. Warunkiem koniecznym dialogu bioetycznego jest
zaś rzetelność i uczciwość w relacjonowaniu cudzych wypowiedzi,
rzeczowość argumentacji, gotowość do odrzucenia przekonania o własnej nieomylności, otwartość na poglądy innych, oraz – co najważniejsze – szacunek dla rozmówców i ich sądów.
Nazwa „Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych” zobowiązuje w dwojaki sposób. Po pierwsze, obliguje do
intelektualnej rzetelności – ta bowiem jest warunkiem zaufania do ekspertów. A po drugie, zobowiązuje do przestrzegania wspominanych
wyżej zasad życzliwej rozmowy. Zajmując się kwestiami bioetycznymi
należy przestrzegać podstaw etyki, zarówno naukowej, jak i dialogu.
W Stanowisku opublikowanym przez Zespół Ekspertów zabrakło
obu tych elementów. Nie ma bowiem żadnych podstaw obraźliwe
stwierdzenie Zespołu, że stanowisko Komitetu Bioetyki „prowadzi
do degradacji zawodu lekarza, który w zakresie tzw. praw reprodukcyjnych, czyli oczekiwań związanych z regulacją poczęć i przerwaniem ciąży, zostaje sprowadzony do roli dostarczyciela ‘medycyny
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życzeń’”37. Nie ma też uzasadnienia zdanie, że jedną z konsekwencji
stanowiska Komitetu jest „uprzedmiotowienie dziecka od jego poczęcia i traktowanie tego poglądu jako obowiązującej filozofii wykonywania zawodu lekarza”38. Nie ma także żadnych podstaw cytowana wyżej uwaga Zespołu, że Stanowisko Komitetu Bioetyki tworzy kulturę
„wykonywania zawodu medycznego, w której – poza absolutnie wyjątkowymi sytuacjami – jednostka traci swoją podmiotowość, zostaje
zmuszona zaprzeczyć swojej tożsamości i brać udział w postępowaniu,
które w osądzie jej sumienia jest złem moralnym”39. Za niedopuszczalne uznać ponadto należy posługiwanie się przez Zespół wyrażeniami
takimi jak, „frazeologia specyficznych środowisk naukowych”.
Wykładnia klauzuli sumienia przedstawiona przez Komitet Bioetyki
opiera się na wartościach stanowiących fundament ładu demokratycznego, w tym w szczególności na założeniu o godności człowieka jako
źródle wolności i praw jednostki, a ponadto na prawie każdego człowieka do ochrony zdrowia, wolności i prywatności. Stanowisko Komitetu szanuje pluralizm wartości, a tym samym uznaje równoprawność
odmiennych punktów widzenia. Komitet nie odmawia więc nikomu
prawa do wyrażania poglądów i nie kwalifikuje jako „arbitralnych”,
„mniej ważnych” czy „rzekomych” opinii odmiennych od własnych.
Warszawa, 31 lipca 2014 r.

37
38
39

Ibidem, pkt 16.
Ibidem.
Ibidem.
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Klauzula sumienia a wykonywanie zawodu ratownika
medycznego

Zasadniczym impulsem do powstania niniejszych rozważań stały
się: z jednej strony wzmożone w ostatnim czasie, dyskusje przedstawicieli nauk prawnych1 poświęcone istocie klauzuli sumienia, posadowionej w ustawie z 6 XII 1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty2 (w jej art. 393), z drugiej zaś propozycje, formułowane na gruncie
poselskiego projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych4 tyczące potrzeby
zagwarantowania ratownikom medycznym możliwości korzystania
z klauzuli sumienia5. Poniższe uwagi stanowią próbę udzielenia od1 	
Zob. np. J. T. Balicki, A. Wilczek: Profesor Andrzej Zoll o błędach lekarskich i klauzuli sumienia
– wywiad, Palestra nr 10/2014, s. 50 i n.; M. Boratyńska, J. Hartman: Prawno – etyczna ocena tzw. Deklaracji
Jasnogórskiej, PiM nr 2/2014, s. 24 i n.; E. Łętowska, J. Woleński: Komentarz do „Deklaracji wiary”, PiM nr
2/2014, s. 5 i n.; Państwo prawa jeszcze w budowie. Andrzej Zoll w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem,
Warszawa 2013, s. 269 – 288.
2 	
Dz.U. nr 136/2008, poz. 857 ze zm., określanej dalej skrótem „u.z.l.”
3 	
Art. 39 u.z.l.: „Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych
z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego
świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto
obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.”
4 	
Druk nr 1928 – http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1928, dostęp: 22 XI 2014, określany dalej jako „projekt”.
5 	
Zob. M. Szydło: Opinia prawna o potencjalnych kolizjach pomiędzy przepisami projektu ustawy
o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych (druk sejmowy nr 1928)
a przepisami obowiązujących ustaw regulujących materie znajdujące się w zakresie przedmiotowym projektu,
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powiedzi na pytanie – czy rzeczywiście ratownik medyczny powinien
posiadać uprawnienie do posługiwania się klauzulą sumienia w trakcie
wykonywania czynności zawodowych.
W pierwszej kolejności absolutnie niezbędne wydaje się poczynienie stosownego odniesienia do zagadnień opisujących meritum instytucji, określanej w piśmiennictwie jako klauzula sumienia. Generalnie
można powiedzieć, że treścią tego pojęcia, jest „odmowa wykonania
obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na przekonania religijne lub moralne”.6 Cytowaną wypowiedź należałoby
uzupełnić o stwierdzenie, że owo wykonanie tyczy obowiązku, który
nie tylko jest „nałożony zgodnie z prawem”7, ale który sam ma charakter prawny8. Tak rozumiana klauzula sumienia przybiera zwykle
postać negatywną – polega ona bowiem na „powstrzymaniu się” od
wykonania ustawowego obowiązku, z uwagi na odmienne zapatrywanie etyczne.9
Niekiedy w literaturze przedmiotu spotkać się można z pojęciem
„medycznej klauzuli sumienia”10, z którego wynika, że konstrukWarszawa 30 IV 2014, s. 11 i n. – http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1928, dostęp:
22 XI 2014.
6 	
Cyt. P. Stanisz [w:] Prawo wyznaniowe, A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2011,
s. 117 i n.; podobną, uniwersalną definicję klauzuli sumienia podaje W. Wróbel – jest to „akceptowana w systemie prawnym możliwość uchylenia się od powinności, której wykonanie rodzi konflikt sumienia, bowiem
uznawane jest przez adresata obowiązku za moralnie naganne lub sprzeczne z przekonaniami religijnymi lub
światopoglądowymi” – zob. W. Wróbel: Problem klauzuli sumienia w prawie polskim w odniesieniu do ochrony życia, Annales Canonici nr 6/2010, s. 23 oraz 26 i n.; zob. także M. Boratyńska, P. Konieczniak: Prawa
pacjenta, Warszawa 2001, s. 210 i n.; W. Galewicz: O właściwe rozumienie medycznej klauzuli sumienia,
materiały z portalu internetowego Polskiego Towarzystwa Bioetycznego s. 1 – http://www.ptb.org.pl/opinie_
klauzula.html (oznaczone dalej jako „ Materiały PTB”), dostęp: 22 XI 2014; M. Hucał [w:] Leksykon prawa
wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 153; A. Jacek: Stosowanie
klauzuli sumienia przez lekarza – aspekty styczne i prawne [w:] Etyczne aspekty decyzji medycznych, red. J.
Hartman, M. Waligóra, Warszawa 2011, s. 104 i n.; J. Pawlikowski: Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia
przez personel medyczny – problemy etyczno prawne, PiM nr 3/2009, s. 29.
7 	
Czyli jak rozumiem – akcentuje się tu aspekt proceduralny (legislacyjny), polegający na wskazaniu, że ów obowiązek powstał zgodnie z zgodnie z przyjętą procedurą tworzenia prawa. Mówiąc inaczej – nie
ma wątpliwości co do trybu jego nałożenia. Oznacza to, że przy jego ustanawianiu nie dopuszczono się żadnych uchybień, podważających jego legalność.
8 	
Co oznacza, że został on zaaprobowany przez ustawodawcę i co za tym idzie – gwarantuje jednostce możliwość jego zrealizowania.
9 	
Tak też np.: L. Kubicki: Sumienie lekarza jako kategoria prawna, PiM nr 4/1999, s. 101; W.
Wróbel, op. cit., s. 27.
10
„Medyczna klauzula sumienia (MKS) jest normą prawną, na mocy której pracownicy opieki
zdrowotnej są upoważnieni do tego, aby w określonych warunkach odstępować od wykonania świadczeń
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cja ta przydana jest „pracownikom opieki zdrowotnej”11. W moim
przekonaniu teza, jakoby klauzula sumienia przysługiwała nieskonkretyzowanym podmiotom prawa medycznego, jest nieprawdziwa.
Ustawodawca polski przewidział wszakże możliwość skorzystania
z klauzuli sumienia jedynie w przypadku wykonywania zawodu lekarza12 oraz pielęgniarki i położnej13. Tym niemniej – sygnalizowane
zastrzeżenie dotyka problemu o bardziej fundamentalnym charakterze.
Mianowicie – jaki w istocie charakter ma klauzula sumienia? Czy dla
jej istnienia wymagana jest norma pozytywna w postaci konkretnego
(szczególnego) przepisu ustawy?14 Czy też może instytucja ta ma charakter generalny?15 Wydaje się, że czym innym jest wolność sumienia
medycznych, akceptowanych przez obowiązujące ich ustawodawstwo, lecz niezgodnych z ich sumieniem” –
tak W. Galewicz: Jak rozumieć medyczną klauzulę sumienia?, Diametros nr 34/2012, s. 136.
11
Niekiedy zamiast sformułowania „pracownicy opieki zdrowotnej” używa się terminu „personel
medyczny” – tak J. Pawlikowski, op. cit., s. 29.
12
O czym traktuje zacytowany uprzednio art. 39 u.z.l.
13
Omawiana konstrukcja znajduje się w art. 12 ustawy z dnia 15.VI.2011r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz.U. nr 174/2011, poz. 1039 ze zm., określanej dalej skrótem „u.p.p.”): „(1) Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym
przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. (2)
Pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia
zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie
przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności, o których
mowa w ust. 1. (3) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie
i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki, położnej lub w podmiocie
leczniczym. (4) W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z przyczyn, o których mowa
w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.”
14
Tak A. Górski, który stwierdza: „Zadekretowane tu uprawnienie (tj. klauzula sumienia z art. 39
u.z.l. – wyjaśnienie moje – J. H.) dotyczy tylko lekarza i lekarza dentysty, nie dotyczy zaś innych zawodów medycznych. Istnieje ono wobec nich o tyle, o ile wyraźnie stanowi tak dana ustawa zawodowa” – zob. A. Górski
[w:] Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Górski, Warszawa 2012, s. 78; Stanowisko
Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013 z dnia 12 XI 2013 w sprawie tzw. klauzuli sumienia – pkt. 9;
M. Hucał, op. cit., s. 155; P. Stanisz, op. cit., s. 117 i n.; A. Wróbel, A. Jacek, M. Gajdek: Stosowanie klauzuli
sumienia w zawodach lekarza, pielęgniarki i położnej w świetle obowiązujących przepisów prawa, Pielęgniarstwo XXI wieku, s. 20 i n.
15
Taki pogląd wyraża np. A. Zoll – „Chyba nie powinno być sporu, że mamy do czynienia z generalną klauzulą sumienia odnoszącą się nie tylko do zawodu lekarskiego” i dalej „Uważam, że klauzula sumienia
ma charakter ogólny, a więc nie można wykluczyć z jej obowiązywania jakiejś grupy ludzi”. Druga z przywołanych wypowiedzi odnosiła się do możliwości powołania się na klauzulę sumienia przez farmaceutów, przy
braku po temu stosownej regulacji ustawowej – cyt. Państwo prawa…, op. cit., s. 269 i 278. Niejednoznacznie
w tej materii wypowiada się A. Wróbel, który podnosi z jednej strony, iż poza zakresem zastosowania klauzul
sumienia z u.z.l. i u.p.p. znajdują się pozostałe zawody medyczne (diagnostycy, technicy, farmaceuci, pracownicy naukowi, czy podmioty administrujące służbą zdrowia) oraz że „w przypadku nałożenia na konkretny
podmiot przez ustawę obowiązku o charakterze publicznym, nie może się on od niego uchylić powołując się
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(mająca stosowne umocowanie w Konstytucji RP oraz aktach prawa
międzynarodowego)16, czym innym zaś sama klauzula, która pozwala
na uchylenie się od wykonania określonego obowiązku (z powołaniem
się na niezgodność z własnym sumieniem), ale która także może warunkować możliwość skorzystania z niej dopiero po spełnieniu pewnych – dalszych warunków.17
Uważam, że możliwość przeciwstawienia się realizacji ustawowego obowiązku wymaga wyraźnego zadekretowania ze strony prawodawcy. Innymi słowy – skuteczne powołanie się na sprzeciw sumienia może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy istnieje po temu właściwa
norma, znajdująca się w ustawie. Powyższe zapatrywanie wydaje się
być uprawnione również dlatego, że ilekroć pojawia się zagadnienie
klauzuli sumienia, ujawnia się także kolizja dwóch newralgicznych
praw. Z jednej strony – uprawnienia podmiotu, któremu przysługuje
możliwość powołania się na sprzeciw sumienia – do zachowania się
w zgodzie z własnym sumieniem oraz do odmowy spełnienia określonego obowiązku, z drugiej zaś – uprawnienia pacjenta do domagania
się zrealizowania świadczenia gwarantowanego przez ustawodawcę.18
na klauzulę sumienia. Wyjątki od tej zasady może natomiast przewidywać inna ustawa (np. ustawa o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty)”. Z drugiej zaś, w przypadku braku regulacji ustawowej, traktującej bezpośrednio
o klauzuli sumienia, uznaje on możliwość powołania się wprost na art. 53 Konstytucji RP, ograniczony treścią
art. 3 ust. 2 ustawy z 17 V 1989 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania: „Korzystanie z wolności sumienia i wyznania nie może prowadzić do uchylania się od wykonywania obowiązków publicznych nałożonych
przez ustawy” (Dz.U. nr 29/1989, poz. 155, ze zm.) – zob. W. Wróbel, op. cit., s. 30, 31 i 36.
16
Zob. np. M. Pietrzak: Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013, s. 22 i n.; K. Szczucki: Klauzula sumienia – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Studia Iuridica nr 50/2009, s. 168 i n.
17
Dlatego też można zgodzić się, z tezą, że zarówno art. 39 u.z.l., jak i art. 12 u.p.p. stanowi co
najwyżej przejaw ograniczenia w sferze wolności sumienia, z uwagi na konieczność wskazania przez lekarza
realnych możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz w przypadku pielęgniarki – obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź
opiekuna faktycznego o odmowie i wskazanie realnych możliwości uzyskania świadczenia u innej pielęgniarki, położnej lub w podmiocie leczniczym. Podobne wnioski wyprowadza K. Szczucki – „Otóż to na ustawodawcy ciąży obowiązek uzasadnienia wprowadzenia ograniczenia wolności sumienia – a więc również klauzuli sumienia – jako wyjątku od wyżej wspomnianej zasady (tj. od konstytucyjnej zasady wolności sumienia
– wyjaśnienie moje J. H.)” – K. Szczucki, op. cit., s. 169; zob. także E. Łętowska, J. Woleński, op. cit., s. 16;
A. Pyrzyńska: Kilka uwag na temat nadużycia klauzuli sumienia (art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty [w:] Lege artis. Problemy prawa medycznego, red. J. Haberko, R. D. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 16 i n. Nadmienić przy tym należy, że art. 39 u.z.l. nie może być uznany za „ograniczenie klauzuli
sumienia lekarza” – tak A. Zoll – zob. J. T. Balicki, A. Wilczek, op. cit., s. 51.
18
Takie wnioski prezentuje także W. Chańska – „Przyjmuje się bowiem, że wolność sumienia nie
jest prawem absolutnym i w sytuacji, w której wchodzi w konflikt z innymi społecznie uznanymi wartościami,
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Nakreślona antynomia powinna utwierdzać w przekonaniu, że istnienia możliwości wyrażenia sprzeciwu sumienia nie można domniemywać. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania, zamarkowany powyżej wątek nie może zostać w tym miejscu rozwinięty
szerzej, choć niewątpliwie wymaga on odrębnego omówienia, zwłaszcza z uwzględnieniem perspektywy prawa konstytucyjnego.
Przechodząc do węzłowych problemów niniejszych rozważań, rozpocząć trzeba od następującej supozycji. Mianowicie jeżeli przyjąć, że
głównym założeniem konstrukcji klauzuli sumienia, jest powstrzymanie się od wykonania obowiązku ustanowionego przez prawodawcę, to
należy zastanowić się – od przeprowadzenia jakich czynności miałby
się powstrzymać ratownik medyczny? Odpowiadając na tak sformułowane pytanie należy po pierwsze – możliwie dokładnie odtworzyć
krąg sytuacji, w których potencjalnie wystąpi konflikt sumienia19 oraz
po wtóre – skonfrontować rezultat wcześniejszego zabiegu z całokształtem uprawnień przysługujących ratownikowi medycznemu.

wolno ją ograniczyć” oraz „Służy ono (rozwiązanie w postaci istnienia klauzuli sumienia – wyjaśnienie moje
– J. H.) znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji, w której mamy do czynienia z kolizją dwóch fundamentalnych
dóbr: prawa pacjenta do uzyskania pomocy lekarskiej w postaci świadczenia zdrowotnego, którego potrzebuje,
które jest uzasadnione względami medycznymi i legalne w danym kraju oraz integralności moralnej przedstawiciela zawodu medycznego, którego przekonania moralne nie pozwalają mu na wykonanie rzeczonego
świadczenia” – tak W. Chańska: Klauzula sumienia jako wyraz moralnego kompromisu, PiM nr 3 – 4/2013, s.
40 i 46 i n.; zob. także A. Bagińska: Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej oraz prawnie dopuszczalne możliwości jego odstąpienia [w:] Lege artis…, op. cit., s. 82; M. Boratyńska, P. Konieczniak, op. cit., s. 202 i 204;
M. Boratyńska, J. Hartman, op. cit., s. 27, którzy operują pojęciem „kompromisu etycznego i praktycznego”;
J. Pawlikowski, op. cit., s. 33; J. Bujny: Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007,
s. 132 i n.; A. Jacek, op. cit., s. 104 i n.; O. Nawrot: Klauzula sumienia w zawodach medycznych w świetle standardów Rady Europy, Zeszyty Prawnicze BAS nr 3/2012, s. 15 i n.; A. Pyrzyńska, op. cit., s. 16 i n.; G. Rejman:
Normy etyczne, moralne i prawne w postępowaniu lekarza, Studia Iuridica nr 29/1993, s. 52; M. Świderska:
Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 195; M. Świeca: Klauzula sumienia – jako rozwiązanie
kolizji norm prawa stanowionego z normami światopoglądowymi, PiM nr 3 – 4/2013, s. 53 i 56; W. Wróbel,
op. cit., s. 24 i n. oraz 28 i n.; E. Zatyka: Lekarski obowiązek udzielenia pomocy, Warszawa 2011, s. 122; E.
Zielińska [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. nauk. E. Zielińska, Warszawa
2014, s. 692.
19
Oczywiście nadmienić trzeba, że zaproponowany katalog nie ma charakteru normatywnego. Co
więcej, wyartykułowany poniżej zbiór nie może być uznany za wyczerpujący. Zawiera on jedynie spis sytuacji
sprzecznych z sumieniem, które dostrzeżone zostały w kręgu kultury chrześcijańskiej (a dokładniej – przez
Kościół rzymskokatolicki oraz Świadków Jehowy). Nie wolno zatem nie dostrzegać, że czynności które powinny znajdować się w tego typu zestawieniu, są niejako „z natury” sprzeczne z wymogami religijnymi, co
implikuje fakt, iż siłą rzeczy – będą one różne na gruncie poszczególnych religii.

42

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

Klauzula sumienia a wykonywanie zawodu ratownika...

I tak wskazuje się w piśmiennictwie, że klauzula sumienia wiąże
się najczęściej z takimi świadczeniami medycznymi jak: wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia uprawniającego do przerwania ciąży,
zabieg przerwania ciąży, czynności związane ze sztuczną prokreacją
i inżynierią genetyczną, wystawienie recepty na środki antykoncepcyjne, wykonanie badań prenatalnych, stosowanie leków i szczepionek
opartych na wykorzystaniu komórek embrionalnych oraz tkanek płodu,
uczestniczenie w zabiegach: transfuzji krwi, eutanazji, sterylizacji.20
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 8 IX 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym21 wykonywanie zawodu ratownika medycznego
polega na: 1. zabezpieczaniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby
ofiar i degradacji środowiska; 2. dokonywaniu oceny stanu zdrowia
osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych; 3. transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 4. komunikowaniu się z osobą
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia
psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; 5. organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej
pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych. Trudno na gruncie przywołanej regulacji wyobrazić sobie okoliczności, w których zaistniałaby potrzeba odwołania się
przez ratownika medycznego do instytucji sprzeciwu sumienia.
20
Zob. T. Biesaga: Klauzula sumienia w etyce medycznej, Medycyna Praktyczna nr 12/2008, s. 133;
B. Dobrowolska, P. Cegiełko: Instytucja klauzuli sumienia w zawodzie pielęgniarki i położnej, PTB, s. 3 i n.; M.
Nesterowicz, N. Karczewska: Stosowanie klauzuli sumienia (kwestia prawa a faktu), PTB, s. 2 i n.; M. Świderska, op. cit., s. 194; M. Świeca: Klauzula sumienia jako rozwiązanie kolizji norm prawa stanowionego z normami światopoglądowymi, Radca Prawny. Dodatek naukowy nr 145/2014, s. 24; A. Wróbel, A. Jacek, M. Gajdek,
op. cit., s. 20 i n.; M. Zatyka, op. cit., s. 114 i 119. Nieco inną systematykę proponuje E. Zielińska. Autorka dzieli
świadczenia medyczne (przy wykonywaniu których lekarz może skorzystać z klauzuli sumienia) na dwie grupy.
Pierwsza – obejmująca czynności, które nie mają w ogóle (lub jedynie częściowo) charakteru terapeutycznego,
zaś ich wykonanie niejednokrotnie powoduje poświęcenie jednego relewantnego dobra prawnego, kosztem innego. Druga – w skład której wchodzą takie powinności, które stoją w opozycji do wyznawanego przez lekarza
systemu wartości, jak również reguł moralnych, religijnych – zob. E. Zielińska, op. cit., s. 694 i n.
21
Tekst jedn. Dz.U. nr 191/2006, poz. 1410 ze zm., oznaczona dalej skrótem „u.p.r.m.”. Na mocy
art. 55 projektu, z chwilą jego wejścia w życie, przepis art. 11 u.p.r.m. utraciłby moc obowiązującą. Trudno
doszukać się przekonujących argumentów dla takiego posunięcia (nie dostarcza ich także treść uzasadnienia
tegoż projektu).
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Sytuacja nie jest jednak tak oczywista, jeśli prześledzi się dalsze postanowienia u.p.r.m. Otóż w pierwszej kolejności odwołać się należy
do definicji legalnej medycznych czynności ratunkowych, które wykonuje ratownik medyczny. Zgodnie z art. 3 pkt. 4 u.p.r.m. medyczne
czynności ratunkowe są to świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego (w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) w warunkach
pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego22. Zatem takowe czynności mogą być podejmowane
przez ratownika medycznego jedynie w zespołach ratowniczych, które
działają poza szpitalem.
Katalog medycznych czynności ratunkowych został opracowany
przez Ministra Zdrowia na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 ust.
2 u.p.r.m.23 oraz podzielony na dwie grupy. Pierwsza dotyczy interwencji, które ratownik medyczny może podejmować samodzielnie.24
Druga – obejmuje medyczne czynności ratunkowe wykonywane pod
nadzorem lekarza systemu.25 Konfrontacja z przywołanymi uregulo22
Definicję „stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego” odnajdziemy w art. 3 pkt. 8 u.p.r.m. Przez
stan nagłego zagrożenia zdrowotnego rozumie się „stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim
czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne
uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia” – zob. także S. Poździoch [w:] Ustawa o Państwowym
Ratownictwie Medycznym. Komentarz, red. S. Poździoch, Warszawa 2013, s. 83 i n.
23
Zob. załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 XII 2006 r. w sprawie szczegółowego
zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego –
Dz.U. nr 4/2007, poz. 33 ze zm.
24
Z uwagi na fakt, iż lista medycznych czynności ratunkowych, wykonywanych samodzielnie przez
ratownika medycznego (znajdujących się w Załączniku nr 1) zawiera aż 28 pozycji, nie jest ani celowe, ani
konieczne przywoływanie ich wszystkich w tym miejscu. Jedynie dla porządku wydzielić można poszczególne
grupy czynności, do których należą działania: organizacyjne (np. segregacja medyczna), diagnostyczne (np.
ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu, odstąpieniu lub przerwaniu medycznych czynności ratunkowych), wykonywane bezprzyrządowo (np. bezprzyrządowe przywracanie drożności
dróg oddechowych) lub z użyciem przyrządów (np. przywracanie i zabezpieczenie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki nosowo – gardłowej), wykonywane w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy
(np. tamponowanie ran czy tamowanie krwotoków), a także czynności: polegające na oznaczaniu i monitorowaniu parametrów (np. układu oddechowego); o charakterze inwazyjnym (np. odbarczenie odmy opłucnowej
prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej) oraz inne.
25
Do których zaliczono (zob. Załącznik nr 2): 1. intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających; 2. wykonanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej; 3. asystowanie przy drobnych zabiegach
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waniami potencjalnych sytuacji, w których może wystąpić konflikt
sumienia, nie pozwala na zaaprobowanie możliwości odwołania się
przez ratownika medycznego do klauzuli sumienia.26
Sprawa ulega jednak poważnej komplikacji na innej płaszczyźnie.
Zgodnie bowiem z §13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3 XI 2011
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego27 ratownik medyczny został zaliczony do minimalnego zasobu kadrowego tegoż oddziału. Rodzi się zatem wątpliwość – jakie czynności ratownik medyczny może
podejmować na SOR, skoro art. 3 pkt. 4 u.p.r.m. zawęża wykonywanie medycznych czynności ratunkowych do sytuacji mających miejsce poza szpitalem.28 Niełatwo uzyskać jasny obraz tego, jak kształtuje
się zakres uprawnień ratownika medycznego na SOR.29 Niewiadomą
pozostaje, czy istnieją jakieś inne zabiegi, które nie są medycznymi
czynnościami ratunkowymi, a które wolno wykonać ratownikowi medycznemu. Na tak postawione pytanie nie znajdujemy odpowiedzi
chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych; 4. cewnikowanie pęcherza moczowego; 5. zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka; 6. podawanie na zlecenie lekarza
leków innych niż wymienione w załączniku 1 do rozporządzenia.
26
Zaprezentowane wnioski można odnieść wprost, także do projektu ustawy samorządowej ratowników medycznych, nie wprowadza on bowiem żadnych rewolucyjnych zmian w tej materii. Różnice w stosunku do obecnie obowiązującej u.p.r.m. dotyczą klasyfikacji medycznych czynności ratunkowych. Projekt
ustawy oraz załączonych propozycji rozporządzeń operuje pojęciem podstawowych medycznych czynności
ratunkowych, które ratownik medyczny może wykonywać samodzielnie (katalog zawiera 28 interwencji
identycznych, jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu) lub pod nadzorem lekarza systemu (którego
zawartość merytoryczna w niczym nie odbiega od obecnie obowiązujących regulacji). Jedyną nowością jest
wprowadzenie przez projekt wykazu rozszerzonych medycznych czynności ratunkowych, które mogą być
podejmowane przez ratownika medycznego po ukończeniu kursu rozszerzającego uprawnienia. Zalicza się do
nich: intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej w stanach nagłych przy braku możliwości wentylacji innymi metodami; elektrostymulację w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie w bradyarytmiach niereagujących na atropinę; kardiowersję w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie
w tachyarytmiach oraz wprowadzenie w hipotermię terapeutyczną po nagłym zatrzymaniu krążenia (ale ta
czynność może mieć miejsce wyłącznie w warunkach szpitalnych). Nie wydaje się, aby przedstawione zabiegi
mogły stać w sprzeczności z sumieniem ratownika medycznego.
27
Dz.U. nr 237/2011, poz. 1420 wydanego na podstawie art. 34 u.p.r.m.; szpitalny oddział ratunkowy
będzie dalej określany skrótem – „SOR”.
28 Zob. K. Kaczmarek: Ratownik medyczny w szpitalnym oddziale ratunkowym, Na Ratunek nr 1/2010, s.
24 i n.; S. Poździoch, op. cit., s. 74 i n.
29
W literaturze natrafić można na pogląd, iż wykluczona jest możliwość wykonywania medycznych
czynności ratunkowych przez ratownika medycznego w warunkach szpitalnych, z uwagi na ich specyfikę –
zob. M. Mikos [w:] Ustawa o Państwowym…, op. cit., s. 147. Niestety ten sam autor stwierdza jednak także,
że medyczne czynności ratunkowe, które są podejmowane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza
systemu, mogą być wykonywane zarówno w warunkach pozaszpitalnych, jak i szpitalnych (tj. na SOR) – zob.
M. Mikos, op. cit., s. 151.
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w u.p.r.m. W celu wybrnięcia z tak zarysowanych – niepokojących
wątpliwości, sięgnąć należy do treści przywołanego uprzednio rozporządzenia tyczącego SOR30 oraz do załącznika nr 5 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia31 z 20 X 2011 w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie
szpitalne. Analiza dwóch przywołanych dokumentów pozwala stwierdzić, że jedyną sytuacją, która może wywoływać konflikt sumienia,
jest procedura prowadzenia resuscytacji płynowej (przetaczanie płynów) – z uwagi na zawarcie w tym pojęciu także zabiegów przetoczenia krwi. Nadmienić wypada, że na SOR czynności tego typu nie
należą do rzadkości.32 Jak zatem widać, ewentualną możliwość skorzystania z klauzuli sumienia miałby w tym przypadku jedynie ratownik
medyczny będący Świadkiem Jehowy.33
Jednakże zaprezentowane uprzednio zapatrywanie nie może być
uznane za w pełni przekonujące. Dzieje się tak dlatego, iż kompetencji
podmiotu dysponującego zdrowiem i życiem człowieka nie powinno
się domniemywać, a to oznacza, że z uwagi na brak wyraźnej regulacji ustawowej, przyznającej ratownikowi medycznemu uprawnienie
do wykonywania tudzież asystowania przy zabiegu transfuzji krwi
– nie powinien on w ogóle uczestniczyć w tego typu czynnościach,
a tym samym – nie zaktualizuje się w tej sytuacji potrzeba powołania
się na klauzulę sumienia. Po wtóre wydaje się, że SOR jest miejscem
szczególnym w tym znaczeniu, iż niejednokrotnie panuje na nim stan,
w którym zwłoka w udzieleniu pomocy pacjentowi, skutkować będzie
dla niego niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
30
Zgodnie z treścią rozporządzenia SOR dzieli się na 8 następujących obszarów: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; resuscytacyjno – zabiegowy; wstępnej intensywnej terapii; terapii natychmiastowej;
obserwacji; konsultacji; stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz zaplecza administracyjno –
gospodarczego; zob. §18 i n. rzeczonego rozporządzenia.
31
Zob. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4642; dostęp: 21 XI 2014.
32
Zob. K. Trzpiel: Przetaczanie krwi, Magazyn Pielęgniarki i Położnej nr 11/2010, s. 24 i n.
33
Zob. B. Dobrowolska, P. Cegiełko, op. cit., s. 3 i n.; K. Krzysztofek: Problematyka przeprowadzania zabiegów transfuzji krwi u Świadków Jehowy w polskim porządku prawnym, Przegląd Prawa Wyznaniowego nr 3/2011, s. 51 i n.; Cz. Żaba, P. Świderski, Z. Żaba, A. Klimberg, Z. Przybylski: Zgoda Świadków Jehowy
na leczenie preparatami krwi – aspekty prawne i etyczne, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii nr
57/2007, s. 138 i n.
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ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Istnienie powyższych warunków
wiąże się nierozłącznie z koniecznością udzielenia natychmiastowej
pomocy zgłaszającym się chorym. Sytuacje „urgensowe” są bowiem
wpisane w specyfikę SOR. Wobec tego konstrukcja klauzuli sumienia
okazuje się w tak nakreślonych realiach bezprzedmiotowa także dlatego, iż zarówno u.z.l. jak u.p.p. przewidują wyłączenie możliwości
jej zastosowania w sytuacji wystąpienia uprzednio opisanych stanów
niebezpiecznych.
Co się zaś tyczy możliwości uczestnictwa ratownika medycznego
w zabiegu przerywania ciąży – również i tu należy odnotować pojawiające się niespójności. Jeżeli bowiem przyjąć, że kompetencje34 ratownika medycznego są współwyznaczane m.in. przez zakres wiedzy
i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia, to stwierdzić trzeba, iż
ciężko jest ustalić, jakie wiadomości i kwalifikacje uzyskuje ratownik
medyczny z dziedziny położnictwa i ginekologii. Obecnie brak jest
w tej materii właściwej regulacji.35 Na podstawie załącznika nr 88 do
uchylonego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 12 VII 2007 r.36 w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki – kształcenie ratowników medycznych
zawierało następujące treści kształcenia: fizjologię i patofizjologię
ciąży; postępowanie w przypadku porodu prawidłowego i powikłanego; rozpoznanie przyczyn i postępowanie w najczęstszych zagrożenia
życia matki i płodu; poród uliczny; zarys chorób ginekologicznych;
objawy, rozpoznawanie oraz leczenie nagłego zagrożenia życia w ginekologii; postępowanie w przypadku przestępstw na tle seksualnym.37

34
Podobnie wnioski w odniesieniu do pielęgniarki i położnej prezentują: B. Dobrowolska, P. Cegiełko, op. cit., s. 1.
35
Zob. M. Mikos, op. cit., s. 130 i n.
36
Dz.U. nr 164/2007, poz. 1166
37
Łączna liczba godzin, przewidziana dla podanych treści, wynosiła 30 godzin; zob. załącznik nr 88 –
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/32b04624091ce94d0a76aad981e11ab2.pdf; dostęp: 21 XI 2014.
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Nowe rozporządzenie38 nie wymienia ratownictwa medycznego w grupie kierunków medycznych objętych standardami kształcenia, które są
w nim zawarte.39 Do niedawna wykonywanie zawodu ratownika medycznego, wymagało tylko ukończenia odpowiedniej szkoły policealnej (publicznej lub niepublicznej).40 Ostatni akt41 normujący podstawy
programowe dla wspomnianych uprzednio typów szkół przewidywał
(przy zdecydowanie mniejszej liczbie godzin w stosunku do kształcenia na wyższych uczelniach) jedynie w ramach bloku „medyczne
czynności ratunkowe” – zagadnienie „stanów nagłych w położnictwie
i ginekologii”.42 Tym bardziej należy skłonić się do przyjęcia tezy, iż
niemożliwe jest zrównanie ratownika medycznego oraz pielęgniarki
lub położnej, jeśli idzie o kompetencje w zakresie ginekologii i położnictwa. W świetle zaprezentowanych powyżej uwag potencjalny udział
ratownika medycznego w zabiegu przerywania ciąży uznać należy za
wysoce kontrowersyjny.
Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku podawania przez ratownika medycznego leków. Rozporządzenie dotyczące udzielania
medycznych czynności ratunkowych zawiera wykaz substancji, które
mogą być przezeń ordynowane. Nie ma wśród nich leków wytworzonych w oparciu o komórki embrionalne oraz inne tkanki płodu. Z tego
też względu nie powstaje problem ewentualnego zastosowania klauzuli sumienia w odniesieniu do podania przez ratownika medycznego medykamentów poza szpitalem. Zastrzeżenie zgłosić można jednak co do działalności ratownika medycznego na SOR – mianowicie,
czy wolno mu aplikować leki inne, niż te wskazane w rozporządzeniu.
38
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 XI 2011 w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. nr 253/2011, poz. 1520.
39
M. Mikos, op. cit., s. 130 i n.
40
Zmiany normatywne, jakie zaszły we wzmiankowanym obszarze opisuje szeroko – M. Mikos, op.
cit., s. 132 i n.
41
Był to załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 I 2005 w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny,
technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik
ortopeda i terapeuta zajęciowy – zob. Dz.U. nr 26/2005, poz. 217, które obecnie zostało uchylone.
42
Zasygnalizowanie tego wątku jest uzasadnione faktem, iż w podmiotach leczniczych nadal będą
funkcjonowali ratownicy medyczni, którzy ukończyli szkoły policealne.
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Na tak postawione pytanie odpowiedzieć trzeba następująco – wątpliwym jest, aby na SOR stosowane były leki wyprodukowane w oparciu o komórki macierzyste. Z powodu braku stosownej regulacji, dotyczącej zakresu zadań wykonywanych przez ratownika medycznego
na SOR, stwierdzić należy (z uwagi na niemożność domniemywania
kompetencji), że nie może on samodzielnie podawać żadnych leków
bez zalecenia pielęgniarki lub lekarza – będących jego przełożonymi.
Gdyby – hipotetycznie – doszło do wydania polecenia zastosowania
przez ratownika medycznego leków wytworzonych z ludzkich komórek embrionalnych, wówczas podstawą dla odmowy zastosowania się
do polecenia przełożonego nie powinna być klauzula sumienia, a brak
wiedzy i kompetencji co do ordynowania takich leków (wszak ratownik medyczny nie dysponuje rozległymi wiadomościami z zakresu farmakologii; zaś zastosowanie leków, o jakich tu wspominano, wymaga
specjalistycznego przygotowania, którym legitymować się będzie wyłącznie lekarz).
W celu spuentowania tej części rozważań wskazać należy, iż spośród znanych obecnie sytuacji generujących możliwość powołania się
na klauzulę sumienia tylko jedna (tj. prowadzenie resuscytacji płynowej) może odnosić się do ratownika medycznego (przy założeniu, że
posiada on kompetencję do wykonania takiego zabiegu, co jak wskazywano na gruncie obecnych regulacji – nie jest wcale oczywiste).
Zarówno na SOR, jak i poza szpitalem, ciężko dopatrzyć się racjonalnych możliwości istnienia konstrukcji sprzeciwu sumienia, która
miałaby przysługiwać ratownikowi medycznemu. Pogląd odmawiający przyznania mu uprawnienia do powołania się na klauzulę sumienia
jest słuszny także i z tego względu, iż pacjent znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego nie ma alternatywy w uzyskaniu
bezzwłocznej pomocy. Podobne argumenty, nieakceptujące występowania klauzuli sumienia w zawodzie ratownika medycznego, wynikają z istoty działań podejmowanych na SOR, które sprowadzają się
przecież do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej polegających na
wstępnej diagnostyce oraz wdrożeniu niezbędnego leczenia, w celu
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ustabilizowania funkcji życiowych.43 Pobyt chorego na SOR ma zatem
charakter przejściowy (gdyż jednostka ta nie została pomyślana jako
miejsce długoterminowej hospitalizacji).44 Przy ewentualnej potrzebie
dalszego leczenia – pacjent jest przenoszony na odpowiedni oddział
lub do innego podmiotu leczniczego. Niemalże wszystkie sytuacje,
w których dochodzić może do konfliktu między sumieniem jednostki
a prawnym obowiązkiem zrealizowania konkretnego świadczenia medycznego, ciągle dotyczą czynności, do wykonania których uprawniony jest wyłącznie lekarz.
Nieodzownym jest wskazanie jeszcze jednej kwestii. Otóż czym innym jest posiadanie prawa do sprzeciwu sumienia, czym innym zaś
– zagwarantowanie ratownikowi medycznemu prawa do odmowy wykonania polecenia lekarza lub pielęgniarki.45 Te zagadnienia z uwagi
na ich naturę podlegają odrębnym ocenom. Regulacje ustawowe przewidujące sytuacje odmowy realizacji wydanego polecenia, przez personel medyczny oraz procedury związane z tak rozumianą i wyrażoną
opozycją ocenić należy pozytywnie, już choćby z tego względu, że
skutecznie petryfikują one zasadę, w myśl której nikt nie jest zwolniony od myślenia przy podejmowaniu różnorakich czynności. Nie wydaje się przy tym, aby powyższe unormowanie zagrażało życiu i zdrowiu
pacjentów, choć niewątpliwie wywołać może opór zwłaszcza ze strony lekarzy.46 Zaprezentowana koncepcja jest natomiast bez wątpienia
słuszna w tym znaczeniu, że trafnie podkreśla wagę zasady indywidualizacji odpowiedzialności za popełniony czyn, co zwłaszcza z per43
Zob. T. Filarski, E. Fryźlewicz – Chrapisińska [w:] Ustawa o Państwowym…, op. cit., s. 288 i n.;
S. Poździoch, op. cit., s. 86 i 303.
44
S. Poździoch, op. cit., s. 86 i 303.
45
Zagadnienie odmowy wykonania zlecenie lekarskiego reguluje art. 14 projektu: „(1) Ratownik
medyczny ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, jeżeli w jego ocenie wykonanie tego zlecenia
może zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta. Odpowiedzialność za skutki tej decyzji ponosi ratownik medyczny.
(2) O odmowie wykonania zlecenia lekarskiego ratownik medyczny niezwłocznie powiadamia kierownika
podmiotu medycznego na rzecz którego wykonywane były medyczne czynności ratunkowe, a następnie uzasadnia na piśmie. (3) O odmowie wykonania zlecenia lekarskiego ratownik medyczny o którym mowa w art.
11 ust. 1 pkt. 4 (tj. ratownik medyczny pełniący zawodową służbę wojskową – wyjaśnienie moje J. H.) powiadamia niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, a w przypadku, gdy odmowa dotyczy jego bezpośredniego
przełożonego – wyższego przełożonego. Następnie uzasadnia odmowę na piśmie.”
46
Podobne wnioski co do analogicznego uprawnienia pielęgniarki podają: A. Wróbel, A. Jacek, M.
Gajdek, op. cit., s. 20 i n.
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spektywy prawa karnego, ma niebagatelne znaczenie. Konsekwencją
jej przyjęcia staje się bowiem przypomnienie, że realizacja zalecenia,
co do którego ratownik medyczny żywi przekonanie, iż może ono
wywołać negatywne skutki dla pacjenta, nie zwolni go z poniesienia
odpowiedzialności. Innymi słowy – nie będzie on mógł zasłonić się
działaniem w granicach wytyczonego przez przełożonego polecenia.
***
Mając na uwadze podniesione powyżej zastrzeżenia, z całą stanowczością stwierdzić należy, że dyskusja poświęcona konieczności
skonstruowania klauzuli sumienia, która przysługiwałaby ratownikowi
medycznemu, jest co najmniej przedwczesna. Tego typu rozwiązanie
normatywne nie jest na obecnym etapie ratownikowi medycznemu potrzebne, ponieważ zakres jego kompetencji i czynności, które wolno
mu podjąć, nie rodzą w żadnym przypadku konfliktu sumienia – co
próbowano wykazać w toku całego artykułu.47 Wydaje się natomiast,
że debata powinna dotyczyć czegoś zupełnie innego – tj. problemu
przejrzystego uregulowania oraz doprecyzowania kompetencji ratownika medycznego. Ustawodawca ma obowiązek wyraźnie wskazać, co
wolno lub czego nie wolno czynić ratownikowi medycznemu, działającemu zwłaszcza na SOR. Bez tego trudno sobie wyobrazić owocną
polemikę na temat możliwości powołania się ratownika medycznego
na sprzeciw sumienia. Nie jest wykluczone, że przy zmianie stanu
prawnego (odnoszącego się do zakresu dozwolonych interwencji) rozmowy na temat potrzeby zagwarantowania ratownikowi medycznemu
możliwości skorzystania z klauzuli sumienia zaktualizują się.
Klauzula sumienia nie jest klauzulą „na wszelki wypadek”. Przyznawanie jej na wyrost, może spowodować trudne do przewidzenia
(lecz bez wątpienia groźne) sytuacje w przyszłości. Wydaje się ona
szczególnie niebezpieczna w odniesieniu do medycznych czynności
47
Tak zasygnalizowana konstatacja nie może być naturalnie uznana za bezdyskusyjną. Dzieje się
tak dlatego, iż katalog stanów faktycznych, w których istnieje możliwość powołania się na klauzulę sumienia,
odnosi się wyłącznie do systemu wartości, właściwego dla kultury chrześcijańskiej. Z uwagi jednak, na brak
orientacji autora niniejszych rozważań, co do pozostałych systemów religijnych i etycznych – kwestia ta nie
mogła zostać w ogóle poruszona.
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ratunkowych podejmowanych poza szpitalem. O ile bowiem można
sobie wyobrazić, że w sytuacji powołania się na klauzulę sumienia
przez ratownika medycznego na SOR w jego miejsce automatycznie
wstąpi ktoś inny (tj. pielęgniarka lub inny ratownik), o tyle podczas
akcji wyjazdowych taka ewentualność zwykle nie będzie możliwa. Nie
jest zatem wykluczone, że niczym nieograniczona klauzula sumienia
pozwalałaby ratownikowi medycznemu (będącemu jednocześnie jedyną osobą posiadającą uprawnienie do prowadzenia karetki) na odmowę
przetransportowania do szpitala pacjentki w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, gdy na podstawie informacji uzyskanych od działającego z nim lekarza wiadomo, iż niezbędne będzie wykonanie zabiegu
usunięcia ciąży.48
Koncepcja sprzeciwu sumienia wzbudza współcześnie skrajne emocje. Normy, które dyktuje sumienie, mają nie tylko charakter konkretny, lecz także wysoce subiektywny, co skłaniać powinno do ogólnej refleksji: czy tak pojmowaną kategorię etyczną, można sensownie i bez
ryzyka wywołania spustoszenia społecznego wprowadzić do systemu
normatywnego?49
Nie jest przy tym prawdą, jakoby w klauzuli sumienia nie chodziło
o „narzucenie swej moralności pacjentowi”, ale o wierność zasadom
wywodzącym się z określonej „tradycji moralnej i religijnej”.50 Odmowa wykonania przez konkretną osobę, ze względu na wyznawany
światopogląd, świadczenia medycznego gwarantowanego przez system, zmusza pacjenta do podporządkowania się. Nie może zatem dziwić, że ustawodawca podejmuje działania mające zapewnić skuteczną
realizację określonego uprawnienia pacjenta, posługując się przy tym

48
Przykład zaczerpnięty od R. A. Chiaro: The celestial fire of conscience – refusing to deliver medical
care, The New England Journal of Medicine 2005, 352: 2471 – 2473 – podaję za J. Pawlikowski, op. cit., s. 30.
49
Zob. A. Fryś: Czy współczesnej medycynie potrzebne jest sumienie?, Anestezjologia i Ratownictwo nr 2/2008, s. 232 i n.; podobnie W. Chańska, op. cit., s. 36 i n.; E. Schwierskott – Matheson: Wolność sumienia i wyznania w wybranych państwach demokratycznych, Regensburg 2012, s. 154 i n.; o. L. Wiśniewski:
Co dzieli nasze społeczeństwo i nasz Kościół – myśli na Adwent, Tygodnik Powszechny nr 48/2014, s. 31 i n.
50
Tak T. Biesaga, op. cit., s. 136.
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podmiotem, który nie zgłasza zastrzeżeń, co do niezgodności danego
zachowania z aprobowanymi przez niego normami moralnymi.51
Klauzula sumienia nie sprzyja budowaniu zaufania na linii pacjent
– podmioty prawa medycznego. Tym bardziej trafna wydaje się w tym
kontekście wypowiedź K. Szewczyka, że „użycie klauzuli sumienia
wiąże się zawsze z opuszczeniem pacjenta, czyli złamaniem zasady
towarzyszenia choremu”.52 Nierozstrzygnięta pozostaje póki co odpowiedź na pytanie, czy ustawodawca jest w stanie zagwarantować pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego uzyskanie skutecznej pomocy przy jednoczesnym zezwoleniu ratownikowi medycznemu
na posługiwanie się sprzeciwem sumienia podczas wykonywania czynności zawodowych. Nie należy przy tym zapominać, że w obecnych
realiach chory nie ma alternatywy w zakresie możliwości wezwania
innej jednostki świadczącej pomoc w stanach nagłych, oprócz podmiotów tworzących System Ratownictwa Medycznego.
Wydaje się ponadto, że koncepcja klauzuli sumienia w jakimś zakresie stoi w sprzeczności z ideą podejmowania medycznych czynności
ratunkowych w fazie przedszpitalnej. Do absurdu może doprowadzić
sytuacja, w której ratownik medycznych chcąc skorzystać z klauzuli sumienia musiałby (podobnie jak lekarz, pielęgniarka lub położna)
wskazywać realną możliwość uzyskania u innego podmiotu świadczenia, które pozostaje w niezgodzie z jego sumieniem. Czynnik czasu jest
w tym przypadku na tyle ważki, że praktycznie przekreśla on zadośćuczynienie wymogowi, charakterystycznemu dla typowej konstrukcji
sprzeciwu sumienia. Nie oznacza to w żadnym razie, że potencjalna
klauzula sumienia nie powinna być obwarowana ograniczeniami.

51
„Powołanie się na klauzulę sumienia nie może bowiem stanowić dodatkowego ograniczenia rzeczywistych możliwości uzyskania danego świadczenia zdrowotnego” – cyt. B. Dobrowolska, P. Cegiełko,
op. cit., s. 4; podobnie M. Boratyńska, P. Konieczniak, op. cit., s. 202 i 204; A. Jacek, op. cit., s. 104 i n.; M.
Nesterowicz, N. Karczewska: Klauzula sumienia i zakładu leczniczego, PTB, s. 2; M. Świderska, op. cit., s.
194.; W. Wróbel, op. cit., s. 29.
52
K. Szewczyk: Klauzula sumienia jest konstrukcją prawną konieczną w państwach demokratycznych, z której jednakże należy korzystać w ostateczności i po wyczerpaniu wszystkich możliwości, odwołując
się wyłącznie do osądu własnego sumienia, Materiały PTB, s. 12.
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Powściągliwość w przyznawaniu prawa do odmowy wykonania nałożonego w ustawie obowiązku ze względu na przyjmowane zapatrywania etyczne wynikać powinna także z dwóch dalszych okoliczności.
Po pierwsze – z uwagi na to, iż kwintesencją zawodu ratownika medycznego jest niesienie pomocy każdej osobie znajdującej się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia bez względu na jej wiek, rasę wyznanie religijne, narodowość poglądy, stan majątkowy i inne różnice.53 Po
drugie zaś z faktu, iż priorytetem wszystkich zawodów medycznych
nie jest propagowanie wśród pacjentów postaw, uznawanych przez
nich za moralnie właściwe54, zwłaszcza jeśli znajdują się oni w stanie
nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

53
Zob. §1 Kodeksu etyki zawodowej ratownika medycznego, który został przyjęty na I Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych w Krakowie 11 – 12 X 2013.
54
Zob. W. Chańska, op. cit., s. 47.
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Zgoda zainteresowanego jako okoliczność
powodująca legalność czynności
czysto kosmetycznych

1. Wprowadzenie
We współczesnych, rozwiniętych społeczeństwach afirmatywnie traktuje się wygląd zewnętrzny, stanowiący podkreślenie dobrej
pozycji oraz atrybut młodości, witalności i atrakcyjności. Nie dziwi
więc, że ogromną popularnością cieszą się zabiegi upiększające, które polegają nie tylko na czynnościach pielęgnacyjnych, ale również
niekiedy przybierają postać poważnych interwencji chirurgicznych.
Przeprowadzaniu takich działań sprzyja burzliwy rozwój technik kosmetologicznych i z zakresu medycyny plastycznej. Dziedziny te stały
się obecnie uznanymi specjalnościami, w których można się kształcić
i uzyskiwać tytuł specjalisty1. Jednakże wykonywanie takich zabiegów nie jest procederem nowym. Już bowiem w starożytności przeprowadzano wiele czynności upiększających, rekonstrukcyjnych oraz
interwencji na ciele człowieka mających charakter rytualny. Jako
przykład tych ostatnich można podać obrzezanie, wycinanie warg
1 	
Przykładowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26), chirurgia plastyczna stanowi dziedzinę medycyny,
w której odbywa się szkolenie specjalizacyjne. Po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego można
zaś uzyskać tytuł specjalisty

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

55

Rafał Kubiak

sromowych mniejszych i większych (praktykowane w niektórych krajach afrykańskich do dziś) oraz kastracje2. Taki charakter miała także
operacja zwana „mika”. Była ona przeprowadzana przez ludy pierwotne z terenów południowej i środkowej Australii. Zabieg polegał
na rozcięciu cewki moczowej znajdującej się na prąciu i zastosowaniu
różnych środków uniemożliwiających zrośnięcie się powstałej szpary. Czynność ta była wykonywana obrzędowo u wszystkich chłopców
po ukończeniu 14. r. ż.3 Z kolei pierwsze operacje plastyczne miały
miejsce w starożytnych Indiach, gdzie rekonstruowano nos (utracony np. w wyniku kary za niewierność) - tzw. rhinoplastyka oraz uszy
(tzw. otoplastyka)4. Zabiegi chirurgii plastycznej wykonywane były
również w starożytnym Rzymie (ich opis znajduje się m.in. w opracowaniu Celsusa pt. „De Medicina”)5, w którym stosowano także środki
kosmetyczne.6
Rozwój omawianej dziedziny nastąpił jednak dopiero po koniec
XIX wieku, co było związane z postępem w sferze nauk biologicznych i medycznych (np. aseptyki i niwelowania bólu). Ponadto wzrastało zapotrzebowanie na takie interwencje medyczne, zwłaszcza
w zakresie rekonstrukcji utraconych części ciała i usuwania widocznych obrażeń (np. poparzeń), powstałych zarówno na skutek działań
wojennych, jak i rozwoju techniki (głównie w przemyśle i komunikacji). Tendencja ta utrzymała się i eskalowała po II wojnie światowej.
Dodatkowym czynnikiem motywującym zainteresowanych do poddawania się takim czynnościom była też zmiana stylu życia. Bogacące
się społeczeństwa zaczęły bowiem przykładać coraz większą wagę
do wyglądu zewnętrznego i dążyć do jego poprawy. Współcześnie
procedury kosmetyczne są wykonywane powszechnie. Na ich skalę
wskazują badania przeprowadzone w 2009 r. przez Międzynarodowe
2 	
T. Brzeziński [w] T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, Warszawa 2000, s. 144
3 	
W. Szumowski, Historja medycyny filozoficznie ujęta. Medycyna starożytna. Kraków, 1930, s. 13–14
4 	
W. Szumowski, Historia…, s. 40
5 	
W. Szumowski, Historia…, s. 40 i 105; Z. Kubiak, Piękno i gorycz Europy: dzieje Greków i Rzymian. Warszawa, 2003, s. 225–226.
6 	
Specyfiki takie wykorzystywał m.in. Galen. W. Szumowski, Historja…, s. 123
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Towarzystwo Chirurgii Plastycznej i Estetycznej (International Society of Aesthetic Plastic Surgery – ISAPS). Wynika z nich, iż w analizowanym okresie liczba takich zabiegów wyniosła 17 295 000. Przy tym
uwzględniono jedynie te interwencje (chirurgiczne i niechirurgiczne),
które były wykonane przez dyplomowanych chirurgów plastycznych
(liczba tych lekarzy przekroczyła 30 000) 7. Dane są więc znacząco
zaniżone, gdyż nie obejmują czynności wykonywanych przez innych
lekarzy oraz osoby niemające takiego wykształcenia (np. kosmetyczki, tatuażystów itd.). Ponadto badaniami objęto jedynie 25 najbardziej
uprzemysłowionych krajów.
Niekiedy zabiegi takie poważnie ingerują w dobra osoby zainteresowanej (np. plastyka brzucha, implantacje piersi, liposukcja), co
indukuje często nawet poważne ryzyko. Zostaje ono spotęgowane
w sytuacji, gdy operacja się nie powiedzie i dojdzie do różnorakich
powikłań (niekiedy kończących się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią)8. Powstaje więc pytanie, jakie są podstawy legalności takich działań i ich granice. Kiedy zatem wykonawca takiego
zabiegu nie poniesie odpowiedzialności karnej, mimo iż prima facie
wyczerpie znamiona czynu zabronionego. Do ich realizacji może zaś
dojść w różnych przypadkach:
1. zabieg kosmetyczny o charakterze nieterapeutycznym był niedozwolony mimo zgody osoby uprawnionej;
2. zabieg kosmetyczny był wykonany bez zgody osoby
uprawnionej;
3. zabieg kosmetyczny był wykonany za zgodą osoby uprawnionej i zgodnie z wymaganymi zasadami postępowania z dobrem
prawnym, lecz ze swej istoty polegał na narażeniu lub naruszeniu dobra prawnego (np. przecięciu powłok brzucha w związku
z jego plastyką, co może odpowiadać znamionom uszkodzenia
ciała - art. 157 K.k.);
7 	 http://24zdrowie.pl/swiatowa-statystyka-chirurgii-plastycznej-udostepniona-po-raz-pierwszy,
szczegółowe statystyki patrz na stronie http://www.isaps.org
8 	
Zob. szerzej R. Kubiak, Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Zagadnienia teorii i praktyki, Kraków 2012, s. 21-24.
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4. doszło do narażenia lub naruszenia dobra osoby poddanej zabiegowi, które były następstwem pogwałcenia wymaganych reguł ostrożności (w efekcie możliwe jest zrealizowanie znamion
przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu - rozdział XIX K.k.);
5. zabieg kosmetyczny o charakterze leczniczym był przeprowadzony przez osobę niemającą prawa wykonywania zawodu
lekarza.
Przedmiotem niniejszego opracowania będą wyłącznie czynności
kosmetyczne o charakterze nieterapeutycznym, nazywane dalej zabiegami (interwencjami, czynnościami) czysto kosmetycznymi. Zabiegi tego typu wykonywane w celu leczniczym poddane są bowiem
ogólnym przepisom medycznoprawnym, regulującym udzielanie
świadczeń zdrowotnych. Przyjęto jednak szerokie rozumienie zabiegu czysto kosmetycznego, obejmujące wszelkie działania na ciele lub
wewnątrz ciała człowieka (niekoniecznie przeprowadzane technikami
medycznymi) modyfikujące jego kształt lub wygląd, podejmowane
w celach estetycznych (czynności „upiększające”); operacyjne, jak
i małoinwazyjne. Dla zaliczenia do kategorii zabiegów kosmetycznych nie będzie miało znaczenia, czy są one wykonywane przez lekarzy, czy też przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych.
Biorąc pod uwagę, iż zabiegi takie nie mają celu leczniczego i w wielu przypadkach są wykonywane przez osoby niemające kwalifikacji medycznych, osoba im poddana będzie nazywana zainteresowanym, a nie pacjentem (to określenie nawiązuje bowiem do czynności
leczniczych).

2. Konstrukcje karnoprawne uzasadniające legalność
czynności czysto kosmetycznych
Wraz ze zwiększeniem się liczby wykonywanych zabiegów kosmetycznych narastała potrzeba odpowiedzi na pytanie o ich dopuszczalność. Początkowo odmawiano im legalności, uznając, że przeprowadzenie interwencji medycznej (niekiedy inwazyjnej i powodującej
nieodwracalne skutki), która nie miała celu leczniczego, było eo ipso
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błędem medycznym, który powinien uzasadniać odpowiedzialność.
Poglądy takie, artykułowane na początku XX w. w judykaturze niemieckiej i francuskiej, były pochodną dziwacznych operacji, które
wstrząsały opinią publiczną. Jako przykład można podać przypadek
niemieckiego aktora, który mając odgrywać rolę ukrzyżowanego
Chrystusa postanowił wywiercić w swych stopach i dłoniach otwory,
w które podczas przedstawienia miały być wbite gwoździe. Najbardziej znana była jednak historia francuskiej modelki panny M. Geoffre, która chcąc wyszczuplić nogi poddała się skomplikowanej operacji. Ta nie powiodła się jednak, co doprowadziło do konieczności
amputacji kończyny9.
Poglądy na temat dopuszczalności zabiegów czysto kosmetycznych uległy zmianie po II wojnie światowej. Wzrost zapotrzebowania
społecznego na ich wykonywanie skłonił judykaturę do złagodzenia
stanowiska, a doktrynę - do poszukiwania dogmatycznego wyśnienia ich legalności. Takich podstaw upatrywano w celu leczniczym
omawianych interwencji. Uznawano bowiem, że ich wynikiem jest
usunięcie defektów urody, co może pozytywnie wpływać na samopoczucie zainteresowanego, a tym samym poprawiać stan jego zdrowia
psychicznego. Czynności takie sensu largo mają więc charakter terapeutyczny10. Ponadto wskazywano, iż zabiegi takie mogą być dozwolone, jeśli są zgodne z zasadami współżycia społecznego, w tym
podyktowane np. potrzebą znalezienia pracy, zwiększenia szans matrymonialnych itp.11. Podstawy legalności czynności czysto kosmetycznych upatrywano również w zgodzie osoby im poddanej12.

9 	
J. Sawicki, Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, Warszawa, 1965, s. 46–51
10
Poglądy takie w polskiej literaturze głoszone były już w okresie międzywojennym. Por.: B.
Wertheim, Kilka zagadnień z dziedziny odpowiedzialności cywilnej lekarza, Palestra, 1938, s. 45–51; S.
Czerwiński, Odpowiedzialność lekarzy za szkody, zrządzone zabiegami estetycznymi, Nowiny Społeczno–
Lekarskie, nr 7/1938, s. 110–111. Po II wojnie światowej zwolennikiem takiego ujęcia był np. J. Radzicki
- zob. Ryzyko zabiegów lekarskich w prawie karnym, Warszawa 1967, s. 155–156
11
J. Radzicki, Ryzyko ..., s. 156
12
A. Gubiński, Czynności lecznicze, przerwanie ciąży, zabiegi kosmetyczne, Nowe Prawo nr 6/1960,
s. 779–780, tenże: Wyłączenie bezprawności czynu (O okolicznościach uchylających społeczną szkodliwość
czynu), Warszawa, 1961, s. 52
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W piśmiennictwie karnistycznym przyjęto jednak powszechnie, że
okolicznością legalizującą omawiane czynności jest pozaustawowy
kontratyp. Uznawano zatem, że następuje w tym wypadku wtórne
wyłączenie bezprawności. Jednakże ze względu na brak ustawowej
regulacji tego kontratypu, poszczególni autorzy proponowali zróżnicowany katalog jego znamion. Uogólniając jednak dorobek doktryny
w tym obszarze można podać następujące warunki kontratypu czynności (zabiegów) kosmetycznych:
1. zabieg musi być przeprowadzony w celu kosmetycznym. Warunek ten jest spełniony, jeśli interwencja została podjęta dla
„usunięcia wad urody” zainteresowanego13;
2. czynność musi być wykonana lege artis, czyli zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i nauki medycznej14.
3. interwencji dokonuje uprawniona osoba, mającą odpowiednie
kwalifikacje. Poważniejsze zabiegi (zwłaszcza operacyjne) powinny być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza, a pozostałe mogą być wykonywane przez inne osoby mające stosowne przygotowanie i kwalifikacje15;
4. zabiegi takie muszą cechować się niewielkim prawdopodobieństwem wystąpienia negatywnych skutków, ewentualnie
muszą być nieszkodliwe dla zdrowia zainteresowanego16;
5. konieczna jest zgoda wyrażona przez zainteresowanego lub
jego przedstawiciela ustawowego17.
13
Por. przykładowo: A. Gubiński, Wyłączenie…, s. 52; S. Lelental [w] J. Waszczyński (red.), Prawo
karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie, Łódź 1992, s. 184
14
A. Gubiński, Wyłączenie…, s. 52
15
Por. przykładowo: J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa, 2007, s. 290; S. Lelental
[w] J. Waszczyński (red.), Prawo…, s. 184; E. Zielińska, Aspekty prawnokarne nietarapeutycznych zabiegów
medycznych, Studia Iuridica, XVI, 1988, s. 247–248.
16
Por. przykładowo: A. Marek, Prawo karne, Warszawa, 2001, s. 189; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013, s. 146; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 125
17
A. Gubiński, Czynności lecznicze, przerwanie ciąży, zabiegi kosmetyczne, NP nr 6/1960, s. 779–
780; M. Nesterowicz, Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, Studia Iuridica,
z. 2, 1972, s. 16; E. Zielińska, Aspekty ..., s. 247; S. Lelental [w] J. Waszczyński (red.), Prawo ..., s. 184; M.
Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa, 1995, s. 245; M. Nesterowicz, Prawo ...,
s. 146; K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych,
Warszawa 2002, s. 146; J. Warylewski, Prawo ..., s. 290; M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny,
Toruń 2007, s. 318 i nast.; T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008, s. 177
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Przyjęcie koncepcji kontratypowej powoduje jednak, że należałoby uznać całą działalność kosmetyczną prima facie za nielegalną i dopiero wtórnie (za pomocą mechanizmu kontratypowego), ją
usprawiedliwić. Rozwiązanie takie wydaje się jednak niewłaściwe.
Po pierwsze okoliczność ta - jak już wskazano - nie została skodyfikowana, ma zatem charakter pozaustawowy. We współczesnym piśmiennictwie podnosi się zaś wiele argumentów krytycznych względem takiego rozwiązania. Wskazuje się więc, iż:
1. stosowanie takich konstrukcji może naruszać konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy - sądy rozstrzygając o zakresie penalizacji (modyfikowanym za pomocą pozaustawowego kontratypu) wkraczałyby bowiem w zakres władzy ustawodawczej18;
2. odwołanie się do kontratypów pozaustawowych może godzić
w szereg funkcji prawa karnego, a w szczególności w jego
funkcję sprawiedliwościową, ochronną i kompensacyjną.
Uwolnienie sprawcy od odpowiedzialności wyklucza bowiem
możliwość orzeczenia m.in. środków karnych, w tym w szczególności środka, o którym mowa w art. 46 K.k., tj. obowiązku
naprawienia szkody lub krzywdy19;
3. w praktyce sądowej poważne trudności może rodzić ustalenie
znamion takich kontratypów. Brak ich ustawowego uregulowania powoduje, że sąd w konkretnej sprawie musiałby określić
te znamiona, co mogłoby prowadzić do znacznych rozbieżności w orzecznictwie.
Po wtóre, wątpliwości dotyczące bytu kontratypów pozaustawowych potęgują się przy ich poszczególnych rodzajach, w związku
z analizą znamion. W przypadku kontratypu czynności kosmetycznych problem ten można choćby odnieść do znamienia podmiotowego, jakim jest cel kosmetyczny. Jego wystąpienie uwarunkowane jest
18
A. Zoll. [w] A. Zoll (red.), Kodeks karny: część ogólna. Komentarz, t. 1., Kraków 2004, s. 456–457;
E. Plebanek, Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009, s. 203; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo
karne. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 346.
19
J. Majewski (red.), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały z IV Bielańskiego
Kolokwium Karnistycznego z dnia 16 maja 2007 r., s. 95.

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

61

Rafał Kubiak

wystąpieniem wad urody, z kolei ich ocena może być niezmiernie
subiektywna. Spełnienie tego znamienia wymaga zatem dokonania
ocen, które z natury rzeczy mogłoby być oparte na bardzo nieostrych
kryteriach.
Biorąc pod uwagę podane argumenty krytyczne, w piśmiennictwie
postuluje się skodyfikowanie okoliczności wyłączających bezprawność. Zdaniem A. J. Szwarca, rozwiązanie takie odpowiadałoby jedności systemu prawa oraz zasadzie nullum crimen sine lege20.
Aktualnie jednak polskie prawo nie zawiera regulacji dotyczącej
kontratypu zabiegów kosmetycznych. Należy więc poszukiwać innych podstaw legalności takich działań. Wydaje się jednak, że odwoływanie się do konstrukcji kontratypowej (zarówno pozaustawowej,
jak i ewentualnie skodyfikowanej) nie jest właściwe. Nie przedstawiając szerszej uwag krytycznych odnośnie do jej zastosowania
w omawianym obszarze, można wskazać tylko na pewne zarzuty:
1. kontratyp znajduje zastosowanie wyjątkowo, jako podstawa
dla usprawiedliwienia czynu naruszającego lub narażającego
dobro prawne i jest uzasadniony koniecznością rozstrzygnięcia kolizji dóbr. W przypadku zaś zabiegów czysto kosmetycznych należy uznać, że są to działania typowe w swoim rodzaju,
nie wymagające wyjątkowego usprawiedliwienia;
2. w sytuacji niewyczerpania choćby jednego znamienia wykonawca zabiegu czysto kosmetycznego musiałby odpowiadać
za umyślne przestępstwo, przede wszystkim przeciwko zdrowiu (przy zabiegach inwazyjnych). Ta kwalifikacja nie byłaby
zaś właściwa np. gdy doszłoby do naruszenia reguł ostrożności
- błędu medycznego (wówczas czyn należy bowiem rozważać
na płaszczyźnie nieumyślności). Poza tym wykonanie zabiegu
bez zgody (stanowiącej jedno ze znamion omawianego kontratypu) wiodłoby do odpowiedzialności za czyn przeciwko zdrowiu, choć dobro to nie zostało zaatakowane (sprawca wkroczył
20
A. J. Szwarc, Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe [w] J. Majewski (red.),
Okoliczności..., s. 67–69, 75
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bowiem w sferę wolności pokrzywdzonego, a nie naruszył jego
zdrowia);
3. przyjęcie koncepcji kontratypowej skutkowałoby uznaniem
całej działalności kosmetycznej, a zwłaszcza zabiegów inwazyjnych za bezprawne, co przeczy intuicji i praktyce;
4. konstrukcja ta stwarzałaby poważne konsekwencje procesowe,
zwłaszcza w warstwie dowodowej. Opierając się na zasadzie
legalizmu należałoby wszcząć postępowania karne przeciwko
wszystkim wykonawcom takich interwencji. Chcąc uwolnić
się od odpowiedzialności karnej musieliby oni wykazać, iż
działali w granicach omawianego kontratypu, a zatem iż zrealizowali wszystkie jego znamiona21.
Odrzucając koncepcję kontratypową należy poszukiwać podstaw
dopuszczalności takich zabiegów w ich legalności pierwotnej. Jej
uzasadnieniem będzie zaś zgoda zainteresowanego, której wyrażenie
spowoduje, że nie dojdzie do zaatakowania dobra prawnego. Tym
samym zachowanie wykonawcy zabiegu nie będzie bezprawne. Nie
ma więc potrzeby jego wtórnego usprawiedliwiania za pomocą mechanizmu kontratypowego.
Jak już wskazano, w literaturze dostrzegano możliwość uzasadnienia legalności zabiegów czysto kosmetycznych zgodą osoby im
poddanej22. Podobne stanowisko można odnaleźć także w piśmiennictwie niemieckojęzycznym. Przykładowo zdaniem A. Esera, jeśli
celem interwencji jest wyłącznie upiększenie (np. lifting, usunięcie znaków szczególnych), zachowanie wykonawcy wyczerpuje co
prawda znamiona czynu zabronionego, ale może być zalegalizowane
w oparciu o konstrukcję zgody dysponenta dobrem (autor traktuje
bowiem zgodę jako kontratyp)23. Z kolei H. Fuchs opowiada się za
szerokim rozumieniem celu leczniczego i stąd kwalifikuje większość
czynności kosmetycznych jako zabiegi mające taki charakter. Dostrzega jednak, iż mogą wystąpić interwencje, które są wykonywane
21
22
23

Zob. szerzej: R. Kubiak, Odpowiedzialność..., s. 79-87.
A. Gubiński, Czynności..., s. 779–780; tenże: Wyłączenie ..., s. 52
A. Eser [w] A. Schönke, H. Schröder, Strafgesetzbuch: Kommentar. München 1991, s. 1647
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wyłącznie w celu estetycznym. W ich wypadku czynnikiem powodującym legalność jest zgoda osoby uprawnionej24. Zwolennikiem omawianego rozwiązania jest także C. Roxin, który szeroko dopuszcza
możliwość zastosowania zgody jako okoliczności legalizującej narażenie lub naruszenie dóbr znajdujących się w dyspozycji danej osoby
(uprawnionego). Zdaniem autora, w sytuacji wyrażenia skutecznej
prawnie zgody na naruszenie takiego dobra (obiektu czynu) w ogóle nie następuje wyczerpanie znamion czynu zabronionego (w tym
uszkodzenia ciała).25 Nie ma zatem potrzeby wtórnego usprawiedliwienia takich działań. C. Roxin uznaje więc, że zgoda taka będzie
wystarczającą podstawą legalności operacji plastycznych i tatuowania, nawet jeśli obiektywnie mogą być one ocenione jako nierozsądne
i niedające efektu estetycznego. Granicę autonomii stanowi jedynie
zagrożenie życia lub spowodowania najcięższych uszkodzeń ciała.26
Twierdzi, iż porządek prawny nie może przypisywać sobie zwierzchnictwa rozumu, takie mu bowiem nie przysługuje. Każdy ma prawo
również do nierozsądnych decyzji.27
Na temat zgody dysponenta dobrem jako okoliczności powodującej legalność pierwotną czynu w literaturze polskiej wypowiadał
się szeroko A. Zoll. Nie prezentując szerzej wywodów tego autora
można jedynie wskazać, że jego zdaniem dla bezprawności nie jest
wystarczające formalne wyczerpanie znamion czynu zabronionego.
Dodatkowo musi dojść do zaatakowania dobra będącego przedmiotem ochrony karnoprawnej. Gdy takiego ataku brak, zachowanie,
24
H. Fuchs, Österreichisches Strafrecht: allgemeiner Teil I: Grundlage und Lehre von Straftat,Wien–
New York 1995, s. 140–141
25
C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, T. I,, München 2006, s. 545–546
26
Tamże, s. 562
27
C. Roxin, Strafrecht…, s. 548–549. Tezę tę autor ilustruje przypadkiem kobiety, która domagała
się uzunięcia zębów upatrując w nich przyczyny bólu głowy. Lekarze nie znajdowali jednak medycznych
podstaw do takich przypuszczeń. Mimo to kobieta poddała się ekstrakcji. Ból jednak nie ustał. Sąd niemiecki skazał lekarza dentystę, uznając, że zainteresowana nie mogła skutecznie wyrazić zgody na taki zabieg,
gdyż nie posiadała dostatecznej wiedzy medycznej. Według C. Roxina takie rozstrzygnięcie nie jest jednak
prawidłowe. Art. 2 niemieckiej konstytucji, na który powołuje się autor, chroni bowiem jednakowo racjonalne,
jak i niereacjonalne decyzje. Skoro zatem dozwala się na usunięcie zębów dla celów estetycznych, to również
wspomniany zabieg powinien być dozwolony i jego wykonanie nie powinno uzasadniać odpowiedzialności
karnej lekarza dentysty.
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choć może naruszać obiekt czynu (który nie zawsze jest utożsamiany
z dobrem chronionym), jest legalne (pierwotnie). Jedną z okoliczności wykluczających wystąpienie takiego ataku jest zgoda dysponenta
dobrem. Zdaniem A. Zolla występują bowiem pewne dobra, które posiadają jedynie względną wartość społeczną. W ich przypadku osoba uprawniona może nimi swobodnie dysponować, a więc również
skutecznie zaaprobować ich narażenie, a nawet zniszczenie. W takim wypadku, choć dojdzie do naruszenia obiektu czynu (np. ciała
człowieka), nie zostanie zaatakowana wartość chroniona karnoprawnie (w podanym przykładzie nietykalność cielesna). W efekcie nie
ma więc potrzeby sięgania po normę karnoprawną, gdyż zachowanie jest od samego początku dozwolone28. Koncepcję tę można odnieść także do zabiegów czysto kosmetycznych29. Ze względu jednak
na brak celu leczniczego takich interwencji, warunki skuteczności
zgody odbiegają nieco od wymogów dotyczących zabiegów leczniczych. Nie można zatem wprost stosować regulacji medycznoprawnej, poświęconej zgodzie na świadczenie zdrowotne. Unormowania
te mogą jednak stanowić punkt wyjścia do zdefiniowania przesłanek
prawnie relewantnej zgody na zabieg czysto kosmetyczny. Przez ich
pryzmat będzie zatem dokonana analiza tych przesłanek, ze wskazaniem ewentualnych odrębności. Generalnie wymogi te można ująć
w następujących grupach:
1. wymogi podmiotowe - zgoda musi pochodzić od zainteresowanego lub innego uprawnionego podmiotu;
2. osoba wyrażająca zgodę musi zostać odpowiednio poinformowana – zgoda uświadomiona, objaśniona;
3. aprobata została wyrażona dobrowolnie i była dostatecznie
szczegółowa;
4. została zachowana wymagana forma oświadczenia.
Warunki te zostaną przedstawione w kolejnym punkcie.
28
Zob. szerzej A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu: zagadnienia ogólne, Warszawa 1982, s. 89-95.
29
Na temat uzasadnienia legalności pierwotnej czynności czysto kosmetycznych zob. szerzej R.
Kubiak, Odpowiedzialność..., s. 73 i nast.
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3. Warunki skuteczności zgody na zabieg czysto kosmetyczny
3.1. Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody
Polskie przepisy nie określają kręgu podmiotów uprawnionych do
wyrażenia zgody na zabieg czysto kosmetyczny. Dla jego ustalenia
konieczne jest zatem zastosowanie wykładni unormowań zawartych
w szczególności w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w aktach z zakresu prawa medycznego, które mogą znaleźć zastosowanie
per analogiam. W odniesieniu do czynności leczniczych ustawodawca zdefiniował kilka rodzajów zgód, tj. samodzielną, wyrażaną przez
pacjenta; zastępczą (substytucyjną) - udzielaną przez przedstawiciela
ustawowego pacjenta, a niekiedy przez jego opiekuna faktycznego
oraz kumulatywną, którą wyrażają wspólnie pacjent i jego przedstawiciel ustawowy (opiekun faktyczny). W niektórych sytuacjach konieczna jest zgoda sądowa.
Przy zastosowaniu tych konstrukcji do aprobaty udzielanej na zabieg czysto kosmetyczny na plan pierwszy wysuwa się więc zgoda
samego zainteresowanego. Może on skutecznie ją wyrazić, gdy będzie do tego kompetentny. Jako kryterium pomocnicze można zatem przyjąć posiadanie przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych. Jednakże jej ustalenie tworzy jedynie pewne domniemanie skuteczności zgody. Należy bowiem wziąć pod uwagę również
stan rozeznania zainteresowanego. Przepisy prawa medycznego uzależniają relewantność zgody od ustalenia, że osoba jej udzielająca
mogła to uczynić świadomie. Pozostawała więc w takich okolicznościach, że mogła zająć stanowisko z dostatecznym rozeznaniem.
W przeciwnym wypadku konieczna jest zgoda sądowa (por. art. 34
ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty30, zwanej dalej „UZL”). Warto jednak podkreślić, że rozwiązania takie stosowane są w przypadku czynności mających walor
leczniczy. Wówczas bowiem cel terapeutyczny uzasadnia podjęcie
30
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Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.
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decyzji przez sąd za pacjenta. Uzasadnienia takiego brak w przypadku zabiegów nieterapeutycznych (stąd np. medyczny eksperyment
badawczy nie może być przeprowadzony na osobach, które co prawda mają pełną zdolność do czynności prawnych, lecz nie są w stanie
z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swego uczestnictwa
w eksperymencie - a contrario art. 25 ust. 5 UZL). Zgoda sądowa
jest wówczas niedopuszczalna. Wydaje się, że zagadnienie to jest
szczególnie istotne w przypadku zabiegów czysto kosmetycznych,
zwłaszcza inwazyjnych. Doświadczenie uczy, że chęć poddania się
im mają niekiedy osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne (np. na
tzw. dysmorfofobię31). Osoby dotknięte takimi zaburzeniami mogą
być silnie zdeterminowane do poddawania się nawet poważnym zabiegom. Jednakże ich stan psychiczny może rodzić wątpliwości co
do skuteczności deklaracji. Pożądane byłoby wówczas skierowanie
takiej osoby na konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne. Jeśli zaś w ich wyniku zostanie ustalone, że zainteresowany nie może
w sposób relewantny prawnie zająć stanowiska, zabieg jest niedopuszczalny. Nie może go również zalegalizować zgoda sądowa.
Więcej trudności powoduje ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych do wyrażenia zgody na zabieg czysto kosmetyczny wykonywany u osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,
w szczególności u małoletnich. Jak już wskazano, w przypadku interwencji leczniczych znajduje wówczas zastosowanie konstrukcja
zgody zastępczej albo kumulatywnej. Jednakże udzielenie aprobaty przez osoby trzecie może być w takim wypadku uzasadnione celem terapeutycznym. Powstaje jednak pytanie, czy jest ona możliwa
także w wobec czynności nieleczniczych. Zagadnienie to wiąże się
z szerszym problemem skuteczności zgody osób trzecich na naruszenie dóbr niemajątkowych. W doktrynie prawa karnego zdania w tej
materii są podzielone. Przykładowo S. Śliwiński uważał, że przedstawiciel ustawowy może udzielić zgody mającej znaczenie dla prawa
31
Dysmorfofobia to „zaburzenie wyrażające się w przekonaniu, że własne ciało uległo niekorzystnej
zmianie, która jest kompromitująca, np. że twarz ma wygląd odrażający lub że ciało wydaje przykrą woń [...]”.
L. Korzeniowski. S. Pużyński (red.), Encyklopedyczny słownik psychiatrii, Warszawa 1986, s. 120.
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karnego, pod warunkiem jednak, że podejmuje czynności, do których
jest uprawniony w imieniu swego podopiecznego. Zastępstwo takie
nie jest jednak skuteczne prawnie w przypadku czynów godzących
w wolność seksualną.32 Z kolei J. Śliwowski był zdania, że omawiane zastępstwo jest wyłączone.33 Zbliżony pogląd przedstawił W.
Świda, który twierdził, że uprawnionym do udzielenia aprobaty na
takie naruszenie jest wyłącznie sam zainteresowany.34 W nowszym
piśmiennictwie można jednak spotkać bardziej liberalne zapatrywania35. Z kolei J. Warylewski opowiada się za szerszą możliwością
samodecydowania przez małoletniego36. Problematyka ta była analizowana także w literaturze niemieckiej, w której dopuszcza się
możliwość udzielenia zgody zastępczej37. Obszerniejsze rozważania
tej materii poświęcił C. Roxin, który opowiada się za możliwością
skorzystania z konstrukcji zgody substytucyjnej, ale nie może ona
- zdaniem autora - obejmować dóbr dotyczących jądra osobowości
(Persönlichkeitskern)38.
Nie dokonując dokładniejszej prezentacji stanowisk w analizowanym zakresie, można więc dopuścić zgodę zastępczą na zabieg czysto kosmetyczny. Jednakże jej zasięg będzie ograniczony normami
rodzinnoprawnymi. Uprawnionymi do podjęcia decyzji będą więc
zwłaszcza rodzice jako przedstawiciele ustawowi swych dzieci. Jednakże należy zwrócić uwagę, że w myśl art. 96 § 1 K.r.o., rodzice
są obowiązani troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka.
Z kolei art. 95 § 3 K.r.o. stanowi, że władza rodzicielska powinna być
wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.
Z unormowania tego można zatem wywieść, że rodzice są zobowiązani do ochrony dziecka przed różnymi niebezpieczeństwami, które
32
S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne: część ogólna, Warszawa 1946, s. 184
33
J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1979, s. 152
34
W. Świda, Prawo karne, z. II, Wrocław 1959, s. 41
35
M. Surkont, Prawo karne, Bydgoszcz–Gdynia 2001, s. 113
36
J. Warylewski, Zgoda pokrzywdzonego w polskim prawie karnym, Sopot, 1997, (maszynopis), s. 217
37
Por. np. T. Lenckner [w] A. Schönke, H. Schröder, Strafesetzbuch. Kommentar, München 1991, s.
487; J. Baumann, U. Weber, W. Mitsch, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Lehrbuch, Bielefeld 1995, s. 349
38
C. Roxin: Strafrecht…, München 2006, s. 578–580
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mogłyby zagrozić jego dobru. A contrario nie mogą zatem podejmować decyzji szkodliwych w szczególności dla jego zdrowia. W literaturze wskazuje się więc, że „matka dziecka nie jest uprawniona
do dokonywania w jego imieniu czynności, które byłyby sprzeczne
z dobrem dziecka, albowiem stoi temu na przeszkodzie obowiązek
wychowywania dziecka i sprawowania nad jego osobą należytej
pieczy. Zgoda taka, wyrażona przez matkę, byłaby zatem nieważna
z uwagi na jej sprzeczność z prawem, a z całą pewnością z zasadami
współżycia społecznego (art. 58 k.c.)”39. Wykonywanie inwazyjnych
zabiegów czysto kosmetycznych może zaś silnie ingerować w dobro
dziecka i mu zagrozić np. operacje plastyki biustu przeprowadzane
u zbyt młodych dziewcząt. Zgoda rodziców na tego typu interwencje,
jako wykraczająca poza uprawnienia przyznane przedstawicielowi
ustawowemu, powinna więc zostać uznana za bezskuteczną. W efekcie zabieg będzie niedopuszczalny. Na marginesie można również
rozważyć odpowiedzialność karną takich rodziców np. za narażenie
na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ich dziecka, czyli za czyn opisany w art. 160 § 2 K.k.
Można natomiast dopuścić zgodę rodziców na zabiegi mniej inwazyjne np. „upiększenie” skóry dziecka poprzez wykonanie piercingu,
przekłucie uszu itp. Każdorazowo należy jednak ocenić, czy czynność taka nie pozostaje w sprzeczności z dobrem dziecka.
W tym miejscu warto rozważyć, czy wystarczy zgoda tylko jednego rodzica, czy konieczne jest uzyskanie aprobaty pochodzącej od
obu z nich. W myśl art. 97 § 1 K.r.o., jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Prima facie więc każdy z rodziców mógłby
zdecydować samodzielnie. Jednakże zakres jego uprawnień jest modyfikowany treścią art. 97 § 2 K.r.o. Przepis ten stanowi bowiem, iż
o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozsądza sąd opiekuńczy. Ustawodawca
39
R. Nowosielski, M. Sowiński, A dobro dziecka...: ochrona praw dzieci w mediach, Palestra nr
1-2/2007, s. 113
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nie zdefiniował jednak pojęcia „istotnych spraw”, jego wykładnia pozostawiona jest więc doktrynie i judykaturze. Nie dokonując szerszego przeglądu wypowiedzi w tym zakresie można jedynie wskazać,
że obopólna zgoda konieczna jest na czynności wykraczające poza
zwykły zarząd, w szczególności na wykonanie zabiegu leczniczego,
zwłaszcza operacyjnego lub cechującego się podwyższonym ryzykiem dla pacjenta40. Można zatem przyjąć, że skoro wymóg taki istnieje w przypadku zabiegów leczniczych, to tym bardziej wystąpi
on w odniesieniu do zabiegów nieterapeutycznych, a w tym czysto
kosmetycznych. Na przeprowadzenie ich, zwłaszcza jeśli mają charakter inwazyjny, konieczna jest więc zgoda obojga rodziców.
Przedstawione rozważania można mutatis mutandis odnieść do
pozycji opiekuna prawnego. Warto zatem jedynie wskazać na ograniczenia jego uprawnień wynikające z art. 156 K.r.o. Zgodnie z tym
przepisem, opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub
majątku małoletniego. Ustawa nie zawiera definicji „ważniejszych
spraw”. Wydaje się jednak, że termin ten można interpretować analogicznie to wyrażenia „istotne sprawy”, o którym mowa w art. 97 § 2
K.r.o. Innymi słowy, opiekun prawny byłby władny samodzielnie podejmować decyzje o wykonaniu zabiegu czysto kosmetycznego tylko
wówczas, gdy miałby on charakter małoinwazyjny. Jednakże warto
również zwrócić uwagę na ograniczenia władztwa opiekuna prawnego, wynikające z art. 154 K.r.o. Według niego, opiekun obowiązany
jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun
prawny nie może zatem podejmować takich decyzji, które pozostawałyby w sprzeczności z dobrem dziecka, w tym również zgodzić się

40
Por. np. T. Sokołowski [w] H. Dolecki (red.) T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz, Warszawa 2010, s. 594; J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz,
Warszawa 2002, s. 386; J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1993, s. 212; J. Ignatowicz [w] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 816; H. Ciepła [w] K. Piasecki (red.),
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 748.
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interwencje czysto kosmetyczne, które mogłyby godzić w to dobro
(np. wykonanie rozległego tatuażu u dziecka w wieku szkolnym).
Na zakończenie tej części rozważań trzeba jeszcze wspomnieć
o opiekunie faktycznym. Przepisy prawa medycznego wyposażają
go bowiem w kompetencje podejmowania decyzji terapeutycznych.
W myśl art. 32 ust. 3 UZL, opiekun taki może wyrazić zgodę, ale
jedynie na badanie pacjenta, gdy ten jest małoletni lub niezdolny do
świadomego wyrażenia zgody. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie jedynie w przypadku zabiegów leczniczych i jest podyktowane
swoistą wyższą koniecznością terapeutyczną (zasadniczo bowiem
ustawa nakazuje uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego).
Uzasadnienie takie nie występuje jednak wobec zabiegów nieleczniczych, a w tym czysto kosmetycznych. Można zatem wykluczyć
możliwość udzielenia zgody na tego typu interwencje przez opiekuna
faktycznego.
Regulacje medycznoprawne - jak wspomniano - przewidują konstrukcję zgody kumulatywnej. Generalnie jest ona wymagana, gdy
pacjent co prawda jest małoletni, ale przekroczy określoną granicę
wiekową. W przypadku zabiegów leczniczych jest ona ustalona na
16 lat41, a w odniesieniu do zabiegów nieterapeutycznych zostaje
ona często obniżona42. Wydaje się, że przez analogię rozwiązania te
można stosować w przypadku zabiegów czysto kosmetycznych. Jako
zasadę można więc przyjąć konstrukcję zgody kumulatywnej, jeśli
interwencji takiej ma być poddane dziecko, które ukończyło 16 lat.
Skoro bowiem ustawodawca uprawnia je do współdecydowania o zabiegach leczniczych (w tym operacyjnych - art. 34 ust. 4 UZL), to
tym bardziej kompetencję taką powinno posiadać wobec interwencji
nieterapeutycznych, a w tym czysto kosmetycznych. Jednakże, jak
wspomniano, w odniesieniu do czynności nieleczniczych przepisy
41
zob. 32 ust. 6 UZL oraz 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta; (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 159, ze zm).
42
np. zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, ze zm.), zgoda kumulatywna jest konieczna dla przerwania ciąży u małoletniej, która ukończy lat 13,

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

71

Rafał Kubiak

zazwyczaj wskazują na obniżenie granic wiekowych współdecydenta. Warto również zwrócić uwagę, że niekiedy w ogóle nie określają
dolnego limitu wiekowego, lecz nakazują zastosowanie kryterium
merytorycznego (a nie formalnego), jakim jest ustalenie możliwości rozeznania (por. art. 25 ust. 2 UZL43). Pozwala to na szerokie
uwzględnienie woli osoby małoletniej. W literaturze psychologicznej podnosi się zaś, że warunkiem poprawnego wychowania dziecka
i zdrowia rodziny jest rozumienie przez rodziców potrzeb dziecka
i dążenie do jego usamodzielniania. W przeciwnym wypadku u dziecka powstaje zaniżona samoocena i przekonanie, że nie jest w stanie
bez pomocy rodziców pokonać powstających przeszkód.44 Dostrzega
się więc potrzebę demokratycznego modelu wychowania, w którym
rodzice uznają u dziecka umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów, umożliwiają mu dokonywanie wyborów i ponoszenie ich
konsekwencji oraz zachęcają do współdziałania.45 Zagadnienie to zostało spetryfikowane również na gruncie prawnym. Już na poziomie
konstytucyjnym ustrojodawca nakazuje takie wychowywanie dziecka, które uwzględnia stopień jego dojrzałości, a także wolność jego
sumienia i wyznania oraz przekonania (art. 48 ust. 1 zd. 2 Konstytucji
RP). Unormowanie to jest rozwinięte w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w art. 95 § 4 stanowi, że rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub
majątku dziecka powinni go wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan
zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala oraz uwzględnić
w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Ponadto w myśl art. 95
§ 1 K.r.o. rodzice powinni wychowywać dziecko z poszanowaniem
43
Przepis ten stanowi, że „udział małoletniego w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko
za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli małoletni ukończył 16 lat lub nie ukończył 16 lat
i jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna
jest także jego pisemna zgoda”.
44
A. Kozłowska, Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia,
Warszawa, 2000, s. 17. W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że kształtowanie samodzielności dziecka
oraz jego postaw emocjonalnych (w tym poczucia godności) jest elementem wychowania, co jest prawem
i obowiązkiem rodziców, wynikającym z art. 95 § 1 K.r.o. Por. T. Sokołowski [w] H. Dolecki (red.), T. Sokołowski (red.), Kodeks ..., s. 573.
45
M. Herbert: Co wolno dziecku: rozsądne ustalenie granic, Gdańsk 2008, s. 24–31; A. Faber, E.
Mazlish: Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 1993, s. 151–171
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jego godności i praw. Obowiązek taki wynika także z aktów międzynarodowych. Przykładowo art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
w dniu 20 listopada 1989 r.,46 Państwa-Strony (a więc i Polska) zostały zobowiązane do zapewnienia dziecku, które jest zdolne do kształtowania własnych poglądów, prawa do swobodnego ich wyrażania
we wszystkich sprawach, które go dotyczą, przyjmując je z należytą
wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.
Mając na względzie te regulacje można zatem opowiedzieć się za
szerokim stosowaniem konstrukcji zgody kumulatywnej na zabieg
czysto kosmetyczny, a w przypadku małych dzieci co najmniej za
wysłuchaniem ich zdania na ten temat. Zagadnienie wydaje się ważne również ze względu na efekty estetyczne takich interwencji, które dla dorastającego dziecka mogą mieć kluczowe znaczenie. Jeśli
będą przez dziecko postrzegane negatywnie, gdy będzie ono narażone w ich skutek na izolację, obstrukcję lub drwiny ze strony otoczenia (zwłaszcza rówieśników), może to niekorzystnie wpłynąć na
stan psychiczny dziecka i być szkodliwe dla jego dalszego rozwoju psychospołecznego. Można zatem zgodzić się z T. Sokołowskim,
że „wykonanie takiego zabiegu wobec oporu dorastającego dziecka
stanowiłoby […] nadmierne zagrożenie jego rozwoju psychicznego”47. Przedstawiciele ustawowi powinni więc w miarę rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, respektować jego stanowisko
i uzgadniać z nim wykonanie zabiegów czysto kosmetycznych (nawet małoinwazyjnych).
Brak stosowanej regulacji w omawianym obszarze może jednak
powodować poważne trudności w ustaleniu, czy wystarczająca będzie zgoda zastępcza, czy należy sięgnąć po konstrukcję zgody kumulatywnej. Mogą one prowadzić do częstego błędu co do zgody,
a w konsekwencji do braku odpowiedzialności karnej wykonawcy
takiej czynności. Pożądane byłoby więc uregulowanie tej materii.
46
47

Dz.U. Nr 120 z 1991 r., poz. 526.
T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987, s. 126
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3.2. Wymóg uświadomienia zgody
3.2.1. Uwagi wprowadzające
Fundamentalnym warunkiem skuteczności zgody jest jej uświadomienie. Podmiot może bowiem zaaprobować narażenie lub naruszenie
dobra prawnego tylko wówczas, gdy wie, jakie następstwa to spowoduje oraz jaka jest potencjalna alternatywa. Zagadnienie to jest silnie akcentowane w prawie medycznym, w którym przyjmuje się, że
zabieg będzie nielegalny, jeśli co prawda pacjent udzielił zgody, ale
uczynił to bez posiadania niezbędnych informacji48. Stąd też w judykaturze49 i dogmatyce50 wskazuje się na obowiązek informacyjny, ciążący na pracowniku medycznym. Przepisy medycznoprawne określają
zakres podmiotowy i przedmiotowy tej powinności oraz przypadki,
gdy pracownik medyczny może zaniechać informowania, ewentualnie
ograniczyć zbiór przekazywanych danych (np. art. 31 UZL oraz art.
art. 9 i nast. UPP). Regulacje te mogą być pomocne w zrekonstruowaniu obowiązku odnośnie do zgody na zabiegi czysto kosmetyczne.
48
Stanowisko takie można znaleźć także w orzecznictwie sądowym. Przykładowo Sąd Apelacyjny
w Szczecinie w wyroku z dnia 15 listopada 2012 r. podniósł, że „brak świadomej zgody pacjenta nadaje zachowaniu lekarza cechy czynu niedozwolonego, co uzasadnia odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej
za wszystkie negatywne następstwa wykonanego zabiegu - nawet wówczas, gdy był on wykonany zgodnie
z zasadami sztuki medycznej. Wina funkcjonariusza ma bowiem miejsce także wówczas, gdy proces decyzyjny pacjenta poprzedzający wyrażenie przez niego zgody na zabieg został zakłócony poprzez zaniechanie
przedstawienia ewentualnych komplikacji zabiegu skutkujących negatywnie dla życia lub zdrowia. Sama zaś
aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda” (Sygn. akt: I ACa 596/12, LEX nr 1246866). Zob. też wyrok Sądu
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2005 r., sygn. akt: I ACa 236/05, LEX nr 175206.
49
Istnienie takiej powinności dostrzegano w polskiej judykaturze już w okresie międzywojennym.
W orzeczeniu z dnia 8 maja 1934 r. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że „Lekarz, dokonywujący zabiegu, chociażby nieoperacyjnego, ale mogącego pociągnąć za sobą skutki szkodliwe dla zdrowia pacjenta, obowiązany
jest uprzedzić go o ewentualnej szkodliwości zabiegu, oraz uzyskać jego zgodą na dokonanie tego zabiegu”
(Sygn. akt: II C 3048/33, OSN(C), Nr 5/1935, poz. 184). Zob. także: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1972 r. (sygn. akt: I CR 463/72, OSN, 4/1975, s. 585).
50
A. Liszewska wskazuje, że w literaturze niemieckiej dokonuje się odróżnienia tzw. objaśnienia
terapeutycznego (terapeutische Aufklärung) oraz objaśnienia w celu samostanowienia (Selbstbestimmungsaufklärung). To pierwsze przybiera postać swoistego instruktażu i skupia się na wyjaśnieniu pacjentowi, jak
powinien postępować, by uzyskać optymalny rezultat leczniczy. Natomiast w tym drugim przypadku zakres
przekazywanych danych jest szerszy, gdyż muszą one pozwolić choremu na świadome podjęcie decyzji terapeutycznych. A. Liszewska, Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, Państwo i Prawo nr 1/1997, s. 45. Na temat
obowiązku informacyjnego zob. także: M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1968, s. 53;
M. Nesterowicz, Glosa do wyroku SN z 12.6.2008 r., III CSK 16/08, Przegląd Sądowy nr 4/2009, s. 119. Por.
także: K. Baron, Zgoda pacjenta, Prokuratura i Prawo, Nr 9/2010, s. 54-55.
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W literaturze karnistycznej początkowo pomijano konieczność
uzyskania uświadomionej zgody na omawiane interwencje. Dopiero
w latach 60-tych XX w. autorzy zaczęli zauważać ten wymóg51, który w późniejszych opracowaniach był wskazywany dość powszechnie52. Współcześnie warunek ten w odniesieniu do zabiegów czysto
kosmetycznych również jest podawany w licznych opracowaniach53.
Autorzy rzadko jednak szerzej analizują wymogi dotyczące tej powinności tj. np. zakres przekazywanych informacji. Dla ich ustalenia
konieczne jest zatem dokonanie wykładni per analogiam przepisów
medycznoprawnych.
3.2.2. Zakres przekazywanych informacji
Zbiór danych, jakie muszą być przekazane pacjentowi (poddawanemu zabiegom leczniczym), został określony w art. 31 ust. 1 UZL
i w odpowiadającym mu art. 9 ust. 2 UPP. Przepisy te wymagają więc,
by chory uzyskał dane na temat: stanu swego zdrowia, rozpoznania,
proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowania. Tak ujęty zakres danych
powinien być stosowany także w przypadku zabiegów kosmetycznych
o charakterze leczniczym. W przypadku jednak interwencji czysto
kosmetycznych ulega pewnym modyfikacjom, zależnym w szczególności od stopnia inwazyjności danej czynności (w przypadku działań
jedynie powierzchnych naturalnie wykluczone będzie informowanie
np. o metodach diagnostycznych). Poza tym ze względu na to, iż zabieg pozbawiony jest celu leczniczego, zakres informacji nie będzie
obejmował tych danych, które łączą się stricte z terapią (np. o wynikach leczenia). Nie ulega jednak wątpliwości, że zainteresowany powinien poznać kwestie dotyczące planowanej metody oraz następstw
51
A. Gubiński, Wyłączenie ..., s. 81
52
Zob. przykładowo: A. Spotowski, Zezwolenie uprawnionego i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna, PiP, nr 3/1972, s. 86; K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 317; S. Lelental
[w] J. Waszczyński (red.), Prawo ..., s. 187.
53
Zob. przykładowo: M. Filar, Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, Prawo i Medycyna, nr 5/2000, s. 69; E. Zielińska: Aspekty..., s. 247; M. Gałązka [w] A. Grześkowiak (red.), Prawo karne. Warszawa, 2009, s. 124.
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jej zastosowania (zwłaszcza jeśli czynność przybierze postać operacji). W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że powołane przepisy prawa medycznego nakazują informowanie jedynie o „dających się przewidzieć” następstwach zastosowania albo zaniechania danej metody
leczniczej. W judykaturze utrwalił się pogląd, że wyrażenie to należy
rozumieć w taki sposób, iż lekarz nie musi przedstawiać wszelkich
informacji, lecz skupić się jedynie na następstwach typowych, najbardziej prawdopodobnych dla danego przypadku”54. Stanowisko takie
można spotkać także w doktrynie55. Jednakże w sytuacji zabiegów
czysto kosmetycznych wymogi w tym obszarze ulegają obostrzeniu.
Już bowiem w piśmiennictwie z okresu międzywojennego podnoszono, by ich wykonawca „dokładne” informował zainteresowanego
o potencjalnych skutkach ujemnych i prawdopodobieństwie ich wystąpienia.56 Także po II wojnie światowej pogląd ten był powszechnie
prezentowany w doktrynie. Przykładowo zdaniem M. Nesterowicza,
powinność informacyjna obejmuje ryzyko zabiegu oraz wszelkie jego
skutki, „mniej lub bardziej” możliwe.57 Podobnie ujmował tę kwestię
M. Sośniak, który opowiadał się za przekazaniem zainteresowanemu wszechstronnej i wyczerpującej informacji, obejmującej wszelkie ryzyka, nawet trafiające się „w ułamkach promille”58. Postulaty te
znalazły swe odzwierciedlenie także w judykatutrze. Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 5 września 1980 r.59 orzekł bowiem, że „wymaganie
zgody pacjenta na podjęcie zabiegu operacyjnego wyłącznie dla celów
estetycznych (polepszenia wyglądu zewnętrznego) jest zachowane
tylko wtedy, gdy zostanie on uprzednio dostatecznie poinformowany
54
Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 1968 r., sygn. akt: I CR 325/68, OSP, nr
7/1969, poz. 165; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1979 r.; sygn. akt: IV CR 389/79, OSNC nr
4/1980, poz. 81; Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1972 r., sygn. akt: II CR 296/72, OSNC, nr
5/1973, poz. 86; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1970 r., sygn. akt: I CR 147/70, LEX nr 6758; wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2004 r., sygn. akt: II CK 134/03, Monit. Praw. Nr7/2007, s. 369
55
T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 36
56
B. Wertheim, Kilka zagadnień z dziedziny odpowiedzialności cywilnej lekarzy, Palestra, 1938, s. 50
57
M. Nesterowicz, Aspekty prawne chirurgii estetycznej, Nowe Prawo nr 4/1969, s. 601; tenże: Kontraktowa..., s. 22
58
M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1977, s. 48
59
Sygn. akt: II CR 280/1980, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 10/1981, poz. 170
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także o szczególnych - czyli wszelkich mniej lub bardziej możliwych
do przewidzenia - skutkach interwencji, nie stwarzającej dla niego ryzyka wyższego od przeciętnego”. Teza ta została zaaprobowana przez
glosatora omawianego wyroku - K. Rozentala. Zdaniem tego autora
w przypadku zabiegów czysto kosmetycznych nie istnieje potrzeba
ochrony zainteresowanego przed ewentualnym nadmiarem informacji. Wręcz przeciwnie: powinien on uzyskać wszechstronną wiedzę
na temat zabiegu i jego powikłań, nawet jeśli są one mało prawdopodobne. Informacje te pozwolą bowiem zainteresowanemu na podjęcie decyzji, czy jest sens narażać na niebezpieczeństwo swe dobro60.
Konieczność wszechstronnego informowania zauważana jest także we
współczesnym piśmiennictwie61.
Opierając się na zreferowanych tezach można zatem przyjąć, że
wykonawca zabiegu powinien szczegółowo przedstawić wszelkie potencjalne następstwa zastosowania planowanej metody, nawet te, które
występują rzadko i są mało prawdopodobne dla danego przypadku.
Przy tego typu interwencji nie istnieje bowiem uzasadnienie limitowania sfery informacyjnej, spowodowane np. pilnością jej przeprowadzenia. Osoba zainteresowana narażając swe dobra musi zatem dokładnie
wiedzieć, jakie konsekwencje przyniesie jej decyzja.
Specyfika zabiegów czysto kosmetycznych powoduje z jednej strony, iż - jak już wskazano - następuje ograniczenie rodzaju przekazywanych danych (w porównaniu do czynności leczniczych), z drugiej
jednak poszerzeniu ulega ich zbiór. Wykonawca zabiegu powinien zatem uświadomić zainteresowanego o czynnościach, jakie poprzedzają
poddanie się mu, np. o potrzebie wykonania badań diagnostycznych
(co ma szczególne znaczenie w wypadku zabiegów inwazyjnych, operacyjnych); sekwencji czynności składających się na zabieg (o ich
liczbie, odległości czasowej np. powtarzaniu iniekcji kwasu hialuronowego, fotoepilacji laserowej); o zalecanym postępowaniu po
60
K. Rozental, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 5 września 1980 r. II CR 280/80, OSP nr 10/1981, poz. 170
61
Por. R. Kędziora, Odpowiedzialność..., s. 409; M. Świderska, Zgoda..., s. 320; M. Filar, Lekarskie..., s. 211.
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zabiegu (np. o zakazie ekspozycji skóry na promienie słoneczne,
nieużywaniu określonych detergentów do mycia, potrzebie konsultacji w danym czasie po wykonaniu czynności kosmetycznej itp.);
o konieczności poddania się ponownym interwencjom w przyszłości (np. związanym z wymianą wszczepianych implantów)
oraz o nieodwracalności skutków wykonanych czynności (np. po
usunięciu żeber w celu wyszczuplenia sylwetki, wykonaniu tatuażu, skaryfikacji itd.). Ważne jest również przedstawienie oczekiwanego efektu estetycznego oraz skutków ubocznych w sferze wizualnej (np. poinformowanie o pozostaniu blizn). Ponadto należy
powiadomić zainteresowanego o ryzyku działań kosmetycznych,
jego stopniu, potencjalnych powikłaniach, ich zapobieganiu oraz
zabiegach, które mogą je zniwelować (np. potrzebie interwencyjnej operacji na wypadek nadkażenia bakteryjnego po przeprowadzeniu plastyki brzucha).
Zakres informacji będzie naturalnie dostosowany do rodzaju
i skali planowego przedsięwzięcia. Zainteresowany powinien jednak uzyskać wszystkie dane, które pozwolą mu na w pełni uświadomione podjęcie decyzji i zapobieżenie skutkom niepożądanym,
jakie mogą powstać w wyniku interwencji.
3.2.3. Wyłączenie przywileju terapeutycznego
Przepisy prawa medycznego przewidują możliwość zawężenia
obowiązku informacyjnego. Zgodnie z art. 31 ust. 4 UZL lekarz
może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu. Konstrukcja ta, nazywana przywilejem terapeutycznym, podyktowana
jest chęcią ochrony pacjenta przed uzyskaniem informacji, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jego psychikę i ostatecznie doprowadzić np. do stanów depresyjnych lub też w ostateczności do zamachów samobójczych. Mogłyby też motywować do
negatywnych decyzji terapeutycznych np. zaniechania niezbędnego leczenia. Wówczas - jak pisał A. Gubiński - lekarz nie musi
być „posłańcem rozpaczy”62. Mając na względzie takie ratio tej
62
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A. Gubiński, Komentarz do Kodeksu Etyki Lekarskiej, Warszawa, b.d., s. 80.
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regulacji ustawodawca sformułował następujące przesłanki jej
zastosowania:
1. wystąpi wyjątkowa sytuacja
2. rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta
3. przemawia za tym dobro pacjenta.
W literaturze podkreśla się, że skorzystanie z tego unormowania wymaga wnikliwej oceny stanu pacjenta i poczynionych przewidywań co do jego postępowania na wieść o złych rokowaniach.
Zdaniem M. Świderskiej dla sięgnięcia po omawianą konstrukcję
niezbędne jest, by lekarz był „głęboko przekonany, że ujawnienie
informacji spowoduje reakcję traumatyczną i pogorszenie stanu
zdrowia, znacznie utrudniające lub uniemożliwiające terapię”63.
Z kolei A. Liszewska dodaje, że powodem ograniczenia informacji nie może być obawa jedynie o pogorszenie nastroju lub odmowy poddania się zabiegowi64. Za taką interpretacją przemawia
również treść art. 17 KEL, który dopuszcza ograniczenie informacji tylko wówczas, gdy „lekarz jest głęboko przekonany, iż jej
ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub
inne niekorzystne dla zdrowia następstwa”.
Z regulacji tej oraz jej wykładni wynika więc, że powołanie
się na przywilej terapeutyczny może nastąpić jedynie wyjątkowo, a jego przesłanki powinny być oceniane restryktywnie. Takie ujęcie powoduje, że rozwiązanie to nie znajduje zastosowania
w przypadku zabiegów nieterapeutycznych65, a więc również przy
czynnościach czysto kosmetycznych. Trudno bowiem uznać, że
wówczas byłaby spełniona przesłanka złych rokowań. Jak więc
twierdzi M. Sośniak, przy tego typu interwencjach medycznych

63
M. Świderska, Zgoda..., s. 154.
64
A. Liszewska, Zgoda …, s. 46.
65
P. Daniluk, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego. z dnia 29 września 2005 r., I ACa 236/05, Palestra nr 5-6/2007, s. 322; M. Kapko [w] E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008, s. 452; A. Dudzińska, Wymagana informacja udzielana pacjentowi, Państwo i Prawo
nr 8/2008, s. 97.
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nie ma żadnych powodów, które uzasadniałyby „oszczędzenie” osoby mającej się poddać takim zabiegom66.
Podsumowując można zatem przyjąć, że rozwiązania dotyczące
przywileju terapeutycznego nie będą mieć zastosowania do zabiegów
czysto kosmetycznych. Lekarz będzie mógł zaś powołać się na tę konstrukcję, jeśli wystąpi konieczność wykonania interwencji leczniczej,
niezbędnej do usunięcia powikłań powstałych na skutek niewłaściwego wykonania interwencji upiększającej (naturalnie po zrealizowaniu
wymogów wynikających z art. 31 ust. 4 UZL).
Podobnej analizie można poddać uprawnienie pacjenta do zrzeczenia się prawa do informacji. Wobec zabiegów leczniczych możliwość
taką przewidują art. 31 ust. 3 UZL i art. 9 ust. 4 UPP. Została ona ujęta także w normach deontologicznych67. Uprawnienie to wywodzi się
z autonomii pacjenta. Skoro bowiem może on wyrazić zgodę (sprzeciw) na leczenie po uzyskaniu niezbędnych informacji, może także
zadeklarować, iż nie życzy sobie, by zostały one mu przekazane. Jednakże w doktrynie przyjmuje się, iż unormowania tego nie stosuje się
do czynności nieterapeutycznych68. Nie może więc powoływać się na
nie wykonawca zabiegu czysto kosmetycznego, nawet jeśli jest lekarzem. Jeśli więc zainteresowany zażąda, by go nie informować, osoba
mające przeprowadzić interwencję powinna odmówić jej wykonania.
3.3. Szczegółowość zgody
W piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się, że zgoda dla swej
skuteczności musi być szczegółowa, nie jest zatem wystarczająca
zgoda in blanco69. Podmiot udzielający aprobaty musi zatem akcep66
M. Sośniak, Obowiązek powiadomienia o skutkach zabiegu lekarskiego, Państwo i Prawo nr
7/1958, s. 119
67
Art. 16 ust. 1 KEL stanowi, że „lekarz może nie informować pacjenta o stanie jego zdrowia, bądź
o leczeniu, jeśli pacjent wyraża takie życzenie”.
68
Por. M. Czarkowski, J. Różyńska, Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla badacza, Warszawa 2008, s. 50; D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010, s. 167.
69
S. Śliwiński, Polskie..., s. 185; T. Bojarski, Polskie..., Warszawa 2008, s. 181; L. Wilk [w] T. Dukiet-Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2008, s. 149; A. Marek,
Prawo karne, Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, s. 179; tenże: Prawo karne, Warszawa 2005, s. 183
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tować naruszenie określonego dobra prawnego, sposób postępowania
prowadzący do takiego naruszenia oraz jego skutki. Zagadnienie to
nabiera szczególnego znaczenia na gruncie prawa medycznego, gdzie
prawnie relewantna zgoda uznawana jest za fundament legalności
zabiegu. Stąd też zarówno w doktrynie70, jak i judykaturze71 podnosi
się, iż będzie on dopuszczalny, gdy pacjent zaaprobuje m.in. określoną metodę diagnostyczno-terapeutyczną, następstwa jej zastosowania
i ich prawdopodobieństwo, czynności przygotowawcze poprzedzające
zabieg, jak i działania konieczne po jego przeprowadzaniu (np. rehabilitację, powstrzymanie się od danej aktywności itp.). W kontekście
interwencji medycznych podnosi się także, iż nie będzie skuteczna
prawnie zgoda na samo przyjęcie do szpitala. Nie obejmuje ona bowiem dalszych czynności, wykonywanych podczas hospitalizacji, które
wymagają każdorazowo odrębnej zgody72.
Rozważania te można odpowiednio odnieść do zabiegów czysto
kosmetycznych. Zainteresowany przed poddaniem się takim interwencjom powinien więc zaakceptować proponowaną metodę, zakres
i rodzaj naruszenia jego dobra - czyli skutki powstałe w wyniku wykonania zabiegu oraz ich prawdopodobieństwo, a także krótko- i długoterminowe następstwa (np. potrzebę usunięcia szwów, konieczność
poddania się kolejnym zabiegom np. implantacji, powstanie blizn
itd.). W kontekście tego typu czynności warto również rozważyć potrzebę zaakceptowania danego wykonawcy zabiegu. W odniesieniu do
czynności terapeutycznych stanowiska w tym obszarze są podzielone.
W starszej literaturze można spotkać pogląd, iż pacjent akceptuje jedynie daną metodę leczniczą, nie może zaś wiążąco decydować, który
pracownik medyczny wykona zabieg. Zdaniem G. Rejman, chcąc, by
wykonawcą była określona osoba, chory może o to zabiegać jedynie
70
Por. np. M. Żelichowski, Doktorze, możesz mnie leczyć. Rzeczpospolita 1999; C4, Nr 166 (5331)
71
Na konieczność skonkretyzowania zgody na zabieg leczniczy zwrócił uwagę Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 25 marca 1981 r. (sygn. akt: II CR 74/81, LEX nr 8312), w którym orzekł, że zgoda jest wymagana na każdą interwencję medyczną, również na wstępną diagnostykę poprzedzającą wykonanie operacji.
Por. także ; wyrok SN z dnia 14 listopada 1972 r., sygn. akt: I CR 463/73, LEX nr 7182
72
M. Nesterowicz, Kontraktowa..., s. 32; M. Świderska, Zgoda..., s. 25
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w drodze nieformalnej73. Jednakże większość przedstawicieli doktryny
opowiada się za przyjęciem rozwiązania, że pacjent powinien także
zaakceptować danego wykonawcę czynności medycznej74. Na kwestię
tę wskazuje się także w literaturze niemieckiej, w kontekście przesłanki
szczegółowości zgody dysponenta dobrem. Zdaniem R. Mauracha i H.
Zipfa, adresatem zgody może być konkretna osoba, inny podmiot nie
może więc się na nią powoływać75.
Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku interwencji czysto kosmetycznych. Zainteresowany, zamierzający się
poddać takim działaniom, podejmuje decyzję uwzględniając doświadczenie i kwalifikacje danego wykonawcy, opinię o nim, jego dotychczasowe osiągnięcia, nie tylko w sferze poprawności wykonania zabiegu
w sensie technicznym, ale także w zakresie uzyskania oczekiwanego
efektu estetycznego. Nie ulega więc wątpliwości, że zainteresowany
powinien akceptować przeprowadzenie zabiegu przez określoną osobę albo zespół wykonawców. Nie można zatem podzielić stanowiska
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej we Wrocławiu w sprawie zainteresowanej, która poddała się operacji plastycznej
powiek. Niektóre czynności (istotne z punktu widzenia rezultatu wizualnego), wykonał lekarz asystujący, na którego udział nie wyrażała
ona zgody. Zdaniem Rzecznika postępowanie takie było legalne, gdyż
pozbawione było „uchybień zasadom sztuki”76. Jednakże w omawianej sprawie nie było kwestionowane przeprowadzenie interwencji lege
artis, lecz brak akceptacji ze strony zainteresowanej podmiotu, który
uczestniczył w przeprowadzaniu czynności.
Podsumowując, zgoda na zabieg czysto kosmetyczny będzie prawnie relewantna, gdy zainteresowany zaakceptuje wszystkie kluczowe
kwestie dotyczące jego przeprowadzania, w tym działania poprzedzające, jak i wykonywane po zabiegu. W szczególności zaś powinien
zdecydować o osobie wykonawcy.
73
74
75
76
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G. Rejman, Odpowiedzialność karna lekarza, Warszawa 1991, s. 66
Por. np. T. Dukiet-Nagórska, Autonomia..., s. 58; M. Świderska, Zgoda..., s. 91
R. Maurach, H. Zipf, Strafrecht: Allgemeiner Teil. Teilband 1, Heidelberg – Karlsruhe 1977, s. 244
Postanowienie z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. akt: R 166/09, niepubl.
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3.4. Dobrowolność zgody
Warunek dobrowolności zgody jest powszechnie akceptowany
w piśmiennictwie, choć określenie to raczej należy uznać za pewien
skrót myślowy. Deklaracja złożona pod przymusem nie jest bowiem
zgodą, innymi słowy nie istnieje „niedobrowolna zgoda”. Podane
wyrażenie wskazuje jednak na okoliczność, że dana osoba podjęła
i uzewnętrzniła swą decyzję bez jakichkolwiek nacisków. W literaturze wskazuje się więc, że nie będzie prawnie relewantna zgoda
udzielona pod wpływem błędu lub przymusu77. Szerzej zagadnienie
to analizował A.J. Szwarc. Zdaniem tego autora zgoda nie będzie
skuteczna prawnie, jeśli została wyrażona pod wpływem przymusu,
którego forma jest jednak obojętna. Może on zatem przybrać postać
zarówno przymusu fizycznego, jak i psychicznego. Deklaracja zainteresowanego nie będzie ważna także wówczas, gdy zostanie wyrażona w wyniku przymusowego położenia, stosunku zależności oraz
pod wpływem groźby.78
Omawiany warunek jest akcentowany także w prawie medycznym, głównie w kontekście zabiegów nieterapeutycznych. Jako przykład takiej regulacji można podać przepisy dotyczące eksperymentów medycznych. Przesłanka dobrowolności udziału w nich została
zagwarantowana nawet na poziomie konstytucyjnym (art. 39 Konstytucji RP)79. W przypadku interwencji leczniczych wymóg ten nie jest
artykułowany w przepisach, choć można go znaleźć w aktach międzynarodowych (np. art. 5 Konwencji Bioetycznej stanowi bowiem,
że „nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej
i świadomej zgody osoby jej poddanej”). Konieczność dobrowolnego

77
J. Śliwiński, Polskie..., s. 184; W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 207; K. Buchała, W. Wolter, Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Część I, część ogólna,
Kraków, 1971, s. 185; A. Spotowski, Zezwolenie..., s. 86; A. Marek, Prawo ..., Warszawa 1997, s. 179; tenże,
Prawo..., Warszawa 2005, s. 183; J. Giezek W: M. Bojarski, red.: Prawo..., dz. cyt.: 172
78
A. J. Szwarc, Zgoda..., dz. cyt.: 79
79
Zob. także art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, Dz.U. Nr 106,
poz. 681, z późn. zm. Stanowi on, że krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
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udzielenia zgody na taki zabieg jest też powszechnie wskazywana
w piśmiennictwie z zakresu prawa medycznego80.
Ostatecznie można więc przyjąć - cytując słowa J. Sawickiego - że
zgoda będzie spełniać omawianą przesłankę, jeśli zostanie udzielona
„bez nacisku, podstępu, groźby lub jakiegokolwiek przymusu”81.
Odnosząc te rozważania do zabiegów czysto kosmetycznych, wydaje się, że można pominąć kwestie przymusu fizycznego. Znaczenie
praktyczne może mieć zaś nacisk psychiczny. Dla porządku należy
jednak dodać, że jego źródło musi być zewnętrzne. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że osoby poddające się omawianym interwencjom niejednokrotnie są silnie zdeterminowane wewnętrznie, dążąc do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu estetycznego. Imperatyw taki może
znacząco wpływać na ich sferę motywacyjną. Jednakże czynniki takie
nie mają znaczenia dla realizacji analizowanej przesłanki zgody. Wydaje się więc, że kluczowe dla jej wystąpienia będzie ustalenie, czy
zainteresowany podjął decyzję swobodnie, czyli bez presji ze strony
osób trzecich. Z praktycznego punktu widzenia może ona przybrać
postać podstępu lub nagabywania. Zdaniem T. Dukiet-Nagórskiej
czynniki takie mogą zaburzyć swobodę procesu decyzyjnego, zgoda musi więc być wolna „od wszelkiego rodzaju presji, nawet zakamuflowanej”82. Ograniczenie dobrowolności aprobaty może być zaś
spowodowane celowym wprowadzeniem w błąd zainteresowanego
poprzez roztoczenie przed nim wizji niezwykle korzystnych rezultatów estetycznych. Podmioty wykonujące zabiegi czysto kosmetyczne, niekiedy kierując się względami merkantylnymi, mogą bowiem
nadmiernie zachwalać swą metodę, akcentując niezgodnie z prawdą
niski stopień jej ryzyka przy wysokiej skuteczności w uzyskaniu pożądanych efektów wizualnych. Następstwem takich działań może być
ukształtowanie u zainteresowanego woli poddania się takim interwencjom. Podstępne postępowanie wykonawcy zabiegu może więc doprowadzić, że zgoda nie zostanie wyrażona całkowicie dobrowolnie,
80
81
82
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Zob. np. R. Kędziora, Odpowiedzialność..., dz. cyt.: 92; D. Karkowska, Prawa..., dz. cyt.: 385–386
J. Sawicki, Przymus..., dz. cyt.: 197
T. Dukiet-Nagórska, Autonomia..., dz. cyt.: 28–29
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a więc nie będzie relewantna prawnie. Czynność kosmetyczna będzie
wówczas przeprowadzona nielegalnie, a jej wykonawca może ponieść
odpowiedzialność, także karną. Ponadto warto rozważyć, czy takie
zachowanie nie wyczerpie również znamion oszustwa, stypizowanego w art. 286 K.k.
Rekapitulując, można zatem przyjąć, że dobrowolność zgody może
być ograniczona wszelkimi manipulacjami, które ukształtują błędny
obraz u zainteresowanego, który w takich okolicznościach będzie podejmował swą decyzję. Wyrażenie zgody wówczas będzie nieskuteczne, a tym samym zabieg zostanie przeprowadzony bezprawnie.
3.5. Forma zgody
W doktrynie nie były szerzej analizowane wymogi dotyczące formy zgody na zabieg czysto kosmetyczny. Można spotkać jedynie odosobnione wypowiedzi, sugerujące, by została ona udzielona na piśmie83. Dla rozstrzygnięcia tej kwestii prima facie pomocne mogą być
przepisy dotyczące czynności leczniczych. Wymogi w tym obszarze
są zróżnicowane w zależności od rodzaju interwencji. W przypadku
tzw. zabiegów prostych, w myśl art. 32 ust. 7 UZL, zgoda może być
udzielona ustnie albo konkludentnie (czyli poprzez takie zachowanie,
które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania
się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym). Z kolei
w sytuacji zabiegów operacyjnych i o podwyższonym ryzyku dla pacjenta, ustawodawca nakazuje zachować formę pisemną (art. 34 ust. 1
UZL). W piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się jednak, że jest to
jedynie forma zastrzeżona do celów dowodowych (ad probationem),
jej niezachowanie nie wpływa więc na ważność oświadczenia84. Pogląd ten podzielany jest także w orzecznictwie85.
83
Por. R. Kędziora, Odpowiedzialność ..., s. 408.
84
Zob. np. M. Safjan, Prawo i medycyna, Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998, s. 67–68; M. Świderska, Zgoda..., s. 81–82; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń,
2000, s. 85. Odmiennie M. Filar, który twierdzi, że jest to forma zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad
solemnitatem). M. Filar, Lekarskie..., s. 275
85
Stanowisko takie zajął m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 kwietnia 2006 r. (sygn. akt: I CSK
191/05, OSNC nr 1/2007 poz. 18), który orzekł, że „niezachowanie pisemnej formy oświadczenia pacjenta
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Powstaje zatem pytanie o wymogi w tej sferze w odniesieniu do
zabiegów czysto kosmetycznych i konsekwencje ich nieprzestrzegania
dla odpowiedzialności karnej. W piśmiennictwie z tego zakresu generalnie przyjmuje się, iż wola zainteresowanego musi być uzewnętrzniona (tzw. koncepcja oznajmienia woli - Willenserklärungstheorie)86.
Autorzy nie stawiają jednak temu oświadczeniu wymogów formalnych, a wręcz dopuszczają możliwość udzielenia zgody konkludentnie.
Przykładowo W. Świda pisał, iż aprobata będzie skuteczna również
wówczas, gdy „daje się wydedukować z całokształtu okoliczności,
w jakich działa sprawca”87. Podobne stanowisko zajmuje J. Giezek,
który twierdzi, że forma zgody jest obojętna. Istotne jednak, by wola
dysponenta dobrem została wyrażona w sposób dostatecznie czytelny
dla sprawcy naruszającego to dobro.88 Pogląd ten jest reprezentowany
także przez innych przedstawicieli doktryny89.
Mając na względzie przedstawione poglądy, można by uznać, że
zgoda na zabieg czysto kosmetyczny może być wyrażona w dowolny
sposób, w tym konkludentnie. Bez wątpienia teza taka jest prawdziwa
w odniesieniu do czynności prostych, które nie są obarczone większym
ryzykiem. Wówczas aprobata może zostać udzielona gestem (dającym
się jednoznacznie odczytać w danym kręgu kulturowym np. skinienie głowy) albo po prostu poprzez poddanie się proponowanemu zabiegowi (np. wyciągnięcie ręki w sposób umożliwiający wykonanie
na niej tatuażu). Jednakże w przypadku interwencji poważniejszych,
cechujących się podwyższonym ryzykiem (zwłaszcza operacji plastycznych), pożądane jest zachowanie formy pisemnej. Mimo, że jej
wyrażającego zgodę na zabieg operacyjny (…) nie powoduje nieważności zgody. Skutki niezachowania wymaganej formy określa art. 74 k.c.”. Zob. także wyrok Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 8 lipca 2010 r.,
Sygn. akt: II CSK 117/10, LEX nr 602677.
86
Zob. np. K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 318; L. Lernell, Wykład prawa
karnego: część ogólna, Warszawa, 1961, s. 181; A. Marek, Prawo..., Warszawa 1997, s. 179; tenże: Prawo
karne, Warszawa 2005, s. 183
87
W. Świda: Prawo karne, z. II, Wrocław 1959, s. 41; tenże: Prawo karne, Warszawa 1982, s. 164
88
J. Giezek [w] M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne: część ogólna i szczególna, Warszawa,
2010, s. 172.
89
Zob. np. M. Surkont, Prawo..., s. 113; M. Gałązka [w] A. Grześkowiak (red.), Prawo..., s. 122; M.
Mozgawa [w] M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Kraków 2006, s. 242
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nieprzestrzeganie nie spowoduje nieważności oświadczenia, to jednak może ona odegrać istotną rolę. Po pierwsze: posiada ważną funkcję dowodową. W ewentualnym sporze możliwe będzie więc jednoznaczne ustalenie, czy zainteresowany zgadzał się na daną czynność
kosmetyczną oraz w jakim zakresie. Po wtóre, nie można zapominać
o czynniku psychologicznym. Wolno bowiem założyć, że osoba, która ma podpisać odpowiednie oświadczenie, bardziej dokładnie przemyśli sprawę i z większą rozwagą podejmie decyzje. Warunki te są
zaś istotne w przypadku poddawania się inwazyjnym czynnościom
upiększającym.
Reasumując można zatem przyjąć, że zabieg czysto kosmetyczny
będzie legalny w sensie karnoprawnym, jeśli aprobata zostanie wyrażona w dowolnej formie, nawet konkludentnie. Jednakże wobec
interwencji inwazyjnych (zwłaszcza z zakresu chirurgii plastycznej),
z powodów praktycznych pożądane jest sporządzenie oświadczenia na
piśmie.

4. Podsumowanie
Polskie prawo nie zakreśla ram dopuszczalności wykonywania zabiegów czysto kosmetycznych. W piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się więc, że legalizowane są one za pomocą pozaustawowego
kontratypu. Jednakże w związku z krytyką takich konstrukcji oraz niedookreśleniem znamion kontratypu istnieją poważne wątpliwości, czy
koncepcja ta jest właściwa. Wydaje się, że okolicznością powodującą
legalność interwencji tego typu będzie zgoda osoby uprawnionej. Jeśli
zostanie ona skutecznie prawnie wyrażona, powoduje, że zabieg jest
dopuszczalny od samego początku (legalny pierwotnie) i nie wymaga
wtórnego usprawiedliwienia za pomocą mechanizmu kontratypowego.
Zgoda ta jednak dla swej relewantności musi spełniać pewne warunki.
Można je zrekonstruować na zasadzie analogii do przepisów medycznoprawnych oraz poprzez odpowiednie zastosowanie regulacji ogólnych, a zwłaszcza rodzinnoprawnych. Konstrukcję tej zgody cechują
jednak pewne odrębności i cechy szczególne.
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1. W sposób specyficzny określony jest krąg podmiotów uprawnionych do wyrażenia aprobaty. Wyłączony jest z niego opiekun
faktyczny. Należy zaś opowiedzieć się za szerszym stosowaniem
konstrukcji zgody kumulatywnej i uwzględnianiem woli oraz
przekonań podopiecznego (zwłaszcza dziecka). W przypadku
zaś aprobaty wyrażanej wyłączenie przez przedstawiciela ustawowego, nie będzie ona skuteczna, jeśli będzie godzić w dobro
podopiecznego (dziecka).
2. Kolejne szczególne wymogi dotyczą uświadomienia zgody.
Obowiązek informacyjny zostaje w tym wypadku obostrzony.
Wykonawca zabiegu powinien zatem wyjaśnić nie tylko typowe
następstwa przedsiębranej czynności, lecz również te, które występują rzadko i są dla danego przypadku mało prawdopodobne.
Ponadto informacja powinna obejmować konsekwencje zabiegu, zarówno krótkoterminowe (np. konieczność powstrzymania
się przez zainteresowanego od pewnych rodzajów aktywności),
jak i długoterminowe (np. potrzebę poddania się w przyszłości
kolejnym operacjom, przykładowo wymiany wszczepionych
implantów). Wykonawca powinien uświadomić zainteresowanego także o spodziewanym efekcie estetycznym, prawdopodobieństwie jego osiągnięcia i ewentualnym ryzyku, że nie będzie
on uzyskany. W przypadku zabiegów czysto kosmetycznych
wyłączone jest stosowanie konstrukcji przywileju terapeutycznego (art. 31 ust. 4 UZL) oraz możliwości zrzeczenia się prawa
do informacji (art. 31 ust. 3 UZL). Spełnienie obowiązku informacyjnego koresponduje z następnym warunkiem skuteczności
zgody - jej szczegółowością. Zainteresowany powinien bowiem
objąć swą aprobatą wszystkie istotne elementy procedury i jej
konsekwencje. W szczególności więc zgoda dotyczy także osoby wykonawcy zabiegu, który zostaje wybrany przez zainteresowanego np. z uwzględnieniem jego kwalifikacji i umiejętności.
3. Przesłanką relewantności zgody jest również jej dobrowolność.
W aspekcie zabiegów czysto kosmetycznych wydaje się, że
można pominąć takie czynniki zakłócające proces swobodnego
88
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podejmowania decyzji jak przymus fizyczny, zarówno absolutny, jak i odporny. Możliwe jest jednak wystąpienie manipulacji polegającej na podstępnym i nadmiernym zachwalaniu proponowanej metody oraz jej rezultatów. Można zaś przyjąć, że
wszelkie zabiegi manipulacyjne, podejmowane w celu mylnego
ukształtowania świadomości osoby zainteresowanej o proponowanej interwencji czysto kosmetycznej, które przekraczają granice reklamy i mają na celu podstępne wyłudzenie zgody na zabieg, powodują, że zgoda ta jest nieważna. Tym samym zabieg
będzie nielegalny.
4. Przepisy prawa medycznego nakazują w niektórych przypadkach
zachowanie pisemnej formy zgody. Jednakże jej niedochowanie
nie wpływa na ważność deklaracji zainteresowanego, może tylko
powodować ograniczenia dowodowe (forma ad probationem).
W przypadku zabiegów czysto kosmetycznych wolno zatem
przyjąć, że forma zgody będzie dowolna (w tym nawet aprobata
może być konkludentna). Jednakże ze względów dowodowych
(także dla eliminacji potencjalnych sporów) pożądane jest, by
przy czynnościach inwazyjnych (np. operacjach plastycznych)
zachowana była forma pisemna. Oprócz walorów formalnych,
pełni ona także ważną funkcję psychologiczną. Można bowiem
założyć, że zainteresowany przed podpisaniem zgody głębiej
przemyśli swą decyzję, co w przypadku interwencji poważniej
ingerujących w jego dobra, jest korzystne i pożądane.
Brak wyraźniej regulacji w omawianym obszarze może jednak powodować wiele niejasności i prowadzić do błędnego wyobrażenia wykonawcy zabiegu o uzyskaniu skutecznej prawnie zgody. W efekcie
mogą występować liczne spory, w tym sądowe. Nieokreślenie ustawowe warunków dopuszczalności omawianych zabiegów jest niewłaściwe także z punktu widzenia ochrony dóbr osób, które poddają się
takim czynnościom. Należy więc postulować wprowadzenie regulacji
prawnej, która choćby ramowo zdefiniowałaby obszar legalności takich działań.
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Na zakończenie warto jednak podkreślić, że zgoda, choć stanowi
warunek sine qua non dopuszczalności czynności czysto kosmetycznych, nie jest wystarczająca. Konieczne jest ponadto przeprowadzanie
zabiegu lege artis tj. z poszanowaniem wymaganych reguł postępowania z dobrem prawnym, wytyczonych aktualnym stanem wiedzy
i doświadczenia w danej dziedzinie. Zainteresowany akceptuje bowiem jedynie ryzyko zabiegu przeprowadzonego według tych reguł.
Odstępstwa od nich, zwłaszcza skutkujące wyczerpaniem znamion
danego typu rodzajowego przestępstwa (np. spowodowania uszkodzenia ciała), mogą prowadzić do odpowiedzialności wykonawcy danej
czynności, w tym skutkować odpowiedzialnością karną. Zachowanie
tych reguł postępowania jest więc kolejnym warunkiem legalności
interwencji czysto kosmetycznych. Ich omówienie wykracza jednak
poza ramy niniejszego opracowania i będzie przedmiotem rozważań
w kolejnym artykule, poświęconym dopuszczalności zabiegów czysto
kosmetycznych.
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Zgoda na udział w badaniach klinicznych osób
niezdolnych do jej wyrażenia

Badania kliniczne to eksperymenty medyczne prowadzone na
ludziach z wykorzystaniem produktów leczniczych1 lub wyrobów
medycznych2. Prowadzenie badań klinicznych wymaga przestrzegania szeregu norm etycznych i przepisów prawa. Jedną z najważniejszych norm etycznych jest zasada poszanowania autonomii każdego uczestnika badania klinicznego, czyli prawo każdej osoby do
samodzielnego decydowania o swoim losie3. W praktyce narzędziami służącymi do przestrzegania tej zasady są procedura świadomej
zgody na udział w badaniu klinicznym oraz obowiązek szczególnego chronienia osób, które z tego prawa same w pełni skorzystać nie
mogą4. Chodzi tu między innymi o osoby nieposiadające zdolności
do czynności prawnych oraz o osoby nieposiadające kompetencji
1 	
Ustawa prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126 /2001, poz. 1381 z późniejszymi zmianami), art.37a ust.2
2 	
Co prawda ustawa o wyrobach medycznych nie stwierdza wprost, że badania kliniczne wyrobów
medycznych są eksperymentami medycznymi, ale analiza ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
prawa farmaceutycznego uzasadnia takie stanowisko.
3 	
National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research.: The Belmont Report: ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of biomedical and behavioral research. Department of Health, Education and Welfare, Washington, 1979.
4 	
Patrz przypis 3
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faktycznej do wypowiedzenia się w sprawie swojego udziału w badaniu klinicznym5.
Rodzaje zgód
Nie wszystkie osoby, którym zaproponowano udział w badaniu
klinicznym, mogą samodzielnie wypowiedzieć się w kwestii zgody
na udział w badaniu. Tylko osoby posiadające zdolność do czynności prawnych (czyli osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione6)
oraz kompetencję faktyczną są zdolne do wyrażenia zgody własnej7.
W przypadku wszystkich pozostałych osób zgodę własną trzeba zastąpić zgodą równoległą lub zgodą zastępczą.
Zgody równoległej udzielają osoby, które co prawda są w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć się czy zgadzają się, czy też nie
na udział w badaniu klinicznym, ale ponieważ nie posiadają pełnej
zdolności do czynności prawnych, ich przyzwolenie na udział w badaniu nie jest wystarczające. Konieczne jest uzyskanie zgody także
od prawnego przedstawiciela takiej osoby lub od sądu. A zatem zgoda
równoległa wymaga wypowiedzenia się co najmniej dwóch podmiotów. Zgoda równoległa w języku prawniczym jest także nazywana
zgodą kumulatywną lub podwójną8.
Istnieje również grupa potencjalnych uczestników badań klinicznych, którzy nie posiadają kompetencji faktycznej (np: noworodki
i niemowlęta, osoby niepełsprawne intelektualnie w stopniu głębokim, osoby nieprzytomne). Takie osoby nie są w stanie ze zrozumieniem wypowiedzieć się w kwestii udziału w badaniu klinicznym.
Wówczas uzyskanie zgody własnej ani zgody równoległej nie jest
możliwe. Należy przeprowadzić procedurę odebrania zgody zastępczej. Polega ona na wypowiedzeniu opinii w sprawie udziału w badaniu klinicznym przez inny uprawniony podmiot (przedstawiciela
5 	
Do grup takich nalezą także osoby formalnie zdolne do wyrażenia zgody własnej, ale znajdujące
się w sytuacji, która budzi wątpliwości, szczególnie co do dobrowolności wyrażanej zgody, np: osoby uzależnione od opieki innych, osoby pozbawione wolności.
6 	
Ustawa Kodeks cywilny. (Dz. U. nr 16 /1964 poz. 93 z późn. zm.), art. 10,11,12.
7 	
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (Dz. U. nr 136 /2008,;poz. 857 z późn. zm.i), art. 25.
8 	
K. Baron, Zgoda pacjenta. Prokuratura i Prawo nr 9/2010, s. 42-57.
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ustawowego lub sąd). Zgoda zastępcza jest z etycznego punktu widzenia najsłabszą formą ochrony interesów i praw potencjalnych
uczestników badań klinicznych. Opinia wyrażana przez inny podmiot w imieniu osoby niezdolnej do wypowiedzenia własnej opinii
powinna odpowiadać stanowisku tej osoby 9. Często jednak ani nie
możemy mieć pewności, ani nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy
podmiot rzeczywiście przedstawia stanowisko potencjalnego uczestnika badania czy też stanowisko, które jest najkorzystniejsze z jego
własnego punktu widzenia. Interesy potencjalnego uczestnika badania klinicznego oraz jego przedstawiciela ustawowego nie zawsze są
zbieżne. Ponadto prezentacja stanowiska potencjalnego uczestnika
jest możliwa tylko w przypadku niektórych osób. Osoby bardzo młode lub też od urodzenia niesprawne intelektualnie w stopniu głębokim nie są zdolne do przedstawienia swojego stanowiska, ponieważ
albo jeszcze nie osiągnęły poziomu rozwoju intelektualnego, który
by to umożliwił, albo wręcz nigdy nie posiądą takiej umiejętności.
Wówczas uprawniony podmiot wypowiada opinię kierując się tzw.
najlepszym interesem potencjalnego uczestnika. Temu rozwiązaniu
można postawić zarzut, ze opinia w sprawie udziału w badaniu klinicznym może różnić się (nawet skrajnie) zależnie od światopoglądu
podmiotu uprawnionego do wyrażenia zgody zastępczej.
Zgoda małoletnich
W przepisach prawa cywilnego osoby niepełnoletnie, czyli dzieci
określane są terminem „małoletni”. Małoletnimi są wszystkie osoby
poniżej 18 roku życia, które nie zawarły małżeństwa10. Każdy małoletni, który ukończył 16 lat i zamierza uczestniczyć w badaniu klinicznym, udziela zgody równoległej11. Prawdopodobnie granica 16
lat została wprowadzona do art. 25 ustawy na zasadzie analogii do

9 	
National Bioethics Advisory Commission.: Research involving persons with mental disorders that
may affect decisionmaking capacity. J Int Bioethique. 2002; 3-4; 173-179,. (rekomendacja 14).
10
Patrz przypis 6, art. 10.
11
Patrz przypis 7, art.25 ust.2.
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przepisu dotyczącego zgody na badanie lub inne świadczenia zdrowotne12. Jeśli małoletni nie ukończył 16 lat, ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa, udziela
również zgody równoległej13. Przepisy nie określają, kto ustala, czy
małoletni jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie udziału w badaniu klinicznym. W praktyce to badacz odbierający
zgodę jest osobą, która o tym decyduje. Decyzja badacza musi być
podjęta rozważnie, ponieważ niedopuszczalne byłoby zanegowanie
kompetencji małoletniego już po wypowiedzeniu przez niego opinii
w sprawie swojego udziału w badaniu, jeśli zdaniem badacza lub innych osób została podjęta w sposób „nietrafny”14. O ile ustalenie,
czy dana osoba posiada zdolność do czynności prawnych (czy jest
pełnoletnia i czy nie jest ubezwłasnowolniona) nie jest w praktyce
trudne, o tyle ustalenie, czy mający mniej niż 16 lat małoletni jest
faktycznie zdolny z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie
swojego udziału w badaniu klinicznym, może wymagać przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych15. Warto w tym
miejscu zwrócić uwagę, że Kodeks cywilny wszystkim małoletnim,
którzy ukończyli lat trzynaście, przyznaje ograniczoną zdolność do
czynności prawnych16, a ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty dopuszcza odbieranie zgody równoległej na udział w eksperymentach leczniczych od osób ubezwłasnowolnionych całkowicie17,
a więc nieposiadających zdolności do czynności prawnych i z założenia mających większe trudności w podejmowaniu rozsądnych decyzji niż osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Dlatego w przypadku
wszystkich małoletnich, którzy ukończyli lat trzynaście, badacz po12
Patrz przypis 7, art.32 ust.5.
13
Patrz przypis 7, art.25 ust.2.
14
Czarkowski M, Różyńska J., Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Naczelna
Rada Lekarska, Warszawa, 2008, s. 39.
15
Patrz przypis 9, (rekomendacja 8). Ta sama uwaga odnosi się do badaczy, którzy muszą zdecydować czy osoba pełnoletnia jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swojego udziału
w badaniu klinicznym.
16
Patrz przypis 6, art. 15.
17
Patrz przypis 7, art. art.25 ust.4.
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winien zawsze zastanowić się nad zasadnością zastosowania procedury zgody równoległej. Dozwolone jest także przyznanie mającemu mniej niż 13 lat dziecku prawa do wypowiedzenia swojej opinii
w sprawie udziału w badaniu klinicznym, jeśli w ocenie badacza jest
ono w stanie wypowiedzieć opinię z rozeznaniem18.
Jeśli małoletni nie wyraża zgody na udział w badaniu klinicznym,
jego sprzeciw musi być honorowany19. Jeśli rodzice małoletniego nie
wyrażają zgody na jego udział w badaniu klinicznym (niezależnie od
tego czy jest to zgoda równoległa czy też zastępcza), badacz może
wystąpić o wyrażenie zgody do sądu opiekuńczego, właściwego ze
względu na miejsce prowadzenia badania klinicznego20. Takie prawo
przysługuje jedynie w przypadku, gdy badanie kliniczne zostanie zakwalifikowane jako eksperyment leczniczy, a nie badawczy 21.
W przypadku, kiedy małoletni nie jest w stanie z rozeznaniem
wypowiedzieć opinii w sprawie swojego udziału w badaniu klinicznym, zastosowana powinna być zgoda zastępcza. Najczęściej w imieniu małoletniego zgody zastępczej udzielają rodzice, którzy są jego
przedstawicielami ustawowymi, pod warunkiem, ze małoletni pozostaje pod ich władzą rodzicielską22. Zgody zastępczej mogą także
udzielać rodzice, którzy adoptowali małoletniego, ponieważ przez
przysposobienie (adopcję) powstaje między przysposabiającym
18
Patrz przypis 7, art.25 ust.2.
19
Patrz przypisy: 1 (art. 37h ust. 10) i 7 (art.25 ust.2) oraz Ustawa o wyrobach medycznych. Dz. U.
nr 107/2010 poz. 679, (art. 40 ust.10).
20
Patrz przypis 7, art.25 ust. 6,7.
21
Patrz przypis 7, art.25 ust. 6.
Ustawodawca nie określił, które badania kliniczne są eksperymentami leczniczymi, a które badawczymi. Badanie kliniczne fazy I, w którym podaje się produkt leczniczy zdrowym ochotnikom (a czasami
chorym), służy jedynie ocenie bezpieczeństwa stosowania tego produktu u ludzi. Jest to więc eksperyment badawczy, ponieważ nie ma na celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia uczestników. Także badania
biodostępności i biorównoważności zwykle prowadzone na zdrowych ochotnikach i mające na celu udowodnienie, że odpowiednik referencyjnego produktu leczniczego (produkt generyczny, odtwórczy) jest biorównoważny względem referencyjnego produktu leczniczego, są eksperymentami badawczymi. Badania kliniczne
fazy II, III i IV polegają na podawaniu produktu leczniczego w celu oceny jego skuteczności leczniczej oraz
bezpieczeństwa stosowania. Są to zatem eksperymenty lecznicze (jakkolwiek w badaniach, w których część
uczestników otrzymuje jedynie placebo lub nie otrzymuje żadnego leczenia, mogą pojawiać się uzasadnione wątpliwości dla takiego zaszeregowania badania szczególnie względem tej grupy uczestników, którzy nie
otrzymują leczenia lub otrzymują wyłącznie placebo).
22
Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz. U., nr 9 /1964 poz. 59 (z późn. zm.), art.98 §1.
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a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi23.
Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo
jeżeli rodzice są nieznani, sąd ustanawia dla dziecka opiekę24. Opiekun wyznaczony przez sąd może wyrazić zgodę na udział dziecka
w badaniu klinicznym25. W przypadku, gdy małoletni nie ma rodziców, którzy sprawują nad nimi władzę rodzicielską ani wyznaczonego przez sąd opiekuna, zgodę zastępczą na udział w badaniu klinicznym wydają sądy opiekuńcze właściwe ze względu na siedzibę
ośrodka badawczego realizującego badanie kliniczne26.
Przepisy prawa dotyczące badań klinicznych nie precyzują, czy
zgodę na udział małoletniego (zarówno zastępczą jak i równoległą)
powinni wyrazić oboje czy też tylko jedno z rodziców? Przepisy
ogólne nakazują by o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygali wspólnie27. Ponieważ udział w badaniu klinicznym trudno ocenić inaczej, niż jako istotną sprawę, zgodę rodzice powinni wyrazić
wspólnie. Nowelizując prawo warto byłoby rozważyć, czy przy istniejących obecnie możliwościach wizualnego i głosowego kontaktowania się ludzi oraz szybkiego przesyłania wiadomości na duże odległości, przepisy prawa nie powinny umożliwiać udzielania zgód bez
wymogu osobistej obecności obojga rodziców w momencie udzielania zgody. Wizualny i głosowy kontakt na odległość, na przykład
za pomocą komunikatora internetowego Skype, umożliwia uczestniczenie w procesie informowania i odbierania świadomej zgody na
udział także tego z rodziców, który nie może stawić się w ośrodku
badawczym. Może on wysłuchać informacji przekazywanych przez
badacza, przeczytać druk informacji i świadomej zgody, zadawać
pytania i prowadzić rozmowy z badaczem, współmałżonkiem i małoletnim. Drugi rodzic obecny w ośrodku powinien potwierdzić tożsamość współmałżonka niezależnie od okazania dowodu tożsamości
23
24
25
26
27
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Patrz przypis 22, art. 121 §1.
Patrz przypis 22, art. 94 § 3.
Patrz przypis 7, art.25 ust.2.
Patrz przypis 7, art.25 ust 6,7.
Patrz przypis 22, art.97. §2.
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i przesłania jego kopii drogą internetową. Podpisanie zgody na udział
w badaniu powinno nastąpić na oczach badacza i drugiego rodzica.
Podpisany formularz świadomej zgody (niezależnie od możliwości
wysłania natychmiast kopii oryginału drogą internetową) dotrze do
ośrodka badawczego pocztą. Ustalenia wymaga, czy włączenie do
badania klinicznego małoletniego będzie możliwe zaraz po wyrażeniu zgody przez Internet, czy dopiero po otrzymaniu oryginału podpisanej zgody28. Cały proces odbierania zgody może zostać również
zarejestrowany, a zapis dołączony do oryginałów zgód obydwojga
rodziców. Protokół badania klinicznego powinien zawierać informację o zamiarze wykorzystania takiej formy zgody zastępczej lub równoległej tak, aby niezależna komisja bioetyczna opiniująca projekt
badania mogła ocenić dopuszczalność zastosowania tej formy zgody
w odniesieniu do określonego projektu i wyrazić na takie postępowanie zgodę. Przestawiona powyżej procedura chroni w większym
stopniu interesy małoletnich uczestników badania klinicznego niż
wcześniej postulowane rozwiązanie polegające na składaniu oświadczenia przez jednego z małżonków, w którym deklaruje udzielenie
zgody przez współmałżonka29.
Rodzaje ubezwłasnowolnienia30
W polskich przepisach zdolność do czynności prawnych podzielono na trzy stopnie: pełna zdolność do czynności prawnych, ograniczona zdolność do czynności prawnych oraz brak zdolności do

28
Jest to uzależnione od tego, jaką rangę prawną uzyska kopia podpisanej zgody przesyłana drogą
internetową.
29
Patrz przypis 14, str.37.
30
Analiza ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U.
2012, poz.1169) wskazuje, że unormowania dotyczące pozbawiania lub ograniczania zdolności do czynności prawnych poprzez ubezwłasnowolnienie mogą pozostawać w sprzeczności z w/w Konwencją. (Zob. M.
Zima-Parjaszewska, Artykuł 12 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a ubezwłasnowolnienie
w Polsce [w] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych
instrumentów ochrony praw człowieka, red. D. Pudzianowska, Warszawa 2014, s. 127-163. Dlatego należy
oczekiwać nowelizacji przepisów dotyczących ubezwłasnowolnienia, w tym także tych dotyczących zasad
udzielania świadomej zgody na udział w badaniach klinicznych.
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czynności prawnych31. Tylko osoby, które posiadają pełną zdolność
do czynności prawnych, jeśli również posiadają zdolność faktyczną,
mogą udzielać zgody własnej. Nie wszyscy chorzy, którzy nie są w stanie wyrazić zgody własnej z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych (na
przykład wskutek coraz częstszych zespołów otępiennych) są ubezwłasnowolnieni, ponieważ procedura wymaga uprzedniego zgłoszenia
się z takim wnioskiem do sądu. Badacze powinni być zdolni rozpoznać
takie osoby, ponieważ nie należy odbierać od nich zgód własnych. Nie
wyklucza to jednak ich udziału w badaniu klinicznym. Jeśli w opinii
badacza dana osoba nie jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swego uczestnictwa w badaniu klinicznym, to mimo,
że nie została ubezwłasnowolniona, dalsze postępowanie powinno
przebiegać tak, jak w przypadku osób nie posiadających kompetencji
faktycznej. Rozważając problem zgody osób ubezwłasnowolnionych
na udział w badaniu klinicznym należy osobno omówić zgodę osób
całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz osób ubezwłasnowolnionych
częściowo.
Zgoda osób ubezwłasnowolnionych całkowicie
W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie ich udział
w badaniach klinicznych jest możliwy, jeśli zgodę taką wyrazi przedstawiciel ustawowy tej osoby32. Przedstawicielami ustawowymi dla
osób małoletnich są zwykle ich rodzice, a dla pełnoletnich - ich

31

Patrz przypis 6.
Osoby, które ukończyły lat trzynaście, mogą być ubezwłasnowolnione całkowicie, jeżeli wskutek
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności
pijaństwa lub narkomanii, nie są w stanie kierować swym postępowaniem. Osoby te nie posiadają zdolności
do czynności prawnych. Osoby pełnoletnie mogą być ubezwłasnowolnione częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa
lub narkomanii, jeżeli stan tych osób nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest
pomoc do prowadzenia ich spraw. Osoby ubezwłasnowolnione częściowo posiadają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych.
32
Patrz przypis 7, art. 25 ust.4.
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opiekunowie33. A zatem to te osoby powinny wyrazić opinię w sprawie udziału w badaniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej34.
Zależnie od tego, czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie jest
czy też nie jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swojego udziału w badaniu klinicznym, zastosowana powinna
być procedura odpowiednio: zgody równoległej lub zgody zastępczej. W przypadku zastosowania zgody równoległej sprzeciw osoby
ubezwłasnowolnionej wyklucza jej udział w badaniu klinicznym35.
W przypadku braku zgody opiekuna na udział w badaniu klinicznym
osoby ubezwłasnowolnionej, badacz może zwrócić się o wyrażenie
zgody do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę
ośrodka, w którym badanie jest realizowane36. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą uczestniczyć tylko w badaniach klinicznych, które zostaną zakwalifikowane jako eksperymenty lecznicze37.
Zgoda osób ubezwłasnowolnionych częściowo
W przepisach prawa odnoszących się do badań klinicznych i eksperymentów medycznych nie określono, w jaki sposób zgody na udział
w badaniu klinicznym powinny udzielać osoby ubezwłasnowolnione
częściowo. Mimo głosów niektórych prawników, wskazujących na
możliwość zastosowania zgody własnej38, w przypadku osób częściowo ubezwłasnowolnionych stosowana być powinna raczej zgoda
równoległa i ewentualnie zgoda zastępcza39.
W przypadku zgody równoległej osoba ubezwłasnowolniona
częściowo oraz jej przedstawiciel ustawowy, czyli kurator, powinni
33
Patrz przypis 6, art. 13 §2.
34
Co prawda opiekun osoby ubezwłasnowolnionej powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby ubezwłasnowolnionej, co wynika z analizy
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale w przypadku zgody na udział w badaniu klinicznym istnieją szczegółowe przepisy w ustawach prawo farmaceutyczne i o wyrobach medycznych.
35
Patrz przypis 14, str. 40.
36
Patrz przypis 7, art. 25 ust. 6,7.
37
Patrz przypis 7, art. 25 ust. 3.
38
M. Safjan M., Prawo i Medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny,
Warszawa 1998, s. 193-194.
39
Szersze omówienie patrz przypis 14 str. 34.
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zgodnie udzielić zgody na udział w badaniu klinicznym. Ponieważ
procedura ta nie została skodyfikowana w ustawach odnoszących
się do badań klinicznych ani eksperymentów medycznych, należy
uwzględnić przepisy ogólne zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przepisy Kodeksu nakazują kuratorowi uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które
dotyczą osoby częściowo ubezwłasnowolnionej40. Tylko wówczas,
gdybyśmy uznali, że udział osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
w badaniu klinicznym nie jest sprawą dla niej ważną, można byłoby pominąć obowiązek uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego41.
W przypadku zgody zastępczej, która miałaby zastosowanie jedynie
wówczas, gdy osoba przeprowadzająca procedurę odebrania świadomej zgody uznałaby, że potencjalny uczestnik będący osobą częściowo ubezwłasnowolnioną nie jest zdolny z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swojego udziału w badaniu klinicznym, zgodę
na udział w badaniu klinicznym powinien wyrazić kurator za zgodą
sądu opiekuńczego. Sprzeciw osoby częściowo ubezwłasnowolnionej wyklucza jej udział w badaniu klinicznym42. W przypadku, gdy
kurator nie wyraża zgody na udział w badaniu klinicznym osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, istnieje możliwość wyrażenia zgody
przez sąd opiekuńczy pod warunkiem, że badanie kliniczne zostanie
zakwalifikowane jako eksperyment leczniczy43. Krytycznie należy
ocenić przepisy prawa, według których osoby w mniejszym stopniu
niezdolne do czynności prawnych są silniej chronione niż osoby całkowicie ubezwłasnowolnione. Bo za silniejszą ochronę należy uznać
obowiązek uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego niezależnie od
zgody kuratora. Skoro ustawodawca przyznał opiekunowi prawo do
40
Patrz przypis 22, art. 178 §2.
41
Takie stanowisko wynika także z analizy przepisów prawa dotyczących opieki zdrowotnej, które
nakazują uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego na zabieg operacyjny lub na zastosowanie metody
leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta w przypadku każdego ubezwłasnowolnionego chorego niezależnie od tego czy jest ubezwłasnowolniony całkowicie czy częściowo (art. 34
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
42
Patrz przypis 40.
43
Patrz przypis 7, art. 26 ust.3.
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decydowania w sprawie udziału w badaniu klinicznym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, to takie samo prawo powinno przysługiwać kuratorowi.
Zgoda osób niezdolnych faktycznie do wyrażenia zgody
W przypadku osób posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, ale nie będących w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swojego uczestnictwa w badaniu klinicznym (np. osób
nieprzytomnych, będących pod wpływem środków odurzających, czy
w stanie zdrowia wykluczającym możliwość racjonalnego rozumowania), możliwe jest zastosowanie zgody zastępczej. Zgodę tę wydaje
sąd opiekuńczy44. O uzyskanie zgody zastępczej na udział w badaniu
klinicznym powinien wystąpić badacz do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę ośrodka, w którym badanie kliniczne jest
prowadzone45.
Czy można prowadzić badania kliniczne bez uzyskania
uprzedniej zgody?
W niektórych badaniach klinicznych czas na włączenie uczestników do
badania jest ograniczony. Chodzi o sytuacje, w których podanie produktu leczniczego lub zastosowanie wyrobu medycznego ma sens jedynie we
wczesnej fazie nagłej choroby. Ponadto w niektórych nagłych sytuacjach
może istnieć uzasadniona naukowo obawa, że opóźnienie momentu włączenia uczestnika do badania klinicznego spowodowane potrzebą przeprowadzenia procedury uzyskania świadomej zgody, narazi chorego na gorszy wynik testowanego leczenia46. Podnoszone są także zastrzeżenia co do
ważności świadomej zgody własnej udzielanej w sytuacjach nagłych, kiedy
zdolność potencjalnych uczestników do podejmowania roztropnych decyzji
jest ograniczona przez strach, niepokój, ból oraz stosowane leki, które mogą
44
Patrz przypisy: 1, art. 37i ust.2 oraz 19, art. 40 ust.11.
45
Patrz przypis 7, art. 25 ust.7.
46
Indications for fibrinolytic therapy in suspected acute myocardial infarction: collaborative overview of early mortality and major morbidity results from all randomized trials of more than 1000 patients.
Fibrinolytic Therapy Trialists’ (FTT) Collaborative Group. Lancet.1994, 343 (8893): 311-322.
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zaburzać sprawność ośrodkowego układu nerwowego47. Istnieją także takie badania kliniczne, które mogą być przeprowadzone w sytuacji nagłej
jedynie na osobach nieposiadających zdolności faktycznej do udzielenia
uprzedniej zgody własnej, ponieważ dotyczą stanów chorobowych, które
czynią potencjalnych uczestników niezdolnymi do jej udzielenia. Z powyższych czterech powodów odbieranie zarówno uprzedniej zgody własnej, jak
i uprzedniej zgody zastępczej, może być utrudnione. Obecnie obowiązujące
przepisy polskiego prawa nie proponują specjalnego rozwiązania dla sytuacji, w których upływ czasu spowodowany procedurą uzyskania uprzedniej zgody mógłby narazić potencjalnego uczestnika badania klinicznego
na gorsze wyniki testowanego leczenia. W przypadku, gdy istnieją obawy
co do zdolności podejmowania roztropnych decyzji przez pacjenta, które co
prawda mogą mieć charakter przejściowy, ale wąskie okno terapeutyczne
wyklucza możliwość czekania na powrót kompetencji faktycznej, należałoby zwrócić się do sądu o wyrażenie zgody na udział takiej osoby w badaniu
klinicznym. W praktyce może to nie być możliwe z powodu ograniczonych
ram czasowych.
Poniżej przedstawiono rozwiązania, które urealniłyby możliwość uzyskiwania uprzednich zgód zastępczych na udział osób w badaniach klinicznych w sytuacjach nagłych. Polskie prawo nie upoważnia nawet najbliższych członków rodziny do wydawania zgody zastępczej na udział
w badaniach klinicznych przez osoby pełnoletnie posiadające zdolność do
czynności prawnych, ale pozbawione kompetencji faktycznej. Teoretycznie
istnieje jednak możliwość ustanowienia pełnomocnika48. W polskim prawie
brak obecnie przepisów przewidujących dopuszczalność tego rodzaju pełnomocnictw. Mało prawdopodobnym jest również, by społeczeństwo było
skłonne masowo ustanawiać pełnomocników wyłącznie na tak szczególną
okoliczność, nawet jeśli państwo wsparłoby działania szeroką kampanią informacyjną oraz ułatwieniami w ich sporządzaniu. Ponadto Rekomendacje
47
Williams BF, French JK, White HD, Informed consent during the clinical emergency of acute myocardial infarction HERO-2 consent substudy): a prospective observational study. Lancet. 2003, 361: 918-922.
48
Recommendation CM/Rec (2009)11 of the Committee of Ministers to member states on principles
concerning continuing powers of attorney and advance directives for incapacity. Council of Europe Publishing, 2011.
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Rady Europy odnoszą się do opieki zdrowotnej, a nie do badań klinicznych.
Jeśliby jednak pełnomocnictwo było częścią obszerniejszego dokumentu
takiego jak testament życia, w którym może znaleźć się np. oświadczenie
w sprawie dopuszczalności pobrania narządów i tkanek do przeszczepu,
rozszerzenie zakresu oświadczeń woli o kwestię przekazania pełnomocnikowi medycznemu prawa do podejmowania decyzji także w sprawie
uczestnictwa w badaniach naukowych w tym badaniach klinicznych - problem wart byłby rozważenia. Drugie rozwiązanie polega na poinformowaniu przez komisje bioetyczną sądu rejonowego właściwego dla ośrodka
badawczego, w którym zamierza się realizować takie badanie kliniczne.
Sąd mógłby wydelegować na posiedzenie komisji bioetycznej sędziego lub
sędziów, którzy w przyszłości udzielaliby zgód zastępczych w tym badaniu. Sędziowie uczestniczyliby w obradach komisji bioetycznej w trakcie
prezentacji projektu badania klinicznego, zapoznawali się z przedstawioną
w trakcie posiedzenia opinią ekspertów oceniających projekt oraz uczestniczyli w rozmowie komisji z badaczem i dyskusji na forum komisji. W ten
sposób uzyskaliby wiedzę na temat projektu i oceny badania klinicznego,
co powinno ułatwić podejmowanie decyzji w momencie, gdy badacz zwracałby się o wyrażenie zgody zastępczej na włączenie potencjalnego uczestnika do tego badania. Informacja o potrzebie uzyskania zgody zastępczej
dla określonego pacjenta, podobnie jak i decyzja sędziego, mogłyby być
przesyłane drogą mailową lub innym szybkim środkiem komunikowania.
Przy zachowaniu takiego trybu postępowania możliwe byłoby szybkie wydawanie zgód zastępczych, a zatem realizacja badań klinicznych w stanach
nagłych bez potrzeby omijania obowiązku uzyskiwania uprzedniej zgody.
Alternatywą dla powyższych propozycji wydaje się być jedynie realizacja
badania bez uprzedniej zgody i uzyskanie jej już w trakcie jego realizacji.
Z etycznego punktu widzenia to ostatnie rozwiązanie, nawet, jeśli wymagałoby uprzedniego pozytywnego zaopiniowania projektu przez niezależną
komisję bioetyczną, należy ocenić jako słabiej chroniące interesy i prawa
potencjalnych uczestników niezdolnych do wyrażenia zgody własnej.
Aktualne przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty pozwalają w przypadkach niecierpiących zwłoki i ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia na prowadzenie eksperymentów leczniczych (w tym badań
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klinicznych) bez potrzeby uzyskania zgody49. Z drugiej strony ustawa zasadnicza, jaką jest Konstytucja, zabrania poddawania ludzi eksperymentom
naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody50. Prowadzenia badań na ludziach bez swobodnie wyrażonej zgody zabrania również art. 7 podpisanego i ratyfikowanego przez Polskę Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych51. Niezależnie od w/w zastrzeżeń
natury prawnej, określone w art. 25 ust.8 ustawy warunki, zezwalające na
realizację badań klinicznych bez uzyskania zgody, należy uznać za niedopuszczalne etycznie, ponieważ niedostatecznie chronią interesy i prawa
uczestników badań klinicznych52. Ograniczenie możliwości udziału osób
w badaniach prowadzonych bez uzyskania zgody do eksperymentów leczniczych realizowanych w dowolnych przypadkach niecierpiących zwłoki
i ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia pomija bowiem inne niezbędnie konieczne warunki, jakie w tych szczególnych okolicznościach
muszą zostać spełnione. Pierwszym jest obowiązek, aby stan fizyczny lub
umysłowy, który uniemożliwia udzielenie świadomej zgody, był konieczną
cechą charakteryzującą badaną grupę. Drugi - by badań o podobnej wartości naukowej nie można było przeprowadzić na osobach zdolnych do wyrażenia zgody własnej. Trzeci - by badanie wiązało się jedynie z minimalnym
ryzykiem i obciążeniami dla uczestników w porównaniu do standardowego
sposobu leczenia choroby, która jest tematem badania53.
Poprawę sytuacji zapowiada uchwalone przez Parlament Europejski
w kwietniu 2014r. Rozporządzenie w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zezwalające na realizację badań
klinicznych, w których świadomą zgodę na udział można uzyskać dopiero po podjęciu decyzji o włączeniu uczestnika do badania klinicznego54.
49
Patrz przypis 7, art. 25 ust. 8.
50
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78 /1997 poz. 483), art. 39.
51
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku
dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. nr 38 /1977 poz. 167).
52
Patrz przypis 7.
53
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy. Deklaracja Helsińska. 2013, art. 30. http://www.nil.org.pl/
dzialalnosc/orodek-bioetyki/deklaracja-helsinska2
54
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/
WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014, nr 158, poz. 1.
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Rozporządzenie wymaga, aby decyzja o włączeniu niezdolnego do wyrażenia zgody własnej uczestnika badania była podejmowana w czasie pierwszej interwencji dotyczącej uczestnika, zgodnie z protokołem tego badania
klinicznego oraz jedynie w stanach nagłych spowodowanych nagłą chorobą
zagrażającą życiu lub inną nagłą poważną chorobą. Realizacja takich badań jest możliwa jedynie po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych,
dodatkowych warunków: przedstawiciel ustawowy, który mógłby wyrazić
uprzednią zgodę zastępczą nie jest dostępny; istnieją podstawy naukowe
by przypuszczać, że udział w badaniu klinicznym może przysporzyć korzyści w zakresie stanu zdrowia uczestnika; badacz nie posiada żadnych
informacji, na temat wcześniej zgłoszonego przez potencjalnego uczestnika
sprzeciwu wobec udziału w tym badaniu; zaprojektowane badanie kliniczne może być prowadzone tylko w sytuacjach nagłych i dotyczy bezpośrednio choroby, która uniemożliwia uzyskanie zgody własnej lub zastępczej
w określonym w protokole przedziale czasowym, a badanie wiąże się z minimalnym ryzykiem i obciążeniem dla uczestnika w porównaniu do standardowego sposobu leczenia choroby, na którą cierpi uczestnik. Zgoda na
kontynuowanie udziału w badaniu klinicznym powinna zostać uzyskana
tak szybko, jak tylko będzie to możliwe od przedstawiciela ustawowego,
sądu lub samego uczestnika55. Warto podkreślić, że art.32 Rozporządzenia
zezwala na prowadzenie badań klinicznych bez uzyskania uprzedniej zgody
nie tylko z udziałem osób dorosłych, ale również małoletnich. O ile zatem
dziś prowadzenie badań klinicznych bez uzyskania uprzedniej zgody nie
wydaje się być możliwe, to z chwilą wejścia w życie rozporządzenia unijnego taka możliwość powstanie, ale tylko w stosunku do osób uczestniczących
w badaniach klinicznych produktów leczniczych. Rozporządzenie zacznie
obowiązywać nie wcześniej, niż od 28 maja 2016r.56 Szkoda, że w prawie
unijnym nie uwzględniono potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uprzedzenia lokalnej społeczności o zamiarze przeprowadzenia
tego rodzaju badania klinicznego, tak, aby wszyscy potencjalni uczestnicy,
którzy nie chcieliby zostać włączeni do badania bez uprzedniej zgody, mieli
55
56

Patrz przypis 54, art. 35.
Patrz przypis 54, art.99.
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możliwość zgłoszenia swojego sprzeciwu. Brak tego warunku może spowodować, że osoby, które faktycznie nie zgadzają się na udział w danym
badaniu klinicznym, zostaną do niego włączone. Autorzy rozporządzenia
nie dostrzegli istotnej różnicy, jaka istnieje pomiędzy zgłoszeniem sprzeciwu na pobieranie narządów do przeszczepu a zgłoszeniem sprzeciwu na
udział w badaniach klinicznych (a są to, jak się wydaje, jedyne dwa przypadki dotyczące medycyny i badań medycznych, w których zastosowano
takie rozwiązanie). Motywacja osób odmawiających zgody na ofiarowanie
swoich narządów po śmierci w zdecydowanej większości przypadków wynika z ich etycznej postawy względem samej zasady dopuszczającej takie
postępowanie. Tymczasem motywacja ludzi odmawiających udziału w badaniach klinicznych może być bardziej zróżnicowana. Obok osób, które
po prostu nie chcą być „królikami doświadczalnymi” (to stanowisko jest
odpowiednikiem stanowiska osób odmawiających zgody na pobranie narządów po śmierci), inni potencjalni uczestnicy mogą chcieć uczestniczyć
w jednych badaniach klinicznych i jednocześnie odmówić udziału w innych, ponieważ ich decyzja będzie uzależniona od charakterystyki badania.
Innymi słowy, na decyzję o wzięciu udziału w badaniu mogą wpływać takie
swoiste dla danego badania kryteria jak cel, uciążliwość, stopień ryzyka,
zaufanie do ośrodka lub zespołu badaczy. Bez konsultacji społecznych i poinformowania lokalnej społeczności o zamiarze prowadzenia określonego
badania klinicznego trudno spodziewać się, by sprzeciw zgłosiły inne osoby niż te, które odrzucają udział w jakichkolwiek badaniach klinicznych.
A zatem regulacja unijna w rzeczywistości nie zapewnia wszystkim, którzy
nie chcieliby wziąć udziału w tego rodzaju badaniach klinicznych, możliwości zgłoszenia sprzeciwu57. Konieczne jest także dostosowanie przepisów polskiego prawa tak, by interesy i prawa wszystkich uczestników
eksperymentów medycznych były w jednakowym stopniu chronione w badaniach, w których uzyskanie uprzedniej zgody może być utrudnione lub
wręcz niemożliwe.

57
Kontrargumentem będzie stwierdzenie, że przecież niezależna komisja bioetyczna reprezentująca
interesy lokalnej społeczności wyraziła zgodę na realizację badania. Tylko, że gdyby taka ocena była wystarczająca to pytanie każdego potencjalnego uczestnika o zgodę należałoby uznać za zbędne.
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Zezwolenia na udzielenie pacjentowi
niezdolnemu do świadomego wyrażenia zgody
świadczeń zdrowotnych w warunkach zakładu
opiekuńczo-leczniczego

Związek pomiędzy medycyną a prawem jest niezwykle silny. Owa zależność
nie może budzić wątpliwości, jeśli uwzględni się prawne znaczenie świadczeń
zdrowotnych. Każda pomoc lekarska stanowi bowiem ingerencję w sferę nietykalności człowieka, a niekiedy idzie dalej, gdyż skutkuje naruszeniem jego
integralności cielesnej. A zatem dotyka tych dóbr osobistych, które są objęte
szczególną ochroną prawną.
Jedną z form zaopatrzenia medycznego jest udzielanie różnego rodzaju świadczeń w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego. Zakład ten działa - w myśl
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej (u.d.l.) - w postaci jednostki
stacjonarnej i całodobowej, która jednak nie jest szpitalem.
Podobnymi bytami prawnymi są: zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład
rehabilitacji leczniczej oraz hospicjum. W tym ostatnim wypadku chodzi o placówkę zajmującą się udzielaniem świadczeń medycznych pacjentom w stanie
terminalnym. Natomiast zakład rehabilitacji leczniczej nastawiony jest przede
wszystkim na podejmowanie działań w zakresie przywracania sprawności fizycznej. Odrębności między tymi strukturami są więc dość wyraziste. Inaczej jest
wypadku zakładu opiekuńczo-leczniczego i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. W świetle art. 9 w zw. z art. 12 u.d.l. można stwierdzić, że różnice w zakresie
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specjalizacji powyższych podmiotów leczniczych są niewielkie. Na gruncie nieobowiązującego już Rozporządzenia z 30.12.1998r. rozgraniczenie kompetencji
tych placówek następowało przede wszystkim pod względem okresu leczenia.
W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym można było umieścić pacjenta tylko
na czas określony. W obowiązującym stanie prawnym takiego ograniczenia nie
ma. Należy natomiast zauważyć, że wśród przykładowo przytoczonych czynności zdrowotnych wykonywanych w ramach powyższej struktury organizacyjnej
nie została wymieniona usługa polegająca na zapewnieniu pacjentowi wyrobów
medycznych. Ze swojej istoty zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy koncentruje się
przede wszystkim na sprawowaniu opieki w znaczeniu faktycznym, co zostało
podkreślone w art. 9 ust. 2 u.d.l. przy wyszczególnieniu usług świadczonych
przez tę jednostkę. W jego wypadku przedmiotem zasadniczej działalności powinny być czynności zmierzające do zachowania stanu zdrowia chorego poprzez
starania o komfort życia.
Trzeba podkreślić, że wyliczenie świadczeń zdrowotnych gwarantowanych
pacjentom ze strony wymienionych placówek nie tworzy zbioru zamkniętego.
Ich cechą wspólną jest natomiast to, że nie wymagają zapewnienia warunków
szpitalnych. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonanie w ramach którejkolwiek z wymienionych struktur organizacyjnych czynności lekarskiej polegającej np. na zabiegu chirurgicznym.
Na podstawie art. 9 w zw. z art. 12 u.d.l. działalność zakładu opiekuńczo-leczniczego obejmuje takie świadczenia jak: pielęgnacja i rehabilitacja, zapewnianie
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia - a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla
pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do opieki i pielęgnacji w warunkach domowych. Ustawa wymienia wśród przykładów czynności zdrowotnych wykonywanych w tej placówce m.in. aplikowanie produktów
leczniczych i dostarczanie pacjentowi wyrobów medycznych. Pierwsze z tych
pojęć zostało zdefiniowane w Prawie farmaceutycznym. Zgodnie z jego art. 2
ust. 32 produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób albo
podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia
lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Natomiast w świetle art. 2 ust. 1
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pkt 38 ustawy z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych termin drugi oznacza
narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowanie, materiały lub inne artykuły,
stosowane samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych
lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane
w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub
metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.
Przepisy u.d.l. ujmują wszystkie czynności wykonywane w ramach stacjonarnych i całodobowych zakładów niebędących szpitalami w kategoriach świadczeń zdrowotnych. Niektóre z nich mają niewątpliwie charakter leczniczy i służą
poprawie stanu zdrowia pacjenta. Cel terapeutyczny realizuje przede wszystkim
podawanie lekarstw. Przedmiotem działań o znaczeniu stricte medycznym, wykonywanych w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego, jest również szeroko pojęta diagnostyka. W celu monitorowania zdrowia pacjenta mogą być przeprowadzane takie czynności jak pobranie krwi do analizy, badanie temperatury
ciała, ciśnienia lub tętna, osłuchiwanie z użyciem stetoskopu, oglądanie jamy
ustnej, prowadzenie bilansu wodnego, wykonywanie badania EKG lub USG.
W grę wchodzi też stosowanie innych metod diagnostycznych. Jednakże niektóre zabiegi przeprowadzane w ramach tej jednostki nie są związane bezpośrednio z procesem leczniczym, ale raczej służą poprawie komfortu życia pacjenta
i utrzymaniu jego kondycji zdrowotnej na odpowiednim poziomie. Można tu
wymienić przykładowo pielęgnację cewnika lub rurki tracheotomijnej, ale także
przeprowadzanie ćwiczeń w zakresie oddychania. Świadczenia te nie muszą być
wykonywane przez lekarza, a zazwyczaj są udzielane przez osoby posiadające
wykształcenie w zakresie pielęgniarstwa. W ramach usług świadczonych przez
zakład opiekuńczo-leczniczy można wyróżnić także działania, które należą do
profilaktyki zdrowotnej. Ich przykładem są zabiegi stosowane przy zapobieganiu odleżynom, a polegające na oklepywaniu i nacieraniu ciała. Jest oczywiste,
że pacjent leczony w takiej placówce powinien uzyskać odpowiednią pomoc
w zakresie zachowania higieny osobistej. Konieczne jest też zaspokajanie jego
potrzeb bytowych. Niekiedy stan zdrowia pensjonariusza zakładu będzie wymagał, aby karmienie odbywało się za pomocą sondy. Świadczeniami zdrowotnymi
w znaczeniu u.d.l. są też czynności, których celem jest edukacja zdrowotna, przy
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czym mogą być one adresowane nie tylko do pacjenta, ale również do członków
jego rodziny.
Treść art. 9 powyższej ustawy skłania więc do wniosku, iż każda interwencja
dokonywana w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego jest świadczeniem
zdrowotnym, niezależnie od jej charakteru.
Powstaje zatem pytanie, co stanowi przedmiot postępowania w razie konieczności wydania przez sąd opiekuńczy zezwolenia na poddanie pacjenta leczeniu
w warunkach ZOL-u. Należy zauważyć, że rodzaj opieki medycznej oferowanej
przez tę jednostkę organizacyjną upodabnia ją w pewnym sensie do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej. Wszakże terapia osoby z zaburzeniami psychicznymi przybiera zazwyczaj formę kuracji farmakologicznej, która
nie zawsze wymaga hospitalizacji. Pacjent w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
otoczony jest podobną opieką jak w domu pomocy społecznej. W ramach tej
formy wsparcia społecznego zapewnia się podopiecznemu wyżywienie oraz
pielęgnację ciała, podejmuje się czynności zmierzające do podniesienia jego
sprawności fizycznej, a nawet udziela się mu doraźnej pomocy medycznej. Czy
zatem powyższe podobieństwa prowadzą do wniosku, iż sądowe postępowanie,
o jakim mowa, zmierza do zezwolenia na umieszczenie pacjenta w zakładzie
opiekuńczo-wychowawczym w razie wystąpienia w tym względzie przesłanek
prawnych? Za taką ewentualnością mógłby przemawiać § 6 Rozporządzenia
z dn. 25.06.2012r. Zgodnie z tym unormowaniem wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane w przypadku, gdy
sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w jednym
z wymienionych zakładów. Należy jednak zauważyć, że rozstrzygnięcie takiej
treści sprzeciwiałoby się założeniom ustawowym, przesłanki prawne udzielenia
świadczenia zdrowotnego nie są bowiem określone przez powyższe Rozporządzenie. Odpowiedzi na pytanie, co stanowi przedmiot pomocy lekarskiej oraz jakie są prawne warunki jej udzielenia, należy szukać przede wszystkim na gruncie
dwóch aktów prawnych o randze ustawowej, a mianowicie wspomnianej u.d.l.
oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.). Obie one obejmują
swoją regulacją czynności określane mianem świadczeń zdrowotnych. Jest oczywiste, że orzeczenie sądu opiekuńczego obiera za swój przedmiot rozstrzygnięcia tylko takie działanie, do którego potencjalnie odnosi się zgoda pacjenta.
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Powstaje zatem pytanie, czy umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest jednym z rodzajów świadczeń zdrowotnych. Przy rozstrzyganiu tego
problemu należy zauważyć, że przepisy ustawowe w zasadzie nie zawierają sformułowania, które zostało użyte §6 wspomnianego Rozporządzenia. Spostrzeżenie to jest o tyle istotne, o ile w systemie prawnym znajdują się unormowania,
pozwalające sądowi na umieszczenie pacjenta we właściwej placówce, bez określenia sposobu leczenia lub postępowania wymaganego dla roztoczenia nad nią
odpowiedniej pieczy. Mowa tu o ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Na
podstawie jej przepisów sąd opiekuńczy decyduje o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej, nierozstrzygając, jaka konkretnie
pomoc powinna być udzielona danej osobie. Powyżej zostały przytoczone pewne podobieństwa pomiędzy zakładem opiekuńczo-leczniczym a wymienionymi
strukturami organizacyjnymi. Niemniej nie sposób tych bytów prawnych utożsamiać. Wątpliwość, czy umieszczenie w ZOL jest świadczeniem zdrowotnym,
rozstrzygają przede wszystkim przepisy ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z jej art. 12 w systemie ochrony zdrowia funkcjonuje kilka rodzajów przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, które świadczą stacjonarne i całodobowe usługi
medyczne. Z przepisu tego, a także z innych unormowań zawartych w powyższej ustawie wynika, że zakład opiekuńczo-leczniczy stanowi jedynie placówkę,
w ramach której pacjent może być poddany różnym zabiegom zdrowotnym. Art.
9 u.d.l. wymienia je tylko przykładowo. Z punktu widzenia interesów pacjenta
nie jest bez znaczenia, czy powinien być on objęty jedynie rehabilitacją, czy
też wystarczy zastosować wobec niego leczenie farmakologiczne. A zatem samo
umieszczenie w ZOL nie jest czynnością podlegającą zezwoleniu. Praktyka sądów, które stosują tę formę rozstrzygnięcia, oznacza de facto wydawanie zgody
na leczenie w sposób blankietowy. Tymczasem zezwolenie na dokonanie czynności medycznej nie może mieć takiego charakteru, lecz powinno odnosić się
do skonkretyzowanego świadczenia zdrowotnego. Jedynie działanie lekarskie
określone pod względem rodzaju i warunków jego przeprowadzenia poddaje się
pod ocenę, jaką należy przeprowadzić w postępowaniu opiekuńczym w zakresie
zasadności tego działania. W konsekwencji żądanie umieszczenia pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie może stanowić właściwego przedmiotu rozpoznania i rozstrzygnięcia w omawianym postępowaniu. Nie ma większego znaczenia, że najczęściej chodzi o czynności, które sprowadzają się do zapewnienia
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pacjentowi nie tyle leczenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, ile całodobowej
pielęgnacji i opieki. Tą formą zaopatrzenia medycznego objęte są osoby, które
po diagnostyce szpitalnej i właściwej terapii, polegającej najczęściej na zabiegu
operacyjnym, nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale z uwagi na swój stan zdrowia nie mogą też wrócić do środowiska rodzinnego. Potrzeba przeprowadzenia
jakichkolwiek czynności w strukturze zakładu opiekuńczo-leczniczego prowadzi
do zakwalifikowania tych działań jako świadczeń zdrowotnych, to zaś oznacza
poddanie ich reżimowi ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Należy
zauważyć, że przepisy u.d.l. nie czynią żadnych dystynkcji między np. zaaplikowaniem produktu leczniczego a zapewnieniem pacjentowi pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty określa przesłanki udzielania
konkretnej pomocy medycznej. Zasadniczym jej warunkiem jest uzyskanie akceptacji osoby wymagającej leczenia. W myśl art. 32 ust. 1 u.z.l. lekarz może
przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta.
Specyfiką zaopatrzenia lekarskiego w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego jest spełnienie nie jednego, lecz kilku odrębnych świadczeń zdrowotnych
w dłuższym okresie. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że każde z nich, ze
względu na swoją jednostkowość, musi zostać zalegalizowane poprzez bądź zgodę pacjenta (ewentualnie jego przedstawiciela ustawowego), bądź zezwolenie
sądu opiekuńczego. Obowiązek uzyskania akceptacji dla pomocy lekarskiej istnieje nawet wówczas, gdy dalsze czynności są oczywistą konsekwencją tej, która
została legalnie przeprowadzona. Niniejsza konkluzja wynika z ust. 8 powołanego przepisu, który wymaga od lekarza tego, aby po zbadaniu pacjenta uzyskał on
zezwolenie sądu opiekuńczego na udzielenie dalszych świadczeń zdrowotnych
w razie spełnienia hipotezy przewidzianej przez normę prawną zawartą w ust.
2 przytoczonego artykułu. Powyższą tezę należy podkreślić z uwagi na to, że
osoba kierowana do danego podmiotu leczniczego wymaga całodobowej opieki
medycznej zazwyczaj w związku z przeprowadzoną w warunkach szpitalnych
operacją, która nie zakończyła jeszcze procesu terapeutycznego.
W omawianym wypadku kognicja sądu opiekuńczego pojawia się najczęściej
ze względu na to, że pacjent jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody
na leczenie w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego, a więc znajduje się
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w stanie wykluczającym możliwość zaakceptowania z pełnym rozeznaniem
szeregu powiązanych ze sobą świadczeń, które przykładowo wymienia u.d.l.
Konieczność wdrożenia w takiej sytuacji leczenia zachowawczego, mającego
z istoty rzeczy charakter długofalowy, skutkuje – jak się wydaje – wyłączeniem
ewentualności zastosowania art. 34 ust. 7 w zw. z art. 32 ust. 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jak już była o tym mowa, pacjent zostaje
skierowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego najczęściej po przeprowadzeniu
operacji ratującej życie lub chroniącej przed ciężkim uszkodzeniem ciała bądź
ciężkim rozstrojem zdrowia. Przeto zwołanie konsylium lekarskiego nie powinno być stosowane jako sposób na zalegalizowanie podjęcia leczenia w strukturach omawianego zakładu.
W myśl art. 32 ust. 10 u.z.l. sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla
udzielania zgody na czynności medyczne jest sąd, w którego okręgu czynności
te mają być wykonane. Wniosek może złożyć każdy osoba mająca w tym względzie interes prawny. Jest nim podmiot, którego sfera prawna powiązana jest ze
stanem zdrowia pacjenta. Już na gruncie przepisów postępowania niespornego
w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli uważano, że zainteresowanie
wynikiem sprawy opiekuńczej może mieć również naturę uczuciową. Przeto
wniosek pochodzi zazwyczaj od małżonka lub innej osoby bliskiej. Jeżeli pismo
zawiera żądanie umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym, bez
odniesienia się do konkretnych świadczeń zdrowotnych, to rzeczą sądu opiekuńczego jest podjęcie kroków zmierzających do właściwego określenia przedmiotu
sprawy. W takim wypadku przewodniczący powinien, w trybie art. 130 §1 w zw.
z art. 13 §2 k.p.c., wezwać wnioskodawcę do dokładnego oznaczenia roszczenia.
Jednakże bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego w celu uzupełnienia tego
braku formalnego wniosku nie musi spowodować wydania zarządzenia o jego
zwrocie. Sąd opiekuńczy nie jest bowiem związany żądaniem zawartym w piśmie wszczynającym postępowanie. Dysponuje on możliwością przeprowadzenia sprawy nawet bez inicjatywy osoby zainteresowanej. Impulsem do wydania
postanowienia z art. 570 k.p.c. może być zawiadomienie szpitala, kierującego
pacjenta do ZOL-u. Wniesienie wniosku nie podlega opłacie (art. 95 ust. 1 pkt 4
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
Powstaje natomiast zagadnienie reprezentacji osoby, wobec której zachodzi potrzeba wdrożenia rekonwalescencji w warunkach zakładu
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opiekuńczo-leczniczego. Nie może budzić wątpliwości, że jest ona bezpośrednio
zainteresowana w rozumieniu art. 510 k.p.c. Przeto niepodobna przeprowadzić
postępowania bez zapewnienia jej faktycznego udziału w sprawie. Jeżeli pacjent
nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody na leczenie, to tym samym nie
może samodzielnie bronić swoich interesów przed sądem. Problem polega na
tym, że przepisy nie przewidują wprost w takim wypadku możliwości ustanowienia pełnomocnika z urzędu. W literaturze proponuje się dwa rozwiązania tej
patowej sytuacji. Pierwsze zakłada, że ustawodawca w sposób świadomy zrezygnował z uregulowań, które umożliwiałyby zapewnienie uczestnikowi właściwej reprezentacji (wówczas postępowanie dotyczy osoby zainteresowanej, ale
nie wciąga jej w swój bieg). Drugie rozwiązanie oparte jest na założeniu, że
tylko przepis pozytywny może wprowadzić modyfikację w zakresie norm ogólnych, tworzących uzasadnienie dla dopuszczenia danej osoby do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanego jej wynikiem. Wobec braku unormowania
przyjmuje się, zresztą nie bez wątpliwości, że zachodzi tu przypadek luki prawnej, której wypełnienie następuje per analogiam. Jednocześnie uważa się, że regulacja stanu prawnego podobnego do objętego ową luką znajduje się w ustawie
o ochronie zdrowia psychicznego. Jej art. 48 stanowi, że sąd może ustanowić dla
osoby, której postępowanie dotyczy bezpośrednio, adwokata z urzędu, nawet bez
złożenia wniosku, jeżeli osoba ta ze względu na stan zdrowia psychicznego nie
jest zdolna do wystąpienia z taką inicjatywą, a sąd uzna udział adwokata w sprawie za potrzebny.
Wydaje się, że obie koncepcje nie dają pozytywnych rezultatów. W omawianej sytuacji znajduje bowiem zastosowanie norma ogólna, która określa regułę postępowania i zarazem wyklucza możliwość posiłkowania się podobnym
przepisem szczególnym. Mowa tu o art. 183 §1 k.r.o. Uregulowanie to pozwala
na ustanowienie kurateli, jeżeli dana osoba potrzebuje pomocy do prowadzenia
wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia konkretnej
sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sentencja postanowienia. Należy podkreślić, że na mocy art. 600 §2 k.p.c sąd opiekuńczy może
wszcząć takie postępowanie z urzędu. Z powyższego unormowania wynika, że
ustawodawca dopuszcza istnienie sytuacji, w której osoba wymagająca wsparcia
nie jest w ogóle zdolna do jakiegokolwiek działania, w tym do złożenia wniosku
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o ustanowienie kurateli. Wówczas udzielone wsparcie może sprowadzać się do
reprezentowania w określonym postępowaniu cywilnym.
Zasadniczym przedmiotem rozpoznania sądu opiekuńczego w sprawie o wyrażenie zgody na leczenie danej osoby w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego jest ustalenie, czy osoba ta jest niezdolna do świadomego wyrażenia zgody
na przyjęcie określonej pomocy lekarskiej oraz czy udzielenie świadczeń zdrowotnych leży w jej najlepiej pojętym interesie (kwestia sprowadza się do pewnego rodzaju domniemania wyrażającego się w założeniu, że gdyby pacjent posiadał świadomość, to z pewnością zezwoliłby na oznaczoną interwencję lekarską).
W sprawach związanych z czynnościami medycznymi wymagana jest specjalistyczna wiedza, co wiąże się z obowiązkiem sięgnięcia przez sąd do opinii
biegłego lub instytutu naukowego bądź naukowo-badawczego. Jednak w omawianym postępowaniu owa powinność nie staje się zasadą. Jak już była o tym
mowa, leczenie w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego polega zazwyczaj
na udzielaniu prostych świadczeń zdrowotnych, które są wykonywane przeważnie przez personel pielęgniarski. Jest oczywiste, że osoba znajdująca się w stanie
zaburzenia ośrodka układu nerwowego potrzebuje odpowiedniego odżywiania,
właściwej pielęgnacji ciała, zabiegów zapobiegających odleżynom, stałej diagnostyki w zakresie kondycji zdrowotnej, czy też poziomu bólu. Do stwierdzenia
konieczności przeprowadzenia tych zabiegów medycznych nie trzeba szczególnej wiedzy specjalistycznej. Warto też zauważyć, że rekonwalescencja wdrożona
w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego może polegać na zastosowaniu terapii farmakologicznej, która została zapoczątkowana podczas pobytu pacjenta
w szpitalu. W takim wypadku zmiana w zakresie struktury organizacyjnej leczenia nie powinna skutkować zwiększeniem obostrzeń w odniesieniu do postępowania dowodowego. A zatem najczęstszym dowodem do przeprowadzenia
w sprawie będzie wzgląd w takie dokumenty jak karta leczenia szpitalnego, wypis ze szpitala, wywiad pielęgniarski, zaświadczenia lekarskie, skierowanie do
zakładu opiekuńczo-leczniczego itp. Jeżeli jednak rozstrzygane zagadnienia wykracząją poza zakres zwykłego doświadczenia życiowego, sięgnięcie po opinię
biegłego stanie się nieodzowne.
Przekazanie przez ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty spraw dotyczących zgody na wykonanie czynności medycznych sądowi opiekuńczemu (art.
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32 ust. 10 u.zl.) oznacza, że postępowanie w tym przedmiocie zostaje podporządkowane procedurze przypisanej do tego sądu (art. 568 i n. k.p.c.).
W tego rodzaju sprawach nie jest wymagana rozprawa, a zatem orzeczenie
może zapaść na posiedzeniu przewidzianym przez art. 514 §1 zd. 2 k.p.c., chyba
że zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania dowodowego, wynikająca
z trudności rozpoznawanych zagadnień. Ferowane orzeczenie ma charakter merytoryczny i podlega zaskarżeniu w drodze apelacji. Jednakże wywołuje ono skutki
już z chwilą wydania lub ogłoszenia (art. 578 §1 k.p.c.). W sentencji postanowienia sąd powinien wyszczególnić świadczenia zdrowotne objęte zgodą, zaznaczając, iż ich udzielenie nastąpi w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Trzeba stwierdzić, że uzyskanie zezwolenia sądu na określone działanie medyczne w stosunku do pacjenta niezdolnego do świadomego wyrażenia swojej
woli nie jest jedyną drogą prowadzącą do tego, aby planowana interwencja lekarska odpowiadała wymogom ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Alternatywą dla omówionego postępowania jest bowiem ustanowienie kuratora
w trybie art. 183 k.r.o. celem upoważnienia go do reprezentowania danej osoby przy czynnościach medycznych wykonywanych w ramach ZOL-u. Leczenie
w takiej placówce przybiera podobną postać do starań, które należą do zakresu
opieki. Była o tym mowa na wstępie powyższych wywodów. Nie można też
nie zauważyć, że pobyt pacjenta w zakładzie ma również na celu przeszkolenie
członków rodziny do samodzielnego prowadzenia chorego w późniejszym leczeniu. Przeto art. 9 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.d.l. stanowi, że świadczenia
udzielane w ramach ZOL-u mogą polegać również na edukacji zdrowotnej oraz
przygotowywaniu pensjonariuszy do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
W postępowaniu wszczętym na podstawie art. 600 §2 k.p.c. sąd bada nie
tylko kwestie bezpośrednio związane z umieszczeniem pacjenta w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym, ale również kwalifikacje danej osoby w zakresie pełnienia funkcji kuratora. W razie ustanowienia kurateli sąd nie musi już dokładnie
wyszczególniać koniecznych świadczeń zdrowotnych. Wystarczy, że umocuje
kuratora do reprezentowania pacjenta w odniesieniu do całego procesu leczenia w ramach wspomnianego podmiotu leczniczego. Powołany kurator staje się
w tym obszarze przedstawicielem ustawowym pacjenta, a jego zgoda powoduje legalizację dokonywanych zabiegów medycznych. Nie można też wykluczyć
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a priori wyznaczenia, przy tej okazji, kuratora do prowadzenia wszelkich spraw
tej osoby. Jeżeli jednak sąd opiekuńczy umocował przedstawiciela ustawowego w konkretnej sprawie, to należy uznać, że tym samym udzielił mu zezwolenia na jej przeprowadzenie. Jest bowiem oczywiste, że w takim postępowaniu
rozstrzyga o ustanowieniu kurateli, analizując zagadnienie pod kątem zasadności określonych potrzeb jednostki wymagającej pomocy. Domaganie się od
przedstawiciela ustawowego uzyskania dodatkowego zezwolenia na dokonanie
czynności, do której urzeczywistnienia został on powołany, stanowiłoby wyraz
nieuzasadnionego formalizmu. Powyższa teza nie może mieć jednak zastosowania, gdy kurator został ustanowiony do prowadzenia wszelkich spraw osoby
niepełnosprawnej. W takim wypadku powinien on uzyskać zezwolenie sądu we
wszelkich ważniejszych kwestiach dotyczących swoje podopiecznego (art. 156
k.r.o. w zw. z art. 178 §2 k.r.o.). Nie ulega wątpliwości, że każda postać pozbawienia człowieka dotychczasowego środowiska (również w celach leczniczych)
jest przejawem istotnej zmiany jego trybu życia, a więc musi być oceniona jako
sprawa ważna.
Osoba wymagająca stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
może być reprezentowana przy czynnościach, składających się na proces jej leczenia w warunkach omawianej placówki zdrowotnej również przez doradcę
tymczasowego, jeżeli wszczęto postępowanie o jej ubezwłasnowolnienie. Gdy
natomiast pacjent pozostaje już pod opieką prawną, uprawnienie do wyrażenia
zgody należy do opiekuna. W obu wypadkach przedstawiciel ustawowy powinien w myśl art. 156 k.r.o. w zw. z art. 175 i 178 §2 k.r.o. uzyskać zezwolenie
sądu opiekuńczego na wyrażenie aprobaty wobec udzielenia jego podopiecznemu pomocy medycznej w warunkach omawianego podmiotu leczniczego, chyba
że w postanowieniu został on umocowany w tej sprawie.
Na koniec powyższych wywodów można pokusić się o pewną dywagację
związaną z szerokim wykorzystaniem możliwości, jakie stwarzają art. 183 k.r.o.
i 600 k.p.c. W związku z krytyką instytucji ubezwłasnowolnienia poszukuje się
elastycznej formuły przedstawicielstwa, a wszakże istnieje ona w obowiązującym prawie w postaci kurateli dla osoby niepełnosprawnej. Osobną kwestią jest
jednak praktyka sądów okręgowych do zbyt liberalnego orzekania o ubezwłasnowolnieniu, co zamyka drogę do zastosowania art. 558 §2 k.p.c.
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Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego
w postępowaniu sądowym w sprawie
przymusowego przyjęcia do tego szpitala

Wobec rosnącej w zastraszającym tempie ilości roszczeń dochodzonych przez pacjentów od szpitali psychiatrycznych, zasadniczym
zagadnieniem staje się uczestnictwo tych jednostek w postępowania
przed sądami opiekuńczymi w sprawach o przymusowe przyjęcie lub
zatrzymanie w szpitalu psychiatrycznym.
Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego przyznają szpitalowi psychiatrycznemu prawo przyjęcia
osoby chorej psychicznie bez jej zgody do placówki w przypadku,
gdy z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo
życiu lub zdrowiu innych. Podobne kompetencje przewiduje ustawa
w stosunku do osoby z zaburzeniami psychicznymi, która stwarza takie zagrożenie. Jednocześnie przepisy nakładają na szpital w związku z przymusowym przyjęciem, które to mogą być kwalifikowane do
dwóch grup. Do pierwszej kategorii należy przede wszystkim zaliczyć
wymóg, aby o przyjęciu w tym trybie musiał zadecydować lekarz specjalista psychiatra po osobistym zbadaniu pacjenta. Powyższy warunek wydaje się oczywisty z uwagi na konieczność stwierdzenia występowania choroby psychicznej (art. 23) lub zaburzenia psychicznego
(art. 24). Wymaga to wiadomości specjalnych z zakresu psychiatrii,
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co samo przez się wyklucza przyjęcie w tym trybie przez lekarza innej specjalizacji, czy w ogóle bez specjalizacji. Przesłanka ta wynika
wprost z treści przepisu art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który wskazuje na uzyskanie opinii drugiego lekarza psychiatry lub psychologa. Taka konstrukcja przepisu prowadzi wprost do
wniosku, iż lekarz przyjmujący musi mieć specjalizację w dziedzinie
psychiatrii. Powyższy wymóg trzeba również rozpatrywać w aspekcie
skutków przyjęcia do szpitala psychiatrycznego dla praw i wolności:
przymusowe umieszczenie w tej placówce medycznej jest bardzo dotkliwe dla przyjmowanego chorego, albowiem prowadzi do faktycznego pozbawienia, a na pewno ograniczenia wolności. Opinia uzyskana
od drugiego lekarza nie jest dla lekarza przyjmującego wiążąca: powinien ją uzyskać, jednakże nie ma obowiązku zastosowania się do niej,
jeżeli jego własne stanowisko jest odmienne. W kontekście ponoszenia
przez szpital psychiatryczny odpowiedzialności odszkodowawczej za
uchybienia przy przyjęciu przymusowym uważam, że uzyskanie opinii drugiego lekarza psychiatry ma rudymentarne znaczenie. Zarówno
stanowiska zbieżne, jak i różniące się między sobą, mogą wpływać
na ocenę prawidłowości przyjęcia dokonywaną przez Sąd opiekuńczy.
Reasumując, postulować należy uzyskiwanie opinii drugiego lekarza
psychiatry w każdym przypadku, gdy tylko jest to możliwe. Lekarz,
który dokonał przyjęcia w tym trybie, jest ponadto obowiązany do poinformowania pacjenta o przyczynie przyjęcia oraz o jego prawach.
Do drugiej kategorii należy zaliczyć wymogi dotyczące postępowania szpitala po przyjęciu danej osoby bez jej zgody. Podmiot leczniczy
sprawujący opiekę zdrowotną w zakresie psychiatrii ma obowiązek
przede wszystkim uzyskać w terminie 48 godzin od chwili przyjęcia
zatwierdzenie go przez ordynatora/lekarza kierującego oddziałem. Natomiast kierownik tego szpitala ma obowiązek zawiadomić o przymusowym przyjęciu sąd opiekuńczy miejscowo właściwy dla siedziby
szpitala psychiatrycznego.
Sąd opiekuńczy wszczyna na podstawie art. 25 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego postępowanie wskutek złożenia zawiadomienia
kierownika szpitala psychiatrycznego, jednakże zawiadomienia tego
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nie można traktować jako wniosku w rozumieniu przepisu art. 506
k.p.c. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 marca
2012r.: „Konstrukcja artykułu 25 ustawy z 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego i rozdzielenie podstaw wszczęcia postępowania dotyczącego przyjęcia danej osoby do szpitala psychiatrycznego wskazuje
na to, że zawiadomienie kierownika szpitala jest samodzielną podstawą wszczęcia postępowania, a ponieważ jest to przepis szczególny,
w stosunku do przepisów ogólnych o postępowaniu nieprocesowym
oraz o postępowaniu opiekuńczym, nie będą one miały w tym zakresie zastosowania.” W uzasadnieniu zaś powołanego postanowienia
wyjaśniono, iż „zawiadomienie to nie stanowi wniosków, o których
mowa w art. 25 ust. 2 i art. 576 k.p.c., nie musi także spełniać wymogów wniosku (art. 511 k.p.c.), jak również nie jest tożsame z zawiadomieniem z art. 572 k.p.c. W konsekwencji postępowanie wszczęte
przez sąd na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.
o ochronie zdrowia psychicznego na skutek zawiadomienia kierownika szpitala o przyjęciu osoby, o której mowa w art. 23 lub 24 ustawy,
nie toczy się na wniosek ani z urzędu, lecz toczy się z zawiadomienia
kierownika szpitala.” Wykładnia przepisów kodeksu o postępowaniu
nieprocesowym w zakresie zainicjowania tego postępowania znajduje
potwierdzenie dogmatyczne w sformułowaniu użytym przez ustawodawcę w art. 25 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Z powyższej konstatacji w oczywisty sposób wynika twierdzenie,
iż szpital psychiatryczny nie ma statusu wnioskodawcy w zainicjowanym jego zawiadomieniem postępowaniu. Jednakże nie przesądza to
kwestii co do możliwości wzięcia udziału w charakterze uczestnika.
W orzecznictwie i doktrynie prezentowane jest stanowisko wskazujące
na brak podstaw do przyznania szpitalowi tego statusu. Dla uzasadnienia tego twierdzenia wskazuje się przepis art. 46 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego, zgodnie z którym uczestnikami postępowania w sprawie o przyjęcie lub wypisanie ze szpitala psychiatrycznego
osoby chorej psychicznie, oprócz wnioskodawcy, są z mocy prawa ta
osoba, a także jej przedstawiciel ustawowy. Nadto Sąd może w razie
potrzeby powiadomić o toczącym się postępowaniu małżonka osoby,
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której sprawa dotyczy oraz osobę sprawującą nad nią opiekę faktyczną. W literaturze wyrażono pogląd, iż z uwagi specyficzne określenie
kręgu uczestników postępowania w art. 46 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zostaje wyłączona regulacja ogólna zawarta w art.
510 k.p.c. stanowiąca, że uczestnikiem postępowania jest każdy zainteresowany, którego praw lub obowiązków dotyczy to postępowanie.
Wyjątkowo szczupłe orzecznictwo sądów powszechnych zdaje się nie
dostrzegać podstaw do uczestnictwa szpitala psychiatrycznego. Jak zauważył Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w postanowieniu z dnia 8 lipca
2014r.: „rola szpitala psychiatrycznego ograniczona została do zawiadomienia przez kierownika szpitala sądu opiekuńczego o sytuacjach,
o jakich mowa w art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy. W art. 46 ust. 1
wyraźnie oznaczony został przez ustawodawcę krąg osób stanowiący
uczestników postępowania, są nimi oprócz wnioskodawcy osoba, której przyjęcia do szpitala psychiatrycznego postępowanie dotyczy oraz
jej przedstawiciel ustawowy i w miarę potrzeby, którą sąd oceni, małżonek osoby, której postępowanie dotyczy, osoba sprawująca nad nią
faktyczną opiekę. O ile jest to konieczne sąd zawiadamia o potrzebie
wzięcia udziału w postępowaniu także prokuratora. Jak wynika z powyższego, wskazane w ustawie jako uczestnicy postępowania osoby
związane są osobiście z osobą, której postępowanie dotyczy. Także
prokurator działać ma w jak najlepiej pojętym interesie tej osoby. Szpital jest natomiast placówką służby zdrowia, która ma realizować zadania związane z ochroną zdrowia psychicznego, podlegającą jednak
kontroli przez sąd w celu weryfikacji zasadności realizowanych przez
nią czynności w tym zakresie. Ustawa chronić ma interesy osób, których ingerencja wymienionych w ustawie podmiotów dotyczy, a nie
interesy tych podmiotów.”
Uważam, iż stanowisko to nie jest zasadne. Pomija okoliczność,
iż wymienione w tym przepisie osoby są uczestnikami postępowania
z mocy prawa. Art. 46 – w moim przekonaniu – nie spełnia funkcji
delimitującej, wskazując na wyłącznych uczestników postępowania
w sprawie o przyjęcie lub zatrzymanie osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Podane wyżej określenie prowadzi do wniosku, iż
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ustanowione zostało w tym przepisie domniemanie prawne niewzruszalne, iż wymienione osoby mają interes prawny (w rozumieniu art.
510 k.p.c.) w rozstrzygnięciu. Ustawodawca nakazuje bowiem przyjęcie, że osoby te z faktu określonej pozycji prawnej posiadają interes w uczestnictwie w toczącym się postępowaniu, bez konieczności
wykazywania jego istnienia. W konsekwencji sąd opiekuńczy nie jest
władny weryfikować oświadczenia tych osób o przystąpieniu do postępowania. Co prawda w orzecznictwie uznaje się za możliwe przeprowadzenie dowodu przez sąd orzekający w postępowaniu nieprocesowym – jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16
października 1997r.: „Nie można przepisu art. 234 k.p.c., zwłaszcza
w postępowaniu nieprocesowym wykładać w ten sposób, że Sądowi
nie wolno dopuścić z urzędu dowodów w celu obalenia domniemania.”
– jednakże wydaje się to niedopuszczalne w przypadku domniemania
z art. 46 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Na tym właśnie polega uczestnictwo z mocy prawa w toczącym się postępowaniu na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (w szczególności art. 46 ust. 1). W takim też zakresie i tylko w takim art. 46 ust.
1 stanowi przepis szczególny wobec art. 510 k.p.c., i jedynie w tym
zakresie wyłącza jego zastosowanie, tj. co do braku konieczności wykazywania interesu prawnego przez osoby wymienione w powołanym
przepisie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Taka wykładnia
art. 46 ust. 1 implikuje twierdzenie, że w pozostałym zakresie regulacja kodeksowa będzie mieć zastosowanie do postępowania w sprawie
przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego. Jednocześnie, mając
na uwadze treść art. 46 ust. 1 powołanej ustawy, zasadne wydaje się
uznać domniemanie w nim kreowanego za mające walor domniemania
prawnego niewzruszalnego. Powyższy wniosek wynika wprost z imperatywnej redakcji tegoż domniemania, która nie dopuszcza wykazywania okoliczności przeciwnej.
Wyżej zaprezentowana ocena znajduje potwierdzenie w wykładni
systemowej: ustawodawca w interpretowanym przepisie nie posłużył
się formułą „uczestnikami postępowania (…) są tylko osoby” – jak
to uczynił w art. 6261 § 2 k.p.c. odnoszącym się do postępowania
122

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego...

wieczystoksięgowego. Sformułowanie to dało Sądowi Najwyższemu podstawę do stwierdzenia relacji szczególności pomiędzy 6261
§ 2 k.p.c. w stosunku do art. 510 k.p.c. jako przepisu ogólnego. Jak
słusznie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 czerwca
2004r.: „Artykuł 6261 § 2 k.p.c. jest przepisem jasno sformułowanym.
Na ograniczenie przezeń kręgu postępowania wieczystoksięgowego
jedynie do osób w nim wymienionych wskazuje użycie w nim słowa
<tylko>. Przyjęcie, że nie rozstrzyga on samodzielnie o kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego i że do postępowania tego
znajduje zastosowanie ogólny przepis art. 510 § 1 zd. 1 k.p.c., oznaczałoby, że jest on zbędny. Taka jego wykładnia godziłaby w założenie racjonalności ustawodawcy.” Z kolei w postanowieniu z dnia 21
sierpnia 2008r. Sąd Najwyższy wskazał: „Zgodnie z art. 6261 § 2 k.p.c.
uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego może być wnioskodawca, a także osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone, albo osoby, na rzecz których ma nastąpić wpis. Użycie słowa
<tylko>, zgodnie z jego językowym rozumieniem, oznacza zawężenie
kręgu podmiotów jedynie do wskazanych w treści przepisu.” Zgodnie
z zasadą racjonalności ustawodawcy przyjąć należy, że niedokonanie
takiego zawężenia w art. 46 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego było ze strony prawodawcy celowe, nic bowiem nie stało
na przeszkodzie, aby przyjął rozwiązanie wprowadzone w art. 6261 §
2 k.p.c. i zawęził krąg uczestników tego postępowania wyłącznie do
osób w nim wymienionych.
Zauważyć należy, że taką samą konstrukcją jak w art. 46 ust. 1
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ustawodawca posłużył się
w przepisie art. 546 § 1 k.p.c., w oparciu o który Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 lutego 1978r. stwierdził: „Oprócz uczestników
wymienionych w art. 546 § 1 k.p.c., które z mocy prawa są uczestnikami
postępowania o ubezwłasnowolnienie, uczestnikami tego postępowania może być ponadto każdy zainteresowany w sprawie w rozumieniu
art. 510 § 1 k.p.c. tj. każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania.”
Podobne stanowisko prezentowane jest w piśmiennictwie; np. I. Kleniwska wskazuje: „Przepis art. 546 § 1 k.p.c. nie wyklucza stosowania
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art. 510 k.p.c. zwłaszcza w stosunku do osób zainteresowanych w sprawie, natomiast niebędących uczestnikami w sprawie z mocy prawa.
Mogą oni wziąć udział w każdym stanie sprawy, jeśli wykażą, iż wynik postępowania dotyka ich praw w sposób bezpośredni lub pośredni.
Równocześnie, jeżeli zostanie ujawnione, że zainteresowany, który nie
należy do kręgu osób wymienionych w art. 546 k.p.c. nie jest uczestnikiem postępowania, to sąd jest zobowiązany do wezwania jego do
udziału w sprawie.” Jeszcze raz należy podkreślić, że przy zastosowaniu wykładni systemowej, a także wziąwszy pod uwagę dekodowaną
z art. 2 Konstytucji zasadę racjonalności ustawodawcy oraz inferowane
z niej dyrektywy interpretacyjne, stwierdzić trzeba, iż nie ma żadnych
podstaw do wykładania podobnych konstrukcji prawnych w sposób
zasadniczo odmienny (a w stosunku do tożsamych zwrotów oznacza
to zakaz wykładni antynomicznej).
W orzecznictwie wskazuje się słusznie, że podstawowym obowiązkiem sądu, przed którym toczy się postępowanie nieprocesowe, jest
czuwanie, aby wszyscy zainteresowani w sprawie (a więc potencjalni uczestnicy) byli powiadomieni o toczącym się postępowaniu. Jak
wskazał Sąd Najwyższy w tezie postanowienia z dnia 7 lipca 2011r.:
„Sąd powinien w toku całego postępowania zważać, czy poza występującymi w sprawie nie ma innych osób, których uczestnictwo uzasadnione jest interesem, o którym mowa w art. 510 § 1 k.p.c.” Podobnie orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 marca 2008r.:
„Zgodnie z art. 510 § 2 k.p.c. sąd z urzędu obowiązany jest czuwać
nad tym, aby wszyscy zainteresowani byli uczestnikami postępowania.
W związku z tym powinien on w trakcie całego postępowania zważać, czy poza występującymi w sprawie, nie ma innych zainteresowanych osób, których uczestnictwo jest uzasadnione interesem, o którym
mowa w art. 510 § 1 k.p.c. W celu ustalenia tych osób, ich danych
osobistych oraz stopnia zainteresowania, sąd może podejmować niezbędne czynności.” Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie
w treści art. 510 § 1 k.p.c. Zauważyć należy, że zainteresowany może
nie mieć nawet świadomości, iż toczy się postępowanie, a tym samym
nie może do niego przystąpić. Co prawda w judykaturze przyjmuje
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się, że naruszenie owego obowiązku przez sąd opiekuńczy nie powoduje nieważności postępowania, jednakże – jak wskazał Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w uzasadnieniu uchwały z dnia 20 kwietnia
2010r. – niewezwanie przez sąd orzekający zainteresowanego do wzięcia udziału w sprawie „Może być ono także podłożem skutecznego
zarzutu kasacyjnego ulokowanego na podstawie przewidzianej w art.
3983 § 1 pkt 2 k.p.c., zwłaszcza że w każdym wypadku naruszenia prawa osoby zainteresowanej, niebiorącej udziału w sprawie możliwość
wpływu tego uchybienia na wynik sprawy jest oczywista.” (Podkreślenie autora.). Bez dokonywania oceny, czy prawidłowe jest stanowisko
nieuznające niewezwania zainteresowanego za przyczynę nieważności
postępowania przyjąć należy, że słusznie Sąd Najwyższy domniemał
w cytowanej zasadzie prawnej, że dochodzi w takim przypadku do
uchybienia mającego niewątpliwie wpływ na wynik sprawy. Wydaje
się rzeczą oczywistą, że w przypadku postępowań w sprawach przyjęcia lub wypisania pacjenta przyjętego do szpitala psychiatrycznego
bez zgody – abstrahując od interesu tego szpitala – udział w nim przedstawicieli tego podmiotu leczniczego z uwagi na ich wiedzę fachową
może mieć bardzo istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Przyjmując, że przepis art. 46 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie wyłącza uczestnictwa szpitala psychiatrycznego w postępowaniu wszczętym wskutek zawiadomienia dokonanego przez
jego kierownika, należy rozważyć, czy zachodzą przesłanki takiego
uczestnictwa przewidziane w art. 510 § 1 k.p.c. Przepis ten jako criterium divisionis zakresu podmiotowego zainteresowanych w sprawie
wskazuje interes danej osoby w wyniku postępowania – verba legis
„czyich praw dotyczy wynik postępowania”. W literaturze przedmiotu
słusznie wskazuje się na szeroki zakres podmiotowy tej regulacji. Jak
wskazuje K. Korzan: „W świetle (…) przepisu (art. 510 § 1 k.p.c. – dopisek autora) interes prawny we wzięciu udziału w sprawie należącej
do trybu postępowania nieprocesowego ma każdy <<czyich praw dotyka wynik postępowania>>. Gdyby wynik dotykał – przy tak określonym interesie prawnym – sfery prawnej (materialnej lub niematerialnej) danej osoby nawet pośrednio, to trudno byłoby kwestionować jej
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prawo do brania udziału w konkretnej sprawie w charakterze uczestnika postępowania.” Podobnie M. Herdzina – Malczyk podnosi, że
„Krąg osób mogących być uczestnikami postępowania nieprocesowego obejmuje osoby <<zainteresowane w sprawie>> (art. 510 § 1
k.p.c.), zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.” Natomiast M. Sekuła wskazuje, iż: „Stosownie do treści art. 510 k.p.c. zainteresowaną
w sprawie jest osoba, której praw dotyczy wynik postępowania; może
ona wziąć udział w każdym stanie sprawy. Jeżeli weźmie udział, staje
się uczestnikiem. Zatem każda taka osoba może przystąpić do sprawy
uzyskując status uczestnika albo przez wzięcie w niej udziału, albo
otrzymanie wezwania dokonanego przez sąd. W każdym przypadku
uczestnictwo w sprawie nie zależy od wykazanej później w trakcie postępowania aktywności czy bierności albo nawet całkowitej bezczynności zainteresowanego.”.
Zatem rozważyć należy, czy szpital psychiatryczny jest pomiotem
zainteresowanym w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c. Jak wskazałem na
wstępie artykułu, coraz częściej osoby przyjmowane bez zgody do
szpitala psychiatrycznego dochodzą roszczeń odszkodowawczych.
Orzeczenie sądu opiekuńczego ma rudymentarne znaczenie dla oceny zasadności tych roszczeń. Jak przyjmuje się w orzecznictwie Sądu
Najwyższego np. w postanowieniu z dnia 14 lutego 1996r.: „Postępowanie sądu opiekuńczego wszczęte w trybie art. 25 ustawy i zakończone postanowieniem wydanym w oparciu o art. 27 ma na celu kontrolę
legalności przyjęcia i przebywania w szpitalu osoby z zaburzeniami
psychicznymi, która nie wyraziła na to zgody. Kontrola ta dotyczy zarówno sposobu postępowania (m.in. art. 23 ust. 2 – 5), jak i przesłanek
materialnoprawnych sprecyzowanych w ust. 1 art. 23. Wydanie przez
sąd opiekuńczy postanowienia stwierdzającego zasadność przyjęcia do
szpitala oznacza więc, iż według sądu orzekającego zaistniały wszystkie przesłanki tam określone, tzn. stwierdzenie choroby psychicznej
u osoby, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub
zdrowiu innych.” Z powyższego wynika, iż przedmiotem oceny sądu
opiekuńczego jest również prawidłowa kwalifikacja medyczna osoby
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przyjmowanej do szpitala psychiatrycznego. Jednocześnie zasadność
przyjęcia bez zgody rozważana jest także w przypadku wypisania takiej osoby ze szpitala psychiatrycznego przed wydaniem postanowienia. Tak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 lutego 1996r.:
„Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego osoby umieszczonej tam bez
jej zgody, dokonane po wniesieniu rewizji od postanowienia sądu opiekuńczego zezwalającego na pobyt i leczenie (art. 25 ustawy z dnia 19
sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego – Dz. U. Nr 111, poz.
535), nie uzasadnia uchylenia tego orzeczenia i umorzenia postępowania.” Według prezentowanego wyżej stanowiska Sądu Najwyższego
wadliwym jest nie tylko przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego z naruszeniem wymogów proceduralnych (wskazanych w wstępnej części niniejszego artykułu) ale również przesłanki merytoryczne
tego przyjęcia dotyczące jego zasadności.
Wobec okoliczności, iż orzeczenie wydane przez sąd opiekuńczy
w postępowaniu w sprawie przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego jest swoistym prejudykatem dla odpowiedzialności odszkodowawczej tego podmiotu, nie powinno budzić wątpliwości istnienie interesu prawnego szpitala w rozstrzygnięciu. Osoba przyjęta
bez zgody może dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (np. wolności) oraz za ewentualne szkody poniesione w wyniku
przyjęcia i pobytu w szpitalu. W pierwszym przypadku sąd rozpoznający powództwo osoby bezprawnie hospitalizowanej może przyznać
odpowiednie zadośćuczynienie. Natomiast w razie wystąpienia szkody
sąd jest obowiązany zasądzić adekwatne odszkodowanie. Uważam, że
uniknięcie odpowiedzialności deliktowej przez szpital psychiatryczny,
który przyjął pacjenta bez jego zgody należy traktować jako interes
prawny, albowiem w tym zakresie wynik postępowania oddziałuje na
prawa tego podmiotu. Podkreślić trzeba, że ocena dokonywana przez
sąd opiekuńczy dotyczy zgodności z prawem postępowania tego szpitala. Jak słusznie wskazuje Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach, interes prawny co do uczestnictwa w postępowaniu nieprocesowym powinien być wykładany szeroko. Np. w postanowieniu z dnia 8 sierpnia
2012r. zwrócił uwagę na szerokie ujęcie tego terminu „zainteresowany”
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w tym sensie, że zainteresowanie wynikiem obejmuje zarówno bezpośredni, jak i pośredni interes, wskazujący na udział w postępowaniu.”
Z kolei w postanowieniu SN z dnia 23 lutego 2012r. zostało stwierdzone: „Zawarte w art. 510 § 1 k.p.c. określenie <każdy, czyich praw
dotyczy wynik postępowania> jest szerokie i umożliwia sądowi w zależności od stwierdzonych okoliczności konkretnej sprawy uznanie,
że zgłaszający się podmiot jest zainteresowanym w wyniku postępowania, nawet wtedy gdyby to był interes pośredni.” Mając na uwadze
cytowane orzeczenia można stwierdzić, że Sąd Najwyższy prezentuje
liberalne stanowisko dotyczące wykładni tego przepisu.
Odrębnym zagadnieniem jest kwestia – występująca nagminne
w praktyce sądowej – niezawiadamiania przez sądy opiekuńcze szpitali psychiatrycznych o toczącym się postępowaniu w sprawie o przyjęcie bez zgody. Zauważyć należy, iż w przypadku wypisania pacjenta
przyjętego w trybie art. 23 lub 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (w sytuacji przyjęcia na obserwację w praktyce będzie to
następowało zawsze) przed wydaniem postanowienia przez sąd opiekuńczy, szpital psychiatryczny nie będzie świadom treści orzeczenia,
w szczególności będzie to miało miejsce w przypadku postępowania
apelacyjnego. W takim zaś przypadku o zgodności bądź niezgodności z prawem przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego,
ta placówka medyczna ewentualnie poweźmie wiadomość dopiero
z pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Taki zaś stan rzeczy
pozbawi szpital jakiegokolwiek wpływu na ocen dokonywaną przez
sąd opiekuńczy. Uważam, że w razie niewezwania szpitala psychiatrycznego do wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pacjenta
przyjętego przymusowo, podmiot ten będzie uprawniony do złożenia
w trybie art. 524 § 2 k.p.c. skargi o wznowienie postępowania. Będzie
ona w sposób oczywisty uzasadniona w przypadku wytoczenia przez
byłego pacjenta powództwa odszkodowawczego lub poprzedzającego
je wezwania do zapłaty. W sytuacji wszczęcia procesu odszkodowawczego, szpital psychiatryczny winien złożyć na podstawie art. 177 § 1
pkt 1 k.p.c wniosek o zawieszenie sprawy z urzędu do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania. Z uwagi na okoliczność, że
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od wyniku postępowania w sprawie złożonej skargi całkowicie zależy
wynik procesu odszkodowawczego, sąd rozpoznający powództwo byłego pacjenta ma – w moim przekonaniu – obowiązek uwzględnienia
wniosku i zawieszenia postępowania.
Reasumując powyższe uważam, że szpital psychiatryczny, który składa do sądu opiekuńczego zawiadomienie o przyjęciu pacjenta
bez jego zgody (lub też o zatrzymaniu na podstawie art. 28 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego), jest podmiotem zainteresowanym
wynikiem postępowania nieprocesowego w rozumieniu art. 510 k.p.c.
Tym samym sąd opiekuńczy ma obowiązek wezwania go do przystąpienia do postępowania. Takiemu twierdzeniu nie stoi na przeszkodzie
treść art. 46 powołanej ustawy, albowiem przepis ten wyznacza z mocy
prawa krąg uczestników postępowania. Szpital psychiatryczny ma zaś
zarówno interes prawny (w postaci uniknięcia procesu odszkodowawczego), jak i faktyczny (w postaci uniknięcia w przyszłości ewentualnych nieprawidłowości przy przyjmowaniu bez zgody, a w dalszej
konsekwencji i interes prawny). Jednakże de lege ferenda należy postulować, by ustawodawca włączył szpital psychiatryczny zawiadamiający o przyjęciu pacjenta bez zgody do kręgu uczestników z mocy
prawa tego postępowania.
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O pewnych problemach szczególnych
w stosowaniu rozdziału 5 ustawy o izbach lekarskich
(odpowiedzialność zawodowa)

Ustawa o izbach lekarskich z 2009 r. w porównaniu ze swoją poprzedniczką1 najgłębszych zmian doznała w części poświęconej odpowiedzialności zawodowej. Poprzedni stan prawny był nie do utrzymania jako lakoniczny i ramowy, a łatany przepisami wykonawczymi,
które niedopuszczalnie wkraczały w materię ustawową. Do nowej uil
wprowadzono też od dawna postulowane rozwiązania szczegółowe,
jak poszerzenie katalogu kar, nadanie pokrzywdzonemu statusu strony,
jawność postępowania przed sądem lekarskim, czy zmianę niefortunnej definicji przewinienia zawodowego. Jak pokazują cztery lata praktyki stosowania tej ustawy, nie wszystkie z nowych rozwiązań są udane; pewne problemy zostały też odziedziczone jeszcze po uil z 1989 r.
Opracowanie wskazuje na niektóre, wybrane kwestie kłopotliwe
w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, które
ujawniły się w praktyce Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie
(przedawnienie, prejudycjalność wyroków karnych, właściwe obsadzenie sądu, zbieg przewinień oraz przewinienie „mniejszej wagi”).
Nie układają się one w żaden logiczny ciąg, dlatego artykuł nie ma
1 	
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, (Dz.U. nr 219/2009 r., poz. 1708, ze zm.);
dalej powoływana jako uil. Poprzednio obowiązująca ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, (Dz.U.
nr 30/1989 r., poz. 158, ze zm)., dalej powoływana jako duil.
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całościowego podsumowania, a tylko konkluzje odnoszące się do każdego zagadnienia z osobna.
Jakkolwiek funkcjonowanie sądów lekarskich jest zagadnieniem niszowym, część z poniższych uwag może mieć znaczenie szersze, jako
przyczynek do problematyki stosowania przepisów odpowiednio lub
w drodze analogii, a także jako wskazówka dla analizy innych postępowań typu dyscyplinarnego oraz ich relacji z postępowaniem karnym.
„Efekt niepewności“ co do przedawnienia
Ustawa o izbach lekarskich przewiduje dwa rodzaje przedawnienia:
przedawnienie ścigania oraz przedawnienie karalności. Inaczej, niż to
jest w prawie i postępowaniu karnym2, zostały one ujęte jako wyraźnie
odrębne instytucje, opatrzone innymi terminami: nie można wszcząć
postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od
popełnienia czynu upłynęły 3 lata (art. 64 ust. 1), zaś karalność przewinienia ustaje, gdy od jego popełnienia upłynęło 5 lat (art. 64 ust.
3). Wobec użycia wyrażeń „od chwili popełnienia czynu“ i „od czasu
popełnienia przewinienia“3 oraz ze względu na posiłkowe stosowanie
art. 6 § 1 kk, oba terminy przedawnienia biegną od czasu działania lub
zaniechania będącego przewinieniem, nie jest natomiast istotny czas
wystąpienia szkody na osobie lub jakichkolwiek innych zdarzeń4.
Wyjątek od terminu pięcioletniego przewiduje art. 64 ust. 4 uil, zgodnie z którym gdy czyn stanowi jednocześnie przewinienie zawodowe
i przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje
nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa. A zatem ilekroć zachodzi „idealny, jednoczynowy zbieg“ przestępstwa z przewinieniem
2 	
Przedawnienie w ustawie karnej jest instytucją jednolitą, a tylko wywiera podwójny skutek w postaci ustania karalności i zarazem wytworzenia negatywnej przesłanki procesowej. Zob. np. A. Marek, komentarz do art.101 kk, [w:] tenże, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005, (wyd. II), s. 311 (teza 1); M. Mozgawa, Komentarz do art.101 Kodeksu karnego [w:] M. Mozgawa [red.], M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz,
M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, (wyd. IV), s. 238 (teza 3).
3 	
Ustawa używa dwu różnych wyrażeń; ale nie potrafię powiedzieć, czym miałyby się różnić znaczeniowo, więc zakładam, że niczym.
4 	
Wyjątek pojawić się może tylko w sytuacji określonej w art. 64 ust. 4 uil, gdyż o ile czyn stanowiący przewinienie zawodowe jest zarazem dokonanym przestępstwem typu materialnego, bieg przedawnienia
rozpocznie się z chwilą nastąpienia skutku objętego znamionami (zgodnie z regułą z art. 101 § 3 kk).
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zawodowym, termin przedawnienia karalności ulega „wydłużeniu“5 do
granic wskazanych w art. 101-102 kk. Skutek taki nie odnosi się jednak do przedawnienia ścigania, co wynika zupełnie jednoznacznie z litery art. 64 ust. 4 uil („...ustanie karalności przewinienia zawodowego
następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa“)6. Termin
z art. 64 ust. 1 uil jest więc zawity i jego upłynięcie zawsze nieodwołalnie zamyka możliwość wszczęcia postępowania przez Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, nawet w tych wypadkach, gdy czyn
jest przestępstwem o bardzo długim okresie przedawnienia karalności,
czy wręcz w ogóle niepodlegającym takiemu przedawnieniu (należy to
zapewne uważać za lukę aksjologiczną).
Dłuższy termin przedawnienia stosuje się „jeżeli czyn (...) stanowi jednocześnie przestępstwo“; co przesądza, że ani sądy lekarskie,
ani rzecznicy odpowiedzialności zawodowej nie mogą samodzielnie
ustalać ziszczenia się tego warunku, lecz ma on zostać stwierdzony
prawomocnym wyrokiem skazującym w sprawie karnej7. Jest to wyrażone w najczystszej postaci tzw. stanowisko kompleksowe, zgodnie
z którym w postępowaniach represyjnych typu dyscyplinarnego organy procesowe nigdy nie mają prawa dokonywać samodzielnego karnoprawnego wartościowania zachowań ludzkich8.
Dłuższy okres przedawnienia zależy tu więc nie tylko od spełnienia materialnej przesłanki, aby ten sam czyn był i przewinieniem
5 	
Wydłużenie jest słowem o tyle mylącym, że w istocie nic tu nie zostaje wydłużone. Albo czyn
stanowi przestępstwo (co jest okolicznością obiektywnie istniejącą a limine) i wtedy wyjątkowo stosuje się
termin dłuższy, albo nie jest, i stosuje się termin standardowy.
6 	
Niejednoznaczny art. 51 ust. 2 duil („Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie
odpowiedzialności zawodowej następuje nie wcześniej niż przedawnienie karne“) pozwalał odnieść prolongatę terminu do obu rodzajów przedawnienia, i to pomimo kłopotów wynikających z nieprzemyślanej kolejności
przepisów (zob. J. Wyrembak, Przedawnienie w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
lekarzy, Prawo i Medycyna nr 21 (4 z 2005 r.), s. 21 i n. Obecnie zastosowanie art. 64 ust. 4 uil do przedawnienia ścigania musiałoby polegać na niedopuszczalnej analogii na niekorzyść sprawcy.
7 	
Sformułowanie dawnej ustawy („jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa“, patrz przypis poprzedni) pozostawiało m.zd. możliwość samodzielnej oceny lekarskim organom procesowym, o czym w dalszej części artykułu.
8 	
B. Janusz-Pohl, W kwestii przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego policjanta wypełniającego znamiona typu czynu zabronionego pod groźbą kary jako przestępstwo lub wykroczenie – zagadnienia
wybrane, [w:] Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze
represyjnym w służbach mundurowych. IV Seminarium Prawnicze z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna
w służbach mundurowych“, Piła 2014, s. 89-90.
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zawodowym, i przestępstwem, ale i od tego, by nastąpiło prawomocne
przypisanie przez sąd karny przestępstwa określonego typu. Tym samym okres przedawnienia może okazać się zależny od przyszłych, do
pewnego momentu nieznanych i nieprzewidywalnych rozstrzygnięć
innego organu (sądu karnego). Podobna sytuacja nie byłaby możliwa
w postępowaniu karnym, gdzie wskazanie kwalifikacji prawnej czynu zabronionego i dokonanie ustaleń faktycznych co do czasu jego
popełnienia (ewentualnie także co do czasu nastąpienia skutku objętego znamionami) wystarczają, by wskazać początkowy i końcowy
punkt okresu przedawnienia, z góry więc wiadomo, kiedy ono upłynie.
W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej może
się tymczasem zdarzyć, że choć czas popełnienia jest znany i niesporny, nie sposób powiedzieć, kiedy przewinienie się przedawni (lub też
zachodzi wątpliwość, czy już uległo przedawnieniu)9.
Nasuwa się pytanie, jak mają postąpić lekarskie organy procesowe
w warunkach niepewności, tj. gdy postępowanie jest dalekie od ukończenia, koniec standardowego, pięcioletniego okresu przedawnienia
nieuchronnie się zbliża lub wręcz już upłynął, lecz jednocześnie zachodzi podejrzenie, że ten sam czyn stanowi przestępstwo, zatem b y ć
m o ż e powinien być zastosowany termin dłuższy. Przyjęła się praktyka następująca: jeżeli wiadomo, że trwa postępowanie karne o ten
sam czyn, sądy lekarskie zawieszają postępowanie na podstawie art.
54 ust. 2 uil10, przy czym termin pięcioletni jest ignorowany, tzn. mimo
jego upływu postępowania nie umarza się (a nawet samo postanowienie o zawieszeniu bywa wydawane po ponad pięciu latach od popełnienia czynu). Gdy następnie dojdzie do skazania karnego, zawieszone
9 	
Sytuacja taka może oczywiście wystąpić w każdym postępowaniu dyscyplinarnym lub innym,
w którym podobnie ukształtowano terminy przedawnienia.
10
Art. 54 ust. 2 uil stanowi drugą (obok tej z art. 22 § 1 kpk) podstawę zawieszenia postępowania
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej: może ono być zawieszone do czasu ukończenia postępowania
karnego lub dyscyplinarnego, o ile ich wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Poprzednio art. 48 zd. 2 uil z 1989 r. przewidywał lakonicznie i bez
warunków ograniczających, że postępowanie „może jednak być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego“. Rozporządzenie w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
(Dz.U. nr 69 z 1990 r. poz. 406, dalej powoływane jako „rozporządzenie“) dodawało do tego, że zawiesić
postępowanie można „jeżeli o ten sam czyn (...) toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, którego
ustalenia lub wynik mogą mieć istotne znaczenie dla orzeczenia“ (§ 17 ust. 2).
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postępowanie jest podejmowane na nowo, a w wypadku jakiegokolwiek innego rozstrzygnięcia – umarzane jako objęte przedawnieniem.
Jeżeli natomiast postępowanie karne nie toczy się, postępowanie
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej można tylko umorzyć
od razu po upływie terminu pięcioletniego, nawet jeśli sąd lekarski jest
subiektywnie przekonany, że idzie o czyn stanowiący przestępstwo.
Umorzenie takie jest ostateczne11.
Opisana wyżej praktyka (powstała jeszcze pod rządami duil) nie
stanowi ewenementu12, opiera się na wyraźnej podstawie prawnej13
i jest ogólnie rozsądna, zwłaszcza że tego typu sytuacja nie pozostawia
lepszego wyboru. Kontynuowanie czynności procesowych byłoby jałowe, a w każdym razie do momentu wyjaśnienia sytuacji nie sposób
ukończyć postępowania orzekaniem co do meritum (ex post może się
przecież okazać, że było ono już przedawnione). Z drugiej strony umorzenie postępowania niezwłocznie po upływie terminu pięcioletniego
stanowiłoby decyzję przedwczesną i bezpodstawną (art. 63 pkt 4 uil ujmuje negatywną przesłankę procesową słowami „nastąpiło ustanie karalności“, a nie „być może nastąpiło“). Za umorzeniem nie przemawia
też art. 61 ust. 2 uil (odpowiednik art. 5 § 2 kpk)14, gdyż wątpliwość
co do okresu przedawnienia nie jest nieusuwalna: zniknie ona z upływem czasu. Przyjęcie, że przekroczenie terminu pięcioletniego automatycznie wymusza umorzenie postępowania, kłóciłoby się wreszcie
z logiką ustawy, bo nie po to wydłużono przedawnienie niektórych
przewinień zawodowych do granic wynikających z kodeksu karnego,
11
Ewentualne późniejsze wszczęcie postępowania karnego (a nawet skazanie karne) nie pozwalałoby
nawet na wznowienie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, gdyż taka podstawa wznowienia nie istnieje.
12
Tak samo postępuje się np. w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie Prawa
o ustroju sądów powszechnych, a to ze względu na art. 108 § 4 tej ustawy. Zob. uchwałę siedmiu sędziów SN
z dnia 28 września 2006 r., I KZP 8/06, OSNKW nr 10/ 2006 r., poz. 87.
13
Niepewność co do długości okresu przedawnienia ewidentnie spełnia ogólnie ujętą podstawę zawieszenia z art. 54 ust. 2 uil. Do rozważenia jest jednak wprowadzenie wyraźnego przepisu rozstrzygającego tę
kwestię, w postaci np. art. 64 ust. 5 o treści: „Jeżeli upłynął termin określony w ust. 4, a toczy się postępowanie
karne o ten sam czyn, sąd lekarski zawiesza postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej do
czasu rozstrzygnięcia, czy czyn ten stanowi przestępstwo.“
14
Art. 62 ust. 1 uil: „Wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie da się usunąć, należy tłumaczyć na korzyść obwinionego.“
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aby owe dłuższe terminy znajdowały realne zastosowanie tylko pod
dziwacznym warunkiem, że sąd karny czysto przypadkowo „zmieści
się“ z prawomocnym skazaniem w standardowym terminie z art. 64
ust. 3 uil.
Jeżeli coś może tu ewentualnie budzić zastrzeżenia, to nie praktyka
stosowania ustawy o izbach lekarskich, lecz sama ustawa. Jak wyżej
wyjaśniłem, stan prawny formalnie wiążący terminy przedawnienia
„lekarskiego“ i „karnego“, połączony z „kompleksowym“ podejściem
do kognicji sądów dyscyplinarnych, m u s i w niektórych wypadkach stwarzać niepewność co do okresu przedawnienia, a właśnie
owa niepewność wywołała zaniepokojenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Byrzykowski przeciwko Polsce (skarga
nr 11562/05)15. Podłoże jej wyglądało następująco: 30 lipca 1999 r.,
w następstwie powikłań po znieczuleniu zewnątrzoponowym do porodu przez cesarskie cięcie, zmarła żona wnioskodawcy, Wojciecha Byrzykowskiego (dziecko doznało ciężkiego urazu okołoporodowego).
W krótkim czasie W. Byrzykowski zawiadomił prokuraturę oraz Okręgową Izbę Lekarską we Wrocławiu, a w 2002 r. wystąpił ponadto z powództwem cywilnym przeciwko szpitalowi oraz ubezpieczycielowi.
Czynności były prowadzone prowadzone niemrawo, biegli uchylali
się od opiniowania, postępowanie cywilne zawieszono w oczekiwaniu
na wynik postępowania zawodowego, zawodowe – w oczekiwaniu na
wynik postępowania karnego, to ostatnie wreszcie było umarzane trzy
razy, i to przedwcześnie, bo przed wyczerpaniem możliwości dowodowych. Do momentu wyrokowania przez ETPC, tj. przez ponad sześć
lat, żadna z procedur nie została przeprowadzona do końca, co według
Trybunału jest okresem bezzasadnie długim (nawet przy założeniu, że
wyjaśnienia wymagały złożone kwestie medyczne) i nie pozwalającym mówić o efektywnej ochronie życia, a skutkuje proceduralnym
naruszeniem art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał
15
Rzecz działa się pod rządami ustawy o izbach lekarskich z 1989 r., ale oceny ETPC mogą być
tak samo odniesione do ustawy z 2009 r., gdyż nie zawiera ona zasadniczo odmiennych rozwiązań co do
przedawnienia.
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przypomniał swe wcześniejsze orzecznictwo na tle tego przepisu16,
zgodnie z którym śledztwo w przypadkach utraty życia prowadzone
ma być skutecznie (w sensie stosowania skutecznych metod, a nie –
zagwarantowania rezultatu), rozsądnie szybko, przez organ niezależny, pod dostateczną kontrolą społeczną i przy właściwym udziale osób
najbliższych ofiary (independent, effective, reasonably prompt, subject
to sufficient public scrutiny and must involve the next of kin to an appropriate extent – z uzasadnienia, § 95), zaś sprawy - rozpoznawane
przez skuteczny i niezawisły system sądownictwa (§ 104).
Trybunał podkreślił m.in., że w tym przypadku organy procesowe
wielekroć odwoływały się do innych postępowań, aby uzasadnić zawieszenie danego postępowania lub odmowę podjęcia go na nowo.
Trybunał uznaje fakt, że dowody zebrane w jednym postępowaniu
mogą być istotne dla rozstrzygnięcia w innym, a ich wykorzystanie
może wiązać się z rzetelnym i skutecznym sprawowaniem wymiaru
sprawiedliwości, jednak w tym wypadku jedne procedury hamowały
tylko prowadzenie innych (§ 116).
Z punktu widzenia tematyki tego artykułu interesują nas wyłącznie
losy postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej17.
Zainicjował je W. Byrzykowski, zawiadamiając 30 sierpnia 1999 r.
Dolnośląską OIL o przewinieniu wykonującego znieczulenie anestezjologa F.M. Postępowanie wszczęto 26 października, a już 10 listopada zostało ono zawieszone, w oczekiwaniu na wynik toczącego się
równolegle postępowania karnego. Podjęto je 16 października 2002
r., po prawomocnym (lecz, jak się potem okazało, nieostatecznym)
umorzeniu postępowania karnego i dopuszczono kolejne dowody (opinie biegłych). W lutym 2003 r. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeniósł postępowanie do Wielkopolskiej OIL, a ta
w czerwcu 2004 r. przekazała akta sprawy do z powrotem do Wrocławia. Wniosek o ukaranie F.M. został wniesiony 17 lutego 2005 r. Dnia
16
W szczególności Jordan przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga 24746/94, § 102-109 oraz powołane
tam wyroki wcześniejsze
17
Uzasadnienie, zwł. § 42-49; należy zaznaczyć, że stan faktyczny przyjęty w tym zakresie przez
Trybunał, opisany jest pobieżnie.
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25 kwietnia tego roku OSL we Wrocławiu stwierdził, że minął zwykły
termin przedawnienia18 i powołując się na art. 51 ust. 2 dawnej uil zawiesił postępowanie, w oczekiwaniu na ukończenie postępowania karnego (które w tym czasie zostało podjęte po raz kolejny), uzasadniając
to niejasno tym, że w takim wypadku termin przedawnienia „może być
przedłużony“.
Jak podkreślił Trybunał, z postanowienia OSL wynikało w oczywisty sposób, że postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej już się przedawniło (§ 103), zaś sformułowania tego postanowienia nie pozwalały zgadnąć, czy sąd lekarski „rzeczywiście przedłużył
termin przedawnienia“. Stwierdzało ono jedynie, że termin ów „może
być“ przedłużony, co w efekcie pozostawiało wnioskodawcę w stanie
dalszej niepewności, czy odpowiedzialność dyscyplinarna obwinionego lekarza przedawniła się, czy też można jej dochodzić w dalszym
ciągu (§ 113).
Powstaje problem, czy uzależnienie długości okresu przedawnienia
w jednym postępowaniu od tego, jakie okażą się wyniki innego postępowania (zatem wprowadzające formalne powiązanie między nimi),
może być w świetle omawianego wyroku w ogóle uważane za prawidłowe. Jak się zdaje wątpliwości w tej kwestii ma glosujący ten wyrok Jakub Czepek, wyrażający przekonanie, że „wzajemne powiązanie
wszystkich trzech toczących się w tej sprawie postępowań (karnego,
odszkodowawczego i dyscyplinarnego [...]) i uzależnienie wydania
wyroku w jednym z postępowań od innego stanowi naruszenie aspektu
proceduralnego art. 2 [Konwencji]“, choć zastrzega też, że nie stanowiłoby zapewne naruszenia przepisu takie powiązanie owych postępowań, które rzeczywiście prowadziłoby do kompleksowego wyjaśnienia sprawy19.
W odniesieniu do tego nie wystarczy poprzestać na ogólnej konkluzji ETPC, że postępowanie w izbach lekarskich było przewlekłe;
18
Zgodnie z uzasadnieniem (§ 113) OSL uzasadnił to upływem trzyletniego terminu przedawnienia
[ścigania], co musi się opierać na nieporozumieniu, gdyż postępowanie było wszczęte w terminie, po 3 miesiącach od zdarzenia.
19
J. Czepek, Glosa do wyroku ETPC z dnia 27 czerwca 2006 r., (skarga 11562/05), LEX/el. 2014
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lecz trzeba wskazać źródła przewlekłości. Najważniejszym z nich było
pierwsze (listopad 1999) zawieszenie postępowania, które nastąpiło
niemal od razu po jego wszczęciu, najpewniej ze źle pojętej ekonomii
procesowej, by nie trudzić się poszukiwaniem dowodów i w to miejsce wykorzystać ustalenia faktyczne z postępowania karnego. Było to
posunięcie bezzasadne, bo choć sytuacja spełniała ogólnikowo ujętą
podstawę prawną zawieszenia20, nastąpiło ono wbrew zasadzie, że postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej toczy się
niezależnie od postępowania karnego lub dyscyplinarnego21. Zgodnie
z tym założeniem ustalenia postępowania karnego, nawet jeśli użyteczne czy czasem wręcz niezastąpione, mają jedynie uzupełniać własne
ustalenia lekarskich organów procesowych. Fakt, że toczy się postępowanie karne o ten sam czyn, a nawet że jego wynik może rzutować na orzekanie przez sąd lekarski, nie stwarza jeszcze dostatecznego powodu, by postanawiać o zawieszeniu, które prowadzi przecież
do długotrwałego „zamrożenia“ wszystkich działań procesowych22.
Taką decyzję usprawiedliwiać mogą tylko szczególne okoliczności,
czyniące zawieszenie postępowania c e l o w y m , jak np. wyczerpanie
realnych możliwości prowadzenia dalszych dowodów, czy też sama
specyfika stanu faktycznego nakazująca przypuszczać, że organy izby
lekarskiej w ogóle nie zdołają przeprowadzić postępowania samodzielnie (o czym dalej). W omawianym przypadku okoliczności takich nie
widać: organy OIL od razu zawiesiły postępowanie, po czym na prawie trzy lata pogrążyły się w błogiej bezczynności. Dopiero gdy prokurator umorzył postępowanie karne, poczuły się zobowiązane działać
samodzielnie. Następnie postępowanie wyjaśniające przeniesiono do
Poznania23, gdzie przez prawie półtora roku kompletowano dowody,
20
Jeśli „ustalenia lub wynik mogą mieć istotne znaczenie dla orzeczenia“, § 17 ust. 2 rozporządzenia,
zob. przypis 10.
21
Art. 48. zd. 1 uil z 1989 r.; obecnie art. 54 ust. 1 uil z 2009 r.
22
Poza tymi, które mają zabezpieczyć dowody przed ich utratą lub zniekształceniem (art. 22 § 3 kpk).
23
Podobnie jak teraz, właściwe do rozpoznania sprawy były organy tej izby lekarskiej, której lekarz jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mógł jednak przekazać prowadzenie postępowania wyjaśniającego okręgowemu rzecznikowi innej izby lekarskiej „ze względu na dobro sprawy“ (§ 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie postępowania w przedmiocie
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po czym akta powróciły do Wrocławia, lecz bez wniosku o ukaranie.
Jego sporządzenie zajęło dalsze osiem miesięcy i właśnie w tym czasie minął „zwykły“, pięcioletni termin przedawnienia. Wraz z ponownym podjęciem postępowania karnego powróciła jednak możliwość,
że właściwy okaże się termin dłuższy (taki jak dla przestępstwa z art.
155 kk24) i z tego powodu wydano kolejne postanowienie zawieszające
(kwiecień 2005).
Podsumowując:
1. W sprawie zainicjowanej przez W. Byrzykowskiego pierwotnym źródłem przewlekłości postępowania była zupełna inercja
organów Izby Lekarskiej, dla której pretekstem było równoległe postępowanie karne. Podkreślmy jednocześnie, że przewlekłość ta n i e wynikła z formalnego powiązania między owymi
postępowaniami.
2. Opieszałość organów procesowych doprowadziła do upłynęcia
terminu pięcioletniego i do sytuacji przymusowej, gdy (czasowo) nie było możliwe ani kontynuowanie postępowania, ani
jego umorzenie ze względu na przedawnienie. Pozostawało czekać na rozstrzygnięcie w postępowaniu karnym, gdyż tylko ono
mogło odpowiedzieć, jaki termin przedawnienia jest w danym
przypadku właściwy.
3. Do momentu odpowiedzi na to pytanie trwał dostrzeżony przez
ETPC stan niepewności co do dalszych losów postępowania;
zapewne mógł on rzeczywiście zdezorientować W. Byrzykowskiego. Należy zaznaczyć, że niepewność ta nie była skutkiem
działania organów procesowych, lecz wynikała wprost z ustawy.
W identycznej niepewności pozostawali zresztą wszyscy, w tym

odpowiedzialności zawodowej lekarzy). Na czym miałoby w tym wypadku polegać dobro sprawy, z uzasadnienia ETPC nie wynika.
24
W tamtym czasie (tj. przed nowelizacją kk przez ustawę z dn. 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
- Kodeks karny, Dz.U. nr 132 z 2005 r., poz. 1109) byłby to termin w sumie piętnastoletni (10 lat zgodnie art.
101 § 1 pkt 3 kk oraz dalsze 5 lat zgodnie z art. 102 kk).
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obwiniony F.M. oraz same organy procesowe25. Na marginesie:
sądzę, że w takich okolicznościach zawieszenie postępowania
nie naruszało praw czy interesów pokrzywdzonego (zwłaszcza
jeśli pamiętać, że ewentualne „wydłużenie“ okresu przedawnienia stanowiło ostatnią furtkę, która jeszcze dawała szansę na doprowadzenie do skazania F.M.). Tym bardziej niepewność owa
nie pogwałciła praw obwinionego26.
„Efekt niepewności“ pojawia się nieuchronnie w tych szczególnych
przypadkach, gdy oba toczące się równolegle postępowania (w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz karne) przeciągną się na
okres przekraczający 5 lat. Przy obecnym brzmieniu art. 64 ust. 4 uil
musi to prowadzić do zawieszenia postępowania przez sąd lekarski,
zaś z kolei oczekiwanie na rozstrzygnięcie sądu karnego może trwać
latami. Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, przewlekłość (rozumiana jako
długotrwałość nieuzasadniona okolicznościami), niemniej rozwiązanie
to można krytykować. Ewentualna krytyka musiałaby jednak wskazać
jakieś rozwiązanie alternatywne.
(1) Pierwsze z możliwych polegałoby na prostym ujednoliceniu
terminów „lekarskiego“ przedawnienia, tj. uchyleniu art. 64 ust.
4 uil, tak że każde bez wyjątku przewinienie zawodowe przedawniałoby się po pięciu latach od czynu, nawet gdyby stanowiło przestępstwo. Taki stan prawny byłby prosty i nigdy nie wywoływałby „efektu
25
Można odnieść wrażenie, że Trybunał opacznie zrozumiał instytucję przedawnienia według uil,
która (na wzór przedawnienia karnego) opatrzona jest określonym w ustawie terminem zawitym, nieulegającym przerwaniu przez żadne czynności procesowe, a uwzględniana jest z urzędu i bez wyjątków. OSL nie był
więc władny, by „rzeczywiście przedłużyć termin przedawnienia“. Niefortunne stwierdzenie, że termin ów
„może być przedłużony“ znaczyło tylko tyle, że termin ten b y ć m o ż e o k a ż e s i ę d ł u ż s z y , jeśli F.M.
będzie prawomocnie skazany za przestępstwo z art. 155 k.k., czego jednak OSL nie może z góry przewidzieć.
26
Jak wykazuje Katarzyna Banasik, nie istnieje jakieś ogólne prawo do przedawnienia, które dałoby
się wyprowadzić z Konstytucji, a traktowanie przedawnienia jako prawa człowieka byłoby sprzeczne z aksjologią społeczną oraz aksjologią i funkcjami prawa karnego. K. Banasik, Zrzeczenie się przedawnienia przez
oskarżonego, „Prokuratura i Prawo“ nr 3 /2012 r., s. 79-81. Nawet przewidziane ustawą, lecz p r z y s z ł e
przedawnienie karalności (takie, którego termin nie upłynął) nie jest dla sprawcy przestępstwa ekspektatywą
o charakterze uprawnienia i ustawodawca może taki biegnący już termin swobodnie wydłużyć; zob. np. A.
Zoll, komentarz do art. 101 kk [w:] A. Zoll [red.], G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Tom I, Komentarz do art. 1-116
k.k., Warszawa 2007 (Lex), s. 1095-1096 (teza 2). Tym bardziej nie może istnieć prawo sprawcy przewinienia
do jednoznacznej informacji, jaki termin przedawnienia znajdzie zastosowanie w jego przypadku.
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niepewności“, ale na tym jego zalety się kończą, gdyż różnicowanie
terminów przedawnienia wydaje się rozwiązaniem dobrze uzasadnionym. Jako ogólną ratio przedawnienia karalności wymienia się następujące powody: z biegiem czasu (*) zaciera się pamięć o krzywdzie
wyrządzonej przestępstwem, co dezaktualizuje utylitarne cele karania;
(*) można zakładać, że następuje pozytywne przewartościowanie stosunku sprawcy przestępstwa do systemu prawnego i jego reintegracja społeczna, co kara kryminalna mogłaby zniweczyć; (*) narastają
trudności w dowodzeniu przestępstwa, przez co ustalenia przyjęte
w procesie karnym mogą radykalnie odbiegać od rzeczywistości27.
Z pierwszego z wymienionych powodów wynika dodatkowo postulat,
by długość okresu przedawnienia była proporcjonalna do ciężaru
przestępstwa (ściślej: zgeneralizowanej oceny szkodliwości pewnej
kategorii przestępstw28), i tak też właśnie ujmuje to ustawa karna.
Te same względy odnoszą się przecież analogicznie do przewinień
zawodowych. Sama nazwa „przewinienie zawodowe“ rodzić może
skojarzenia z czynem nagannym, lecz niewielkiej wagi, w pojęciu
tym29 mieści się jednak bardzo szeroki wachlarz zachowań: zarówno
te stosunkowo błahe (jak np. zawinione uchybienia przy wypełnianiu
dokumentacji czy wystawianiu kart zgonu), jak stanowiące z perspektywy prawa karnego ciężką zbrodnię (akademickim, lecz przekonującym przykładem byłaby sytuacja, gdy lekarz pod pozorem leczenia
pacjenta truje go na zlecenie spadkobierców). Objęcie ich wszystkich
jednolitym, a stosunkowo krótkim terminem przedawnienia (na dodatek płynącym zawsze od chwili działania lub zaniechania) byłoby z aksjologicznego punktu widzenia nie do zaakceptowania.
Przemawiają przeciw temu również względy pragmatyczne: można oczekiwać, że sytuacje stanowiące równocześnie przewinienie
27
N. Kłączyńska, Komentarz do art.101 Kodeksu karnego [w] J. Giezek [red.], N. Kłączyńska, G.
Łabuda, Kodeks Karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012, Lex (wyd. II), s. 625 (teza 1); M. Mozgawa, Komentarz do art.101 Kodeksu karnego [w] M. Mozgawa [red.], M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz,
M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, Lex (wyd. IV), s. 237-238 (teza 1).
28
A. Marek, komentarz do art.101 kk, [w] tenże, Kodeks karny. Komentarz, s. 311-312 (teza 2)
29
Obecna ustawa definiuje przewinienie zawodowe jako „naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz
przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza“ – art. 53 uil.
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i przestępstwo są typowo bardziej złożone od innych, ich wyjaśnienie będzie wymagać więcej czasu, strony procesu walczyć będą zacieklej, a obrona wykorzysta wszystkie dostępne instrumenty procesowe,
w tym zastosuje taktykę przeciągania postępowania. Tymczasem rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sędziowie sądów lekarskich są
nieprofesjonalistami, dysponują mocno ograniczonymi możliwościami dochodzenia prawdy, a zarazem poddani są (zwłaszcza w zakresie
gwarancji praw i interesów obwinionego) rygorystycznym standardom
procesowym, nie niższym niż w postępowaniu karnym. Byłoby naiwnym oczekiwać, że z założenia w pięć lat (a w praktyce mniej) będą
oni w stanie doprowadzić do prawomocnego ukończenia postępowania
dotyczące tych samych stanów faktycznych, przy których sądy karne
i prokuratury mają do dyspozycji okresy kilkunastoletnie i dłuższe.
Także z punktu widzenia art. 2 Konwencji pożądane wydaje się
zróżnicowanie, a nie ujednolicenie terminów przedawnienia, skoro
w przypadku przewinień zawodowych będących równocześnie przestępstwami przeciwko życiu ustawa daje istotnie dłuższy czas na wyrokowanie, zwiększając w pewnym stopniu szanse merytorycznego
rozwikłania sprawy30.
(2) Rozwiązanie polegające na zróżnicowaniu terminów przedawnienia specjalnie na użytek odpowiedzialności zawodowej, nawet
gdyby zdawało się kuszące, jest technicznie nie do zrealizowania, gdyż
musiałoby polegać na powiązaniu różnych terminów przedawnienia
z poszczególnymi kategoriami przewinień zawodowych. Tymczasem
przewinienia w ogóle nie są podzielone na kategorie (stypizowane);
ustawa daje tylko ich generalną definicję. Typizacji nie zawiera tzw.
Kodeks Etyki Lekarskiej, choć jego twórcy umieścili w nim „część
szczegółową“ (art. 6-78), a poszczególne jego przepisy są powoływane
przez sądy lekarskie jako normatywna podstawa skazań. Tak samo
30
Przykładem sprawa OSL-8/09, w której warszawski OSL wyrokował 9 grudnia 2010 r. co do czynu
popełnionego 1 grudnia 1998 r., zatem ponad 12 lat wcześniej. Była ona rozpoznawana po raz drugi; pierwsze
orzeczenie skazujące zapadło w granicach terminu pięcioletniego, lecz zostało uchylone przez NSL. Merytoryczne zakończenie postępowania stało się możliwe tylko w wyniku prawomocnego skazania obwinionej za
przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci.
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nie stanowi typizacji przewinień eklektyczny i rozmyty zbiór „przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza“31. Ujmowanie
przewinień zawodowych (czy dyscyplinarnych) w zamknięty zbiór
typów, w duchu zasady nullum crimen sine lege, nie byłoby chyba pożądane, a Trybunał Konstytucyjny uważa to wręcz za za obiektywnie
niemożliwe32.
(3) Trzecie wyjście polegałoby na powrocie do formuły z art. 51 ust.
2 dawnej uil („jeżeli czyn z a w i e r a z n a m i o n a przestępstwa“33)
lecz z wyraźnym upoważnieniem lekarskich organów procesowych do
dokonywania samodzielnych ocen w tym zakresie. Wówczas „efekt
niepewności“ prowadący do zawieszenia i przedłużenia postępowania
nie mógłby zaistnieć. Rozwiązanie to, określane mianem stanowiska
systemowego34, stwarza dwa problemy. Po pierwsze może rodzić podejrzenia niekonstytucyjności ze względu na art. 42 ust. 3 Konstytucji35,
po drugie zaś w judykaturze (na tle innych postępowań represyjnych)
dominuje stanowisko utożsamiające czyn „mający znamiona przestępstwa“ po prostu z przestępstwem36. Oba zastrzeżenia są m.zd. niedosta31
P. F. Piesiewicz traktuje jako wyczerpującą typizację przewinień KEL oraz przepisy związane
z wykonywaniem zawodu lekarza; tenże, Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza za zaniechanie udzielenia
pomocy, Medyczna Wokanda nr 4 (2012), s. 138. Jest to nieuzasadnione, gdyż w ogóle nie zawierają one
definicji zachowań karalnych; a jedynie określają normy sankcjonowane. Nadto (w przypadku zasad etyki
zawodowej) nie wydają się zbiorem zamkniętym, choćby ze względu na treść art. 76 KEL („W wypadkach
nie przewidzianych w Kodeksie Etyki Lekarskiej należy kierować się zasadami wyrażonymi w uchwałach
władz samorządu lekarskiego, w orzecznictwie sądów lekarskich oraz dobrymi obyczajami przyjętymi przez
środowisko lekarskie“); zob. też M. Boratyńska, P. Konieczniak, Kodeks Etyki Lekarskiej – kodyfikacja niewyczerpująca, „Puls” nr 1 z 2003 r.
32
Zob. wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00 („Gdy chodzi o delikty dyscyplinarne (...) nie jest
możliwa precyzyjna typizacja czynów zabronionych. Są one ustawowo niedookreślone z uwagi na obiektywną niemożność stworzenia katalogu zachowań zagrażających należytemu wykonywaniu obowiązków służbowych, czy zachowaniu godności zawodu.“)
33
Różnica między zwrotami „być przestępstwem“ a „zawierać znamiona przestępstwa“ jest zasadnicza. Natomiast różnicę między „zawierać znamiona“ a „wypełniać znamiona“ uważam za nieistotną, są to
synonimy; inaczej J. Wyrembak, Przedawnienie w postępowaniu..., s. 33 (przypis 5)..
34
B. Janusz-Pohl, W kwestii przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego..., s. 90.
35
Pogląd taki (na gruncie postępowania dyscyplinarnego wg pusp i powołanej wcześniej uchwały
składu 7 sędziów SN z 28 czerwca 2006 r., I KZP 8/06, wyraził R. A. Stefański, Przegląd uchwał Izby Karnej
Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2006 r., Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 2
z 2007 r., s. 137, a na gruncie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej – E. Zielińska,
Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001, s. 240 oraz
J. Wyrembak, Przedawnienie w postępowaniu..., s. 32-34.
36
Zagadnienie jest szczegółowo objaśnione w przywołanej wyżej uchwale SN, I KZP 8/06.
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tecznie uzasadnione. Brzmienie art. 42 ust. ust. 3 Konstytucji nie stoi
temu rozwiązaniu na przeszkodzie. Z Konstytucji wynika, że władza
publiczna nie ma prawa przypisać nikomu popełnienia przestępstwa
inaczej, jak tylko na podstawie skazania przez sąd. Tymczasem ustalenie przez organ niebędący sądem, że pewien czyn zawiera znamiona
przestępstwa, nie jest tożsame ani z przypisaniem odpowiedzialności
karnej za przestępstwo, ani ze stwierdzeniem winy i to niezależnie, czy
słowo „wina“ mielibyśmy pojmować w duchu prawnomaterialnym,
czy potoczno-procesowym. Także na poziomie wykładni ustawy nie
ma podstaw do utożsamiania przesłanki „czynu wypełniającego znamiona przestępstwa“ z przestępstwem, gdyż zrealizowanie znamion
stanowi tylko jeden z wielu definicyjnych warunków przestępstwa37.
Gdyby zaś z całą powagą przyjąć, że niedopuszczalne wartościowanie
prawnokarne przez organ dyscyplinarny obejmuje nie tylko przypisanie przestępstwa, ale już samo stwierdzenie, że wystąpił pojedynczy
składnik struktury przestępstwa (wypełnienie znamion), to – sprowadzając rzecz do absurdu – sąd lekarski nie mógłby nawet odwołać się
do rozróżnienia na czyny ludzkie i ruchy nimi niebędące (np. z kategorii vis absoluta), gdyż czyn również do tej struktury należy.
Patrząc ze stanowiska „systemowego“, w postępowaniu typu dyscyplinarnego organ dyscyplinarny jedynie (jak to ujmuje Barbara Janusz-Pohl) „dokonuje wstępnej oceny «wagi» deliktu dyscyplinarnego, posiłkując się karnoprawną typizacją czynów“38. Nie są to jednak
relewantne karnoprawnie oceny co do przestępności czynu, które godziłyby w konstytucyjne gwarancje praw i wolności39. Sądzę, że jest
to wniosek trafny. W tym wypadku prowadzimy tylko abstrakcyjne
rozumowanie: „jeżeli czyn C będący przewinieniem wypełnia znamiona przestępstwa typu P [tj. określonego w przepisie P], przyjmujemy, że przedawnienie dla C upłynie w tym samym momencie,
37
Rozbudowaną, a ciekawą argumentację w tej kwestii przedstawiają A. Bojańczyk i T. Razowski,
Konsekwencje procesowe przewinienia dyscyplinarnego będącego przestępstwem, Prokuratura i Prawo nr 1112/2009 r.
38
B. Janusz-Pohl, W kwestii przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego popełnionego przez
studenta, Ius Novum nr 4/2013 r., s. 41.
39
Tamże.
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w którym p r z e d a w n i a ł o b y s i ę [dowolne, hipotetyczne] przestępstwo z przepisu P“. Nie wyrażamy tu żadnych sądów konkretnych w kwestii, czy C jest przestępstwem z przepisu P lub jakiegokolwiek innego40.
Uważam stanowisko systemowe za poprawne, lecz niepozbawione wad. W razie jego przyjęcia w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (lub innym represyjnym) kłopotliwe
mogłoby się okazać samo pojęcie znamion przestępstwa, które wydaje się niedostatecznie ustabilizowane i sprecyzowane i może stwarzać
problemy interpretacyjne, zwłaszcza przy rozpoznawaniu spraw typu
dyscyplinarnego w zawodach oraz instytucjach „nieprawniczych“41.
Jak by z tego wynikało, w postępowaniach tego rodzaju żadne idealne
rozwiązanie problemu przedawnienia nie istnieje.
II. Prejudycjalna rola wyroków karnych
Prawna zasada niezależnego prowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej może zderzyć się z realną sytuacją, gdy izba lekarska dowie się o prawomocnym skazaniu karnym
lekarza, który jest jej członkiem. Czyn będący przestępstwem, a popełniony przez lekarza, nie musi wprawdzie (wg prawa polskiego) stanowić przewinienia zawodowe42, przecież jednak w niektórych wypadkach je stanowi. Wówczas powstaje problem, jakie znaczenie (poza
opisanymi już skutkami w zakresie przedawnienia) ma j u ż z a p a d ł y prawomocny wyrok skazujący sądu karnego dla postępowania
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, które jeszcze trwa lub
dopiero będzie wszczęte. W szczególności ważne jest, czy sąd lekarski
40
Obawa wyrażona przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały I KZP 8/06, że przy takim sposobie interpretacji postępowanie dyscyplinarne mogłoby być kontynuowane mimo braku przesłanek przestępności czynu (np. pod obecność okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną), gdyż czyn zachowywałby
znamiona przestępstwa, więc i prolongata przedawnienia miałaby nadal zastosowanie, wydaje się przesadna.
Jeśli postępowanie typu dyscyplinarnego uznaje analogiczne okoliczności wyłączające odpowiedzialność
(a tak jest w przypadku postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy), to właśnie te
okoliczności staną się podstawą umorzenia.
41
Nie wyobrażam sobie np., jak sąd lekarski miałby sobie radzić np. z koncepcją znamion negatywnych lub z pytaniem, czy nieostrożność jest znamieniem przestępstwa nieumyślnego, czy innym jego elementem; są to kwestie ezoteryczne nawet dla większości prawników..
42
Szerzej – zob. E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza..., s. 135-141.
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ma w jakiejś mierze traktować taki wyrok jako prejudykat negujący domniemanie niewinności, czy najwyżej faktyczny sygnał, że
oto zakończyło się postępowanie karne i np. można sięgnąć do arsenału przeprowadzonych w nim dowodów.
Pytanie jest tym ważniejsze, że w niektórych przypadkach zachodzi
zupełna tożsamość zdarzeń istotnych dla orzekania w postępowaniu
karnym i postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
Najprostszym przykładem będzie dowolne przestępstwo nieumyślne
przeciwko życiu lub zdrowiu, jeśli popełnił je lekarz przy wykonywaniu zawodu na szkodę pacjenta. Na poziomie faktów (nie ocen) przestępstwo i przewinienie zawodowe są tutaj tym samym zdarzeniem43.
Z przepisów nie wynika wyraźna odpowiedź; art. 62 uil stanowi
tylko, że „prawomocne rozstrzygnięcie sądu kształtujące prawo lub
stosunek prawny jest wiążące dla organów prowadzących postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej“. Dyspozycja tego przepisu jest niemal dosłownym powtórzeniem art. 8 § 2 kpk (niemal, bo
przepis uil pomija słowo „jednak“), natomiast ustawa o izbach lekarskich nie zawiera odpowiednika art. 8 § 1 kpk („Sąd karny rozstrzyga
samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany
rozstrzygnięciem innego sądu lub organu“ – zasada samodzielności
jurysdykcyjnej). Zagadkowy jest motyw i sens takiego rozwiązania,
gdyż tym samym do uil wprowadzono wyjątek identyczny jak w art. 8
§ 2 kpk, a pominięto logiczną zasadę z § 1. Pierwszy domysł, jaki się
nasuwa, to że w intencji ustawodawcy zasada samodzielności jurysdykcyjnej w sądach lekarskich ma w ogóle nie obowiązywać44. Przeciw temu przemawia jednak wspomniany już ogólny nakaz posiłkowego stosowania kpk (art. 112 pkt 1 uil), a nadto sam wyjątek w postaci
43
Różnica leży najwyżej w rozłożeniu akcentów: nieostrożność, która w prawie karnym jest tylko
jednym z elementów struktury przestępstwa, z perspektywy prawnomedycznej sama już stanowi przewinienie
zawodowe (przynajmniej jeśli była do uniknięcia). Z kolei kwestie przyczynowości i przypisania skutku, kluczowe dla samego bytu przestępstw typu materialnego, nie mają znaczenia dla przypisania odpowiedzialności
zawodowej, najwyżej dla sądowego wymiaru kary.
44
Z ostrożności zaznaczę, że zasada niezależnego prowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej od postępowania karnego uchyla zasadę ne bis in idem w relacji między tymi
postępowaniami (zob. E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza..., s. 151), ale nie implikuje samodzielności jurysdykcyjnej.

146

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

O pewnych problemach szczególnych...

związania sądu karnego (resp. sądu lekarskiego) niektórymi rozstrzygnięciami innych sądów nabiera sensu tylko przy założeniu, że co do
zasady związania takiego nie ma.
Jedynym m.zd. wytłumaczeniem jest to, że skoro zasada samodzielności jurysdykcyjnej (pomyślana przecież oryginalnie dla sądów karnych) nie jest wyrażona w samej uil, a jedynie poprzez odesłanie do
kpk, to ma ona być stosowana nie wprost, nie w sposób mechaniczny,
lecz odpowiednio, zatem z uwzględnieniem specyfiki odpowiedzialności zawodowej. Jedna zaś z istotnych odmienności sytuacji sądu lekarskiego względem sądu karnego polega na tym, że ten ostatni nigdy nie
staje przed pytaniem: jakie znaczenie dla obecnego postępowania ma
wcześniejszy karny wyrok skazujący tę samą osobę za ten sam czyn.
Pytanie takie jest bezprzedmiotowe ze względu na powagę rzeczy
osądzonej.
Przy założeniu, że zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądów
lekarskich nie jest identyczna z taką zasadą w sądach karnych,
w praktyce Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie prawomocne
wyroki skazujące w sprawach karnych od dawna traktowane są jako
wiążące, mimo braku ku temu wyraźnej podstawy prawnej zarówno
w uil, jak w kpk45. Sąd stosuje tu przez analogię art. 11 zd. 1 kpc
(„Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym”). Argumenty za tym są następujące:
1. Mimo zasady, że postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej toczy się niezależnie od innych postępowań o ten
sam czyn (art. 54 ust. 1 uil), ustawa daje możliwość jego zawieszenia do czasu ukończenia postępowania karnego (art. 54 ust. 2
uil). Choć nie ma tu explicite mowy o wiążącym efekcie wyroku
skazującego, wynika stąd przynajmniej, że wynik postępowania
45
Podobne zdanie wyraża B. Janusz-Pohl co do postępowania dyscyplinarnego wobec studentów
i doktorantów na zasadzie prawa o szkolnictwie wyższym: jeśli nastąpiło prawomocne orzeczenie sądu karnego przypisujące czyn tożsamy z tym, w przedmiocie którego toczy się postępowanie dyscyplinarne, skutkiem
jest przełamanie domniemania niewinności w tym postępowaniu i ograniczenie samodzielności jurysdykcyjnej
organów dyscyplinarnych. Zob. B. Janusz-Pohl, O modelu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2013 r., s. 93.
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karnego może rzutować na orzekanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
2. Sąd lekarski w swych orzeczeniach określa zwykle jako „niewyobrażalne“, by można było zignorować ustalenia zawarte w prawomocnym wyroku skazującym w zakresie, o którym mowa
w art. 11 kpc. Argument ten odwołuje się do założenia spójności
systemu prawnego.
Wybór art. 11 kpc jako wzorca dla analogii wydaje się właściwy.
Prawomocny wyrok skazujący jest traktowany jako wiążący dla sądu
lekarskiego w tym tylko zakresie, w jakim stwierdza, że wskazana co
do tożsamości osoba, we wskazanym miejscu i czasie, popełniła czyn
taki, jak przypisano, stanowiący przestępstwo o podanej kwalifikacji
prawnej. Uznaje się rzecz jasna jedynie efekt wiążący wyroku skazującego: inne orzeczenia sądu karnego mogą najwyżej faktycznie ukierunkowywać dalsze działania sądu lekarskiego. Nie znaczy to, że lekarz-przestępca automatycznie będzie skazany za przewinienie zawodowe,
gdyż powtórzmy: czyn będący przestępstwem wcale nie musi spełniać
definicji przewinienia zawodowego. Ocen w tym zakresie sąd lekarski
dokonuje już w pełni samodzielnie, podobnie jak w zakresie orzekania
o karze.
Podejście takie jest też wygodne praktycznie, gdyż w wielu wypadkach całkowicie samodzielne wyrokowanie przez sąd lekarski co do
przewinienia zawodowego będącego skądinąd przestępstwem, byłoby
nie tylko sprzeczne z zasadą ekonomii procesowej, ale ocierałoby się
o niemożliwość. Zależy to od specyfiki stanu faktycznego: jeśli chodzi
np. o czyny z perspektywy prawnokarnej będące nieumyślnym spowodowaniem śmierci, najczęściej nie ma przeszkód, by lekarskie organy
procesowe prowadziły postępowanie niezależnie i orzekały na zasadzie
samodzielności, traktując owe zachowania jako niestaranne wykonanie czynności zawodowej46. Nie należy się natomiast łudzić, by były
one w stanie przeprowadzić i ukończyć samodzielnie postępowanie np.
46
Jest to prawdopodobnie najczęstsza kwalifikacja prawna stosowana przez sądy lekarskie: art. 4
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zbiegu z art. 6 i 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
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w jakiejś rozbudowanej „lekarskiej aferze korupcyjnej“. Powtórzmy,
że rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sędziowie sądów lekarskich nie są w tym kierunku ani wyszkoleni, ani wyposażeni w odpowiednie instrumenty prawne, administracyjne i techniczne47.
Pojawia się także pytanie, co zrobić ma sąd lekarski, gdy obwiniony, wcześniej skazany prawomocnie za przestępstwo, zaprzeczy
w całości lub części faktom stwierdzonym w wyroku skazującym lub
zarzuci sądowi karnemu błędną kwalifikację prawną. W takich wypadkach OSL niekiedy traktuje wyrok karny jako niepodważalne ustalenie
faktyczne i prawne i uchyla się od jakichkolwiek dalszych czynności,
gdyż „byłoby to wkroczenie w dziedzinę kognicji sądów powszechnych“48. Kiedy indziej jednak, uznając walor skazania karnego, prowadzi
równolegle samodzielną, wnikliwą i rozbudowaną analizę dowodów49.
Nawet jeśli jest to niespójne z zasadą ekonomii procesowej, daje efekt
bardziej pożądany z punktu widzenia celów (zwłaszcza szczególnoprewencyjnych) prowadzonego postępowania. Rokuje to większe szanse,
by uprzytomnić obwinionemu, co właściwie uczynił źle, a przecież korygowanie niewłaściwych postaw lekarzy należy do najważniejszych
funkcji, jakie spełniać mogą sądy lekarskie.
Opisana praktyka jest godna aprobaty, choć należy zaznaczyć, że
w innych postępowaniach represyjnych jurysdykcyjna samodzielność
sądu dyscyplinarnego jest traktowana rygorystycznie, jako atrybut ale
i zarazem obowiązek. Zgodnie z tym stanowiskiem sąd dyscyplinarny
identycznie jak sąd karny ma zawsze rozstrzygać samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne i nigdy nie jest związany werdyktem innego
sądu lub organu, poza jedynie wyłączeniem z art. 8 § 2 kpk. Z drugiej strony za równie pożądane uważa się unikanie sytuacji, w których
ten sam stan faktyczny mógłby zostać (na poziomie faktów) inaczej
oceniony w dwu różnych postępowaniach represyjnych. Niezależne
47
Różnice zachodzą już na poziomie możliwości prowadzenia dowodów: wątpię np., by – niezależnie od generalnego odesłania do kpk – lekarskie organy procesowe mogły skutecznie wydać postanowienie
w sprawach objętych art. 218 kpk, żądając od operatora telekomunikacyjnego danych o połączeniach. Wątpliwości te wzbudza formuła stosowania kpk „odpowiednio“, w połączeniu z art. 49 Konstytucji.
48
Orzeczenie OSL w Warszawie, OSL-24/06 (cyt. z uzasadnienia).
49
Np. sprawy OSL-41/05, OSL-8/09, OSL-31/09.
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prowadzenie niektórych postępowań typu dyscyplinarnego50 nie zmieni tego, że proces karny pozostaje postępowaniem „osiowym“, wokół
którego niejako owijają się inne. Dlatego zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu lekarskiego nie może być traktowana ortodoksyjnie.
III. Skład okręgowego sądu lekarskiego przy kontroli
postanowień ROZ
Na postanowienie rzecznika odpowiedzialności zawodowej o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej służy zażalenie (art. 68 uil). Pod rządami
dawnej ustawy o izbach lekarskich (z 1989 r.) rozpoznawał je Naczelny
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej51. Wzorując się na kodeksie
postępowania karnego, ustawa z 2009 r. przekazała tę kategorię spraw
sądom lekarskim, przy okazji jednak (zapewne niechcący) wytworzyła
kłopotliwy stan prawny stwarzający wątpliwości, czy sąd na taką okoliczność ma orzekać w składzie jednoosobowym, czy trzyosobowym.
Jedynym przepisem odnoszącym się do składu okręgowego sądu
lekarskiego jest art. 80 ust. 1 uil, zgodnie z którym okręgowy sąd lekarski „orzeka w składzie trzyosobowym“. Na pozór oznacza to, że
skład trzyosobowy okręgowego sądu lekarskiego wymagany jest
zawsze, niezależnie od sytuacji i od rodzaju sprawy będącej przedmiotem rozpoznania. Istnieją jednak poważne argumenty przeciwko
takiemu wnioskowi.
(1) Litera art. 80 ust. 1 odnosi się do orzekania, tj. wydawania orzeczeń. O ile zaś w sądach powszechnych orzeczenie stanowi pojęcie
ogólne, obejmujące zarówno wyroki jak postanowienia, o tyle w sądach lekarskich orzeczenie jest synonimem wyroku w rozumieniu kpk (zob. art. 89 uil). Ustawa o izbach lekarskich konsekwentnie też posługuje się zwrotem „wydać postanowienie“ (a nie „orzec
50
Modele relacji między postępowaniami represyjnymi są zróżnicowane, zob. A. Korzeniewska-Lasota, Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z odpowiedzialnością za wykroczenia w służbach mundurowych
[w] Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej..., s. 74-83.
51
Zob. § 20 ust. 4 oraz § 26 ust. 3-4 rozporządzenia w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Tylko w przypadku postanowień Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej właściwy do rozpoznania zażalenia był Naczelny Sąd Lekarski.
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postanowienie“). Co ważniejsze, jej terminologia wyraźnie odróżnia
„orzekanie“ od „rozpoznawania zażaleń“, a dla każdego z tych przypadków przewidziany jest odrębny skład Naczelnego Sądu Lekarskiego (art. 80 ust. 2: „Naczelny Sąd Lekarski orzeka w składzie pięcioosobowym“; art. 70 ust. 1: „Naczelny Sąd Lekarski rozpoznaje zażalenie,
o którym mowa w art. 68 ust. 2, w składzie trzyosobowym“52). Jak się
więc wydaje, ustawodawcy „zgubił się“ przepis o składzie okręgowego sądu lekarskiego przy rozpoznawaniu zażaleń.
(2) Artykuł. 80 ust. 1 uil nie może być odczytywany abstrakcyjnie, lecz w kontekście pozostałych przepisów i przy uwzględnieniu ich
szyku. W rozdziale 5 („Odpowiedzialność zawodowa“) wyraźnie daje
się wyodrębnić blok przepisów odnoszących się do postępowania wyjaśniającego, włączając w to czynności sądowe (art. 65-77) oraz blok
przepisów o postępowaniu przed sądem lekarskim (art. 78-94). Artykuł
80 ust. 1 ulokowany jest w drugim z nich, a poprzedzają go art. 78 ust.
1 („sprawy w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpoznają okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski”) oraz art.
79 ust. 1 („postępowanie przed sądem lekarskim odbywa się na rozprawie jawnej”). Wnioskując a rubrica, wymóg „orzekania w składzie
trzyosobowym” odnosi się do rozpoznawania spraw na rozprawie,
kończącej się wydaniem orzeczenia (w ujęciu kpk – wyroku), nie zaś
do tego, co jest odpowiednikiem czynności sądowych w postępowaniu
przygotowawczym w rozumieniu rozdz. 38 kpk (wg terminologii uil –
postępowaniu wyjaśniającym).
Z tych powodów należy sądzić, że skład okręgowego sądu lekarskiego przy rozpoznawaniu zażaleń na postanowienia rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie jest objęty regulacją z art. 80 ust. 1 uil,
a jednocześnie (przypomnijmy) żaden inny przepis w tej materii nie
istnieje. Co gorsza luki tej nie da się wypełnić ogólną regułą posiłkowego stosowania kodeksu postępowania karnego, gdyż art. 112 pkt.

52
Tzn. zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub o jego
umorzeniu, a wydane przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (art. 68 ust. 2 uil).
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1 uil wyłącza z niej m.in. przepisy o o postępowaniu przygotowawczym53. Mamy więc w tym wypadku do czynienia z rzeczywistą, techniczną luką w prawie, gdyż sąd bez składu istnieć i działać nie może.
Ponownie jedynym wyjściem byłoby odwołanie się do analogii, jednak
nie jest oczywiste, do czego ma to być analogia. Zachodzą bowiem co
najmniej dwie możliwości: (1) potraktowanie rozpoznawania zażaleń
na postanowienia rzecznika przez OSL jako czynności podobnej do
wyrokowania, z zastosowaniem (ale tylko przez analogię!) art. 80 ust.
1 uil, co prowadzi do wniosku o składzie trzyosobowym; (2) potraktowanie ich jako czynności podobnej do rozpoznawania zażaleń przez
sąd karny, z zastosowaniem art. 329 § 2 kpk („sąd dokonuje czynności jednoosobowo także wtedy, gdy rozpoznaje zażalenie na czynności
postępowania przygotowawczego, chyba że ustawa stanowi inaczej”).
Według tej drugiej wersji sąd ma procedować jednoosobowo, a wyjątek jest przewidziany tylko dla rozpoznawania zażaleń przez NSL (art.
70 ust. 1 uil).
Drugie rozwiązanie jest o tyle trudne do przyjęcia, że prowadziłoby
do stosowania przez analogię przepisu, który został przez ustawę explicite wyłączony z ogólnego odesłania do kpk (art. 112 pkt 1 uil). Przemawiają za nim jednak silne argumenty funkcjonalne: trudno pogodzić się z myślą, że w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności
ustawodawca wprowadził model procesu zbliżony do postępowania
karnego uproszczonego, a jednocześnie niepomiernie skomplikował
go, narzucając sądom lekarskim skład trzyosobowy przy rozpoznawaniu zażaleń, czego nie ma nawet w postępowaniu karnym zwykłym.
Nie widzę przy tym żadnego godnego uwzględnienia motywu, dla
którego miałoby obowiązywać takie rozwiązanie: nie jest to kategoria spraw wymagająca solennego, wieloosobowego namysłu i narad.
Przy założeniu, że ustawa pochodzi od racjonalnego ustawodawcy,
53
Art. 112 pkt 1 uil: „W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy:ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego dotyczące postępowania uproszczonego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach
przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej;“
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wypada odrzucić interpretację prowadzącą do skutków niedających się
uzasadnić.
Opisany stan prawny prowadzi do różnych możliwych interpretacji,
z których żadna nie jest tą jedyną, oczywiście prawidłową. Którąkolwiek się wybierze, zachodzi ryzyko niewłaściwego obsadzenia sądu,
co jest poważnym uchybieniem proceduralnym i bezwzględną przesłanką odwoławczą. Obsadzenie jest zaś niewłaściwe zarówno wtedy,
gdy sąd działał w składzie w ogóle nieznanym ustawie, jak i wtedy,
gdy skład odpowiadał jakimś przepisom ustawy, ale nie był odpowiedni dla danej kategorii spraw. Jest przy tym w zasadzie bez różnicy, czy
chodzi o skład węższy, czy szerszy od prawidłowego. Od dziesiątków
lat w orzecznictwie Sądu Najwyższego funkcjonuje pogląd, zgodnie
z którym obsada sądu niezgodna z przepisem ustawy pociąga za sobą
konieczność uchylenia wyroku, niezależnie od wpływu tego uchybienia na treść wyroku, przy czym „brak podstaw do wszelkich rozważań
co do tego, czy chodzi o skład rozszerzony zamiast zwykłego, czy też
odwrotnie”54. Regułę tę modyfikuje tylko uchwała SN z dnia 20 listopada 1997 r. (I KZP 30/97) w ten sposób, że nienależyta obsada zachodzi, gdy „skład sądu orzekającego w konkretnej sprawie jest różny od
tego, który przewidziany jest w ustawie j a k o w y ł ą c z n y [podkr.
P.K.] do rozpoznawania określonej kategorii spraw, w sądzie danego
szczebla i w określonym trybie“. Inaczej jest, gdy ustawa przewiduje
możliwość rozpoznania sprawy w różnych składach, z których skład
rozszerzony może być powołany zarządzeniem prezesa sądu. Taki
skład nie stanowi niewłaściwej obsady, nawet jeśli działał bez stosownego zarządzenia55.
Skład OSL dla czynności w postępowaniu wyjaśniającym jest właśnie składem wyłącznym, który jednak ustawodawca, jak się wydaje,

54
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1971 r., V KRN 295/71 OSNPG nr 3 z 1972 r., poz.
53. Wyrok ten, zapadły pod rządem art. 388 pkt 2 kpk z 1969 r. pozostaje oczywiście aktualny także pod art.
439. § 1 pkt 2 obecnego kpk..
55
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1997 r., I KZP 30/97, , OSNKW nr 11-12 z 1997
r., poz. 92.
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zapomniał ustawowo określić. Niezależnie, czy lukę tę wypełnimy składem jedno- czy trzyosobowym, może on być uważany za niewłaściwy.
Ustawa nie powinna doprowadzać do takich sytuacji56. Jak to ujął
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu powołanej wyżej uchwały z 20 listopada 1997 r., należyta obsada należy do kwestii, które powinny być bardzo precyzyjnie i jednoznacznie rozumiane w praktyce, a to ze względu na doniosłe skutki procesowe ewentualnego nieprzestrzegania tej
obsady i częstotliwość sytuacji, w których może do tego dojść. Dlatego
uważam za wskazane, by w uil po art. 69 ust. 1 dodać art. 69 ust. 1a
o treści: „Okręgowy sąd lekarski rozpoznaje zażalenie, o którym mowa
w art. 68 ust. 1, w składzie jednoosobowym”.
IV. Zbieg przewinień zawodowych
Instytucja zbiegu przewinień i kary łącznej, w całości wzorowana
na art. 84 Prawa o adwokaturze, występowała w przepisach wykonawczych do dawnej ustawy o izbach lekarskich. Zbieg zdefiniowano po
prostu jako wielość przewinień tego samego sprawcy57, bez znamiennego dla prawa karnego (art. 85 kk) zamknięcia zbiegu, następującego
wraz z datą pierwszego wyrokowania, po której kolejne przestępstwa
wliczają się w nowy, kolejny zbieg.
Obecna ustawa o izbach lekarskich na temat zbiegu milczy. Nie jest
on też objęty odesłaniem przewidzianym w art. 112 pkt 2 uil, który
w sprawach nieuregulowanych każe stosować odpowiednio przepisy
rozdziałów I–III i art. 53 kk, ale już niczego więcej.
Brak przepisów nie oznacza, rzecz jasna, że na gruncie odpowiedzialności zawodowej zbieg przewinień nie występuje. Zbieg
56
Problemu nie rozwiązuje § 9 ust. 5 zd. 1 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich
– uchwała nr 11 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w brzmieniu ustalonym przez § 1
pkt 2b uchwały nr 9 XI Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 lutego 2012 r. („Zażalenia na
postanowienia rzecznika sąd rozpatruje na posiedzeniu jawnym w składzie trzyosobowym“), gdyż organy samorządu zawodowego lekarzy nie są władne ani ustanawiać składu sądów lekarskich, ani narzucać tym sądom
obowiązującej wykładni prawa procesowego.
57
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, Dz.U. nr 69 z 1990 r., poz. 406. Jego § 41 ust.
1 przewidywał, że „w razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień zawodowych, sąd lekarski wymierza
karę za poszczególne przewinienia, a następnie karę łączną“; ust. 2 zawierał szczegółowe zasady łączenia kar,
a ust. 3 dodawał, że reguły te stosuje się odpowiednio do wydania orzeczenia łącznego.
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przewinień, tak jak w prawie karnym zbieg przestępstw, istnieje zawsze, niezależnie od aktualnej treści ustawy. Instytucje takie, jak ciąg
przestępstw, przestępstwo ciągłe, czyny współukarane itp. są konstrukcjami myślowymi, które (jeśli uważamy je za użyteczne) mogą znaleźć swoje miejsce w systemie prawnym, ale nie muszą. Natomiast
zbieg przestępstw (resp. zbieg przewinień) jest po prostu faktem polegającym na popełnieniu dwóch lub więcej przestępstw przez tę samą
osobę. Ponieważ wielość przestępstw skutkuje zwykle wielością kar,
wypada określić, jak mają one być wykonywane. Ustawa z 2009 r.
nie zawiera jednak nie tylko definicji zbiegu, ale i przepisów o karze
łącznej. Według uwagi Wiesława Kozielewicza brak przepisów o karze łącznej w postępowaniu typu dyscyplinarnego jest poważną luką
aksjologiczną, prowadzącą do kumulacji kar za wiele zbiegających się
przewinień, co zwłaszcza w przypadku kar majątkowych jest efektem
trudnym do usprawiedliwienia. Mechanizmu orzekania kary łącznej
nie da się przy tym stworzyć jakąkolwiek wykładnią; jest to materia
wymagająca interwencji ustawodawczej58. Mechanizm ten musi być
bowiem każdorazowo dostosowany do konkretnego katalogu kar, jakie
mogą być orzeczone w danym postępowaniu.
Biorąc pod uwagę, że przepisy obowiązujące poprzednio znały instytucję kary łącznej, należąc (obok prawa o adwokaturze) do nielicznych chwalebnych wyjątków wśród postępowań typu dyscyplinarnego, rezygnacja z nich jest zupełnie nie do pojęcia, a tłumaczyć ją może
tylko przeoczenie twórców projektu.
V. Przewinienie mniejszej wagi
Zgodnie z art. 82 ust. 2 uil „sąd lekarski może umorzyć postępowanie w przypadku przewinienia mniejszej wagi [podkr. P.K.] albo jeżeli orzeczenie wobec obwinionego kary byłoby oczywiście niecelowe
58
W. Kozielewicz, Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych w praktyce
orzeczniczej SN [w] A. Bodnar, P. Kubaszewski [red.] Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach
prawniczych – model ustrojowy i praktyka. Materiały z konferencji z dnia 5 marca 2012 r., s. 45. Również P.
Kardas nie widzi możliwości stosowania do realnego zbiegu przewinień dyscyplinarnych przepisów kk o karze
łącznej; zob. P. Kardas, Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym [w] Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza, „Rejent” 2010, wydanie specjalne, s. 115.
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ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za
ten sam czyn w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawy,
a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia“. Przepis ten nie
miał odpowiednika w duil; pod której rządami nasuwało się trudne
do rozstrzygnięcia pytanie, czy można zaniechać ścigania czynu spełniającego definicję przewinienia, lecz o bardzo drobnym ciężarze jednostkowym (tj. odpowiadającego czynowi zabronionemu o znikomej
społecznej szkodliwości)59. Być może wprowadzenie „przewinienia
mniejszej wagi“ miało kwestię tę rozwiązać (uzasadnienie projektu uil
na ten temat milczy)60. W efekcie powstała jednak instytucja zagadkowa, o której łatwiej powiedzieć czym nie jest, niż czym jest.
Przede wszystkim art. 82 ust. 2 uil in principio n i e nadaje definicji przewinienia zawodowego charakteru mieszanego (formalno-materialnego). Jak dawniej, pozostaje ona definicją formalną, tzn. nie
jest opatrzona warunkiem społecznej szkodliwości (por. art. 41 duil
i art. 53 uil). Wprawdzie bywa wyrażane przekonanie, że artykuł 1 §
2 kk ma być, tytułem odesłania, stosowany odpowiednio do przypadków odpowiedzialności zawodowej lekarzy61, jednak pewne względy
przemawiają przeciw temu. Przede wszystkim definicji przewinienia
zawodowego nie sposób zaliczyć do spraw nieuregulowanych w uil62.
Następnie, art. 63 uil zawiera katalog negatywnych przesłanek procesowych dla postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Nie ma w nim odpowiednika art. 17 § 1 pkt 3 kpk (nie wszczyna
się postępowania, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma), a tego właśnie należałoby oczekiwać, gdyby odesłanie do kodeksu karnego obejmowało także zawartą tam mieszaną
definicję przestępstwa.
59
Zob. E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza...,.s. 66; M. Boratyńska, P. Konieczniak,
Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 482.
60
Projekt ustawy o izbach lekarskich wraz z projektami aktów wykonawczych. druk sejmowy nr
2151, VI kadencja.
61
P. F. Piesiewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza za zaniechanie udzielenia pomocy, Medyczna Wokanda, nr 4 (2012), s. 137-138.
62
Identycznie jak odesłanie do kpk, odesłanie do kodeksu karnego (rozdziałów I-III oraz art. 53 kk)
jest posiłkowe, tzn. dotyczy tylko kwestii w uil nie uregulowanych (art. 112 pkt 2 uil).
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„Przypadek przewinienia mniejszej wagi“ nie wyłącza odpowiedzialności zawodowej (przewinienie pozostaje przewinieniem) ani nie
wpływa na wymiar kary. Skutkiem może być zwykłe umorzenie, rzecz
jasna więc nie jest to środek probacyjny (jak warunkowe umorzenie
postępowania karnego). Żaden z przypadków wymienionych w art.
82 ust. 2 uil nie jest negatywną przesłanką procesową, oba dają tylko fakultatywną podstawę dla umorzenia postępowania już wszczętego. Mimo pewnych pozorów (fakultatywność) nie jest to konstrukcja
w duchu oportunistycznym, pozwalająca uchylić się od ścigania, gdy
jest ono niecelowe63: jej umiejscowienie w art. 82 ust. 2 uil64 wskazuje, że ma ona zastosowanie tylko w postępowaniu sądowym i dopiero
po merytorycznym wyjaśnieniu stanu faktycznego przez sąd lekarski.
Wreszcie - nie prowadzi ona do zmiany procedury na uproszczoną (jak
przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi według prawa o szkolnictwie wyższym65).
Jedynym praktycznym efektem użycia art. 82 ust. 2 in principio uil
jest więc zaniechanie skazania, co z kolei implikuje brak orzeczenia
o karze, obwiniony nie będzie zatem figurował w Rejestrze Ukaranych
Lekarzy.
Z kolei należy przyjrzeć się pojęciu mniejszej wagi przewinienia. Formuła ta prima facie kojarzy się z „wypadkami mniejszej
wagi“ przy typizacji czynów zabronionych w prawie karnym, instytucją niejednorodną, która choć znana od ponad 80 lat, „nie wykrystalizowała się w pełni“66 ani nie została legalnie zdefiniowana, tak
że powstały trzy rozbieżne koncepcje jej interpretacji (całościowa,

63
Za oportunistyczne można uważać rozwiązanie przewidziane w art. 95d prawa o adwokaturze
(„Sąd dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny może umorzyć postępowanie dyscyplinarne w wypadkach
mniejszej wagi“).
64
Art. 82 ust. 1 uil stanowi odpowiednik art. 414 § 1 kpk, tj. odnosi się do orzeczenia umarzającego.
65
Zgodnie z art. 141 ust. 1 oraz art. 214 ust. 2 upsw za przewinienie mniejszej wagi można wymierzyć tzw. upomnienie rektorskie, po wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy, lecz bez kierowania sprawy
przed komisję dyscyplinarną.
66
P. Bachmat, Drobna korupcja na przykładzie przestępstw z art. 228 § 2 i art. 229 § 2 k.k. w ujęciu
doktryny i ocenach sądów, Prawo w działaniu. Sprawy karne, nr 11/2012 r., s. 129.
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przedmiotowo-podmiotowa i przedmiotowa)67. Nie ma to jednak znaczenia dla naszych rozważań, ponieważ uil używa wyrażenia „przypadek p r z e w i n i e n i a mniejszej wagi“. Jest zaś raczej oczywiste, że
pojęcie wagi przewinienia musi opierać się na jego społecznej szkodliwości (a więc na uwzględnieniu przedmiotowych i podmiotowych
składników czynu, z pominięciem właściwości i warunków osobistych
sprawcy). Tak więc choć społeczna szkodliwość nie należy do definicji
przewinienia zawodowego, a uil nazwą tą w ogóle się nie posługuje,
art. 82 ust. 2 in principio uil traktuje społeczną szkodliwość jako kryterium gradacji wagi przewinień zawodowych.
Trzeba jeszcze na koniec wyjaśnić, co miałoby tu stanowić „skalę
porównawczą“, tj. odpowiedzieć na pytanie: przewinienie mniejszej
wagi – ale mniejszej w porównaniu z czym? I to właśnie okazuje
się najbardziej problematyczne. Znów zupełnie nieadekwatna okazuje się analogia do karnoprawnych „wypadków mniejszej wagi“, gdyż
te opierają się na zestawieniu pojedynczego przestępstwa (np. drobnej kradzieży) z jakimś wzorcowym zbiorem „typowych, przeciętnie
szkodliwych“ przestępstw typu podstawowego (z art. 278 § 1 kk), by
ostatecznie zakwalifikować ową kradzież albo z art. 278 § 1 kk, albo
z jego § 3. Z pewnością nie o to chodzi w odniesieniu do przewinień
zawodowych, dla których mamy tylko jedną, ogólną definicję.
Nasuwa się inna myśl, mianowicie taka, że skalą porównawczą
dla przewinień zawodowych ma być katalog kar za nie przewidzianych w art. 83 uil. Przypadkiem mniejszej wagi byłby czyn spełniający wprawdzie definicję przewinienia zawodowego, lecz tak błahy,
że orzeczenie nawet najniższej kary znanej ustawie byłoby nieadekwatne68. Jednak i ta interpretacja jest wątpliwa. Najłagodniejszą z kar
przewidzianych przez uil jest upomnienie (art. 83 ust. 1 pkt 1), którego istota sprowadza się do wytknięcia ukaranemu, że jego po67
G. Łabuda, komentarz do art. 278 kk [w] J. Giezek [red.], D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. Razowski, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Warszawa 2014, Lex, s. 10681069 (teza 35). Zwolennikiem traktowania formuły art. 82 ust. 2 uil w kategoriach przypadku mniejszej wagi
jest P. F. Piesiewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza..., s. 139.
68
W tym ujęciu umorzenie postępowania o „przewinienie mniejszej wagi“ byłoby dalekim krewnym
nadzwyczajnego złagodzenia kary według art. 60 § 2.kk.
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stępowanie było niewłaściwe. Nawet przy uwzględnieniu, że niesie
ono pewne skutki dodatkowe (utrata biernego prawa wyborczego do
organów izb lekarskich do czasu zatarcia kary69 – art. 14 ust. 5 pkt 4;
automatyczna utrata mandatu członka organu izby lekarskiej70 – art.
15 ust. 1 pkt 4), trudno uważać upomnienie za karę dotkliwą dla przeciętnego lekarza. Jej wydźwięk jest raczej symboliczny; liczy się tu
głównie na dobrą wolę lub opamiętanie się ukaranego. W takim razie
jednak nasuwa się retoryczne pytanie, na czym polega przewinienie
zawodowe, które nie zasługuje n a w e t na upomnienie? Być może
takie sytuacje są praktycznie możliwe; sprawa zakończy się wówczas
jednak umorzeniem, które nie ma wydźwięku potępiającego, a wręcz
może być (choćby i błędnie) odebrane jako równoznaczne z uniewinnieniem, unicestwiając jakikolwiek efekt prewencyjny71. Obawa przed
takim mechanizmem (i ogólnie niejasny cel art. 82 ust. 2 in principio
uil) prowadzi do tego, że OSL w Warszawie praktycznie nigdy z tego
przepisu nie korzysta. Pozwala to m.zd. uznać rozwiązanie w obecnej
postaci za niefunkcjonalne.
VI. Aktywność sądu lekarskiego po nowelizacji kpk
Omawiana tu kwestia stanie się aktualna po wejściu w życie „wielkiej noweli“ do kodeksu postępowania karnego72. Spośród oczekiwanych zmian szczegółowych niektóre są nawet pożądane z punktu
widzenia ustalania odpowiedzialności zawodowej, np. przyjęcie jako
zasady, że oskarżony jest wprawdzie uprawniony do udziału w rozprawie (art. 374 § 1 kpk w nowym brzmieniu), lecz jego udział nie
69
Zatarcie kary upomnienia następuje z urzędu po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia
(art. 110 ust. 3 pkt 1 uil).
70
Katalog organów izb lekarskich zawierają art. 21 i 35 uil.
71
Groźby takiej nie byłoby, gdyby w uil zastosowano model zbliżony do „ostrzeżenia dziekańskiego“ z ustawy o radcach prawnych, która stanowi (w art. 66 ust. 1 i 2), że „gdy przewinienie dyscyplinarne
jest mniejszej wagi albo w świetle okoliczności sprawy będzie to wystarczającym środkiem dyscyplinującym
radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego bez potrzeby wymierzenia kary dyscyplinarnej“, dziekan rady
OIRP, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, może poprzestać na udzieleniu radcy prawnemu (aplikantowi)
ostrzeżenia, przy czym dziekan może jednocześnie zobowiązać radcę prawnego (aplikanta) do przeproszenia
pokrzywdzonego lub do innego stosownego postępowania.
72
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r. poz. 1247.
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będzie już obowiązkowy. Ogólnie jednak nadchodząca zmiana modelu postępowania powinna budzić poważne obawy, że lekarskie organy
procesowe (a zwłaszcza rzecznicy odpowiedzialności zawodowej jako
oskarżyciele) nie udźwigną ciężarów, jakie na nich nałoży kontradyktoryjność. Obecna praktyka pokazuje, że wnioski o ukaranie nierzadko
konstruowane są źle i opatrywane materiałem dowodowym miernej
jakości. Jest to w warunkach samorządu zawodowego nie do uniknięcia i nie można liczyć, że sytuacja ta ulegnie zmianie po wejściu noweli w życie (w przypadku izb lekarskich nie sposób nawet liczyć na
profesjonalizację urzędu rzecznika, co teoretycznie byłoby możliwe
w prawniczych samorządach zawodowych).
Do tej pory sytuację ratowała tradycyjna, aktywna rola sądu lekarskiego w prowadzeniu postępowania dowodowego. Nowela do kpk
może to uniemożliwić; zwłaszcza nowy art. 167 § 1, wprowadzający
zasadę prowadzenia dowodów przez strony (sąd ma sam dowodów nie
prowadzić ani nie dopuszczać ich z urzędu; chyba że „w wyjątkowych
wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami“). Podobna uwaga dotyczy art. 171 § 2 kpk, zgodnie z którym przy prowadzeniu
dowodów osobowych prawo zadawania pytań mają: podmiot przesłuchujący, strony, obrońcy, pełnomocnicy i biegli, zaś członkowie składu
orzekającego znów tylko „w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych
szczególnymi okolicznościami“. Jeśli w tej kwestii nie interweniuje
ustawodawca, dotychczasowy pożyteczny „aktywizm“ sądów lekarskich mógłby być zachowany wyłącznie przy założeniu, że stosowanie
kpk „odpowiednio“ dopuszcza zamianę wyjątku w regułę. Byłaby to,
w moim przekonaniu, rzecz dopuszczalna (zwłaszcza, że nowela nie
rezygnuje z zasady prawdy materialnej), ale wiązałaby się z potrzebą
drobiazgowego uzasadniania każdego dowodu dopuszczanego z urzędu, a nawet każdego pytania zadawanego przez sąd lekarski w trakcie
prowadzenia dowodów.
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Doświadczenie porodu w warunkach polskich.
Prawne i antropologiczne zagadnienia opieki
położniczej

Wprowadzenie
W pilotażowym badaniu sytuacji na polskich porodówkach wzięłyśmy pod uwagę dwa interesujące nas aspekty. Przeanalizowałyśmy funkcjonujące w Polsce prawo oraz wysłuchałyśmy relacji grupy kobiet na temat ich doświadczeń związanych z ciążą i porodem.
Analiza ma charakter interdyscyplinarny. Mimo ograniczonej próby
badawczej udało nam się zaobserwować zjawiska, będące naszym
zdaniem przejawem pewnych charakterystycznych tendencji. Uważamy, że wyniki analizy dają dobrą podstawę do dalszych badań
dotyczących tego zagadnienia. W opracowaniu wykorzystujemy
antropologiczne narzędzie w postaci wywiadu pogłębionego oraz
odwołujemy się do narracyjnego podejścia badawczego. W trakcie
badania potraktowałyśmy obowiązujące prawo jako kontekst, który podobnie jak aspekt czysto medyczny, wywiera wpływ na indywidualne doświadczenie porodu przez kobietę. Prawo może być
pomostem prowadzącym do ułatwienia narracji na temat tego doświadczenia i punktem odniesienia, jeśli chodzi o jego wartościowanie. Z jednej strony może sprzyjać lepszemu podejściu do pacjentek
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i być podstawą do tego, by mogły one upominać się o określone
traktowanie. Z drugiej strony – może stanowić przeszkodę, absolutyzować narrację sprowadzając ją do punktu, w którym to, co legalne może być wartościowane tylko pozytywnie, zabierając pacjentce
płaszczyznę krytyczną i możliwość samodzielnej oceny określonych zdarzeń. Dopiero połączenie dwóch perspektyw – prawniczej
i antropologicznej – daje, naszym zdaniem, możliwość stworzenia
owej krytycznej przestrzeni. Badania antropologiczne pozwalają
uwypuklić relacje między prawem a doświadczeniem konkretnych
osób. Uważamy, że własna narracja pomaga odzyskać kontrolę kobiety nad jej doświadczeniem, jak również naświetlić problemy,
których rozwiązanie być może pozwoli na poprawienie funkcjonowania miejsc popularnie zwanych porodówkami, co z kolei ma
szanse przełożyć się na lepszą sytuację rodzących kobiet.
W sierpniu i wrześniu 2014 roku przeprowadziłyśmy rozmowy
z losowo wybranymi kobietami na temat ich doświadczeń z oddziału położniczego i sali porodowej. Wszystkie rozmówczynie rodziły
w szpitalach państwowych w dużych i średnich miastach na przestrzeni ostatnich 10 lat. Przeprowadzonych zostało 7 wywiadów,
w trakcie których kobiety opowiadały o swoich przeżyciach związanych z porodem, o doświadczeniach w kontakcie z personelem
medycznym oddziału położnictwa. Nacisk został położony na kontekst praw pacjentek oraz ich subiektywne poczucie bezpieczeństwa i uwłasnowolnienie w relacji z instytucją, jaką jest szpital.
Najprościej rzecz ujmując chciałyśmy sprawdzić, w jakim stopniu
kobiety czują, że zostały potraktowane dobrze w sytuacji porodu.
Oprócz wywiadów przeprowadziłyśmy także wiele nieformalnych
rozmów z kobietami z rozmaitych środowisk oraz zapoznałyśmy się
z opiniami i opowieściami zamieszczanymi na stronach oraz forach
internetowych związanych z tematyką ciąży i porodu. Mamy pełną
świadomość, iż tak niewielka próba badawcza nie może być traktowana jako pełne odzwierciedlenie sytuacji i nie może służyć jako
istotna statystycznie informacja o błędach popełnianych w opiece położniczej. Jednak doświadczenia kobiet zebrane w trakcie
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przeprowadzonych wywiadów stanowią punkt wyjścia do dalszych
badań. Pragniemy również zwrócić uwagę, że perspektywa antropologiczna, ze względu na swój jakościowy charakter, może wiele
wnieść do dyskusji na temat potrzeby zmian prawnych, sposobów
ich wprowadzania czy kontroli nad ich przestrzeganiem.
Dla wyeksponowania kwestii prawnomedycznych zrezygnowałyśmy z większości przytoczonych in extenso relacji pacjentek
(obecnych w pierwotnej wersji opracowania), ograniczając się tylko do najbardziej symptomatycznych. Podany w nawiasach wiek
posiadanych przez respondentki dzieci pozwala na umiejscowienie
opisywanych zdarzeń w czasie.
W podsumowaniu badań odwołujemy się do Raportu z monitoringu wybranych mazowieckich oddziałów położniczych, który został przeprowadzony przez Fundację „Rodzić po Ludzku” w 2004
roku1 a także do Raportu dotyczącego monitoringu wdrażania nowych standardów okołoporodowych w wybranych placówkach położniczych województwa mazowieckiego opracowanego przez Fundację w 2013 roku2, ponad rok po ukazaniu się znowelizowanej
wersji Rozporządzenia Ministra Zdrowia, którego przesłaniem było
polepszenie sytuacji kobiet na oddziałach położniczych3, a które
to rozporządzenie służyło nam także jako źródło obowiązujących
standardów. Obserwacje i wnioski zawarte w raportach są w wielu
punktach zbieżne z naszymi własnymi. W drugiej części artykułu poruszamy tematykę związaną z samym społecznym postrzeganiem ciąży. Daje nam to kolejny punkt wyjścia do przedstawienia
postulatów odnośnie zmiany podejścia do pacjentek na oddziałach
położniczych.

1
Przestrzeganie praw pacjenta w oddziałach położniczych. Raport z wybranych oddziałów położniczych w województwie mazowieckim, Fundacja „Rodzić po Ludzku”, 2004
2
Monitoring wdrażania nowych standardów okołoporodowych w wybranych placówkach położniczych województwa mazowieckiego, Fundacja „Rodzić po Ludzku”, 2013
3 	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.
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Prawa pacjentek na polskiej porodówce
Przed przystąpieniem do analizy wywiadów warto wypunktować,
o jakie prawa pacjentek chodzi. Rozdział 3 uprpacj4 określa prawo
pacjentki do informacji, Rozdział 5 opisuje prawo pacjentki do wyrażenia zgody lub sprzeciwu na świadczenie medyczne, Rozdział
6 omawia prawo pacjentki do poszanowania intymności i godności.
W trakcie wywiadów udało się stwierdzić, że personel medyczny nie
wywiązywał się z przestrzegania przepisów zawartych we wspomnianych rozdziałach.
Prawo do wyrażenia zgody na świadczenie medyczne jest ściśle
związane z prawem do informacji. Wyrażenie zgody wymaga bycia
świadomym tego, czego dotyczy określona procedura (art. 16 uprpacj).
Istotną kwestią w kontekście doświadczeń kobiet na oddziale położniczym stanowią pytania o:
1. zgodę na zastosowanie środków przyspieszających poród,
2. zgodę na wybór określonej pozycji w trakcie porodu,
3. zgodę na zabiegową ingerencję w przebieg porodu: użycie
kleszczy, cesarskie cięcie lub powszechnie stosowaną czynność,
zidentyfikowaną na podstawie relacji jako zabieg Kristellera,
czyli tzw. „wyciskanie” dziecka z brzucha matki,
4. zgodę na uczestnictwo w trakcie porodu osób trzecich (studentów, pielęgniarek, zmieniających się lekarzy i położnych),
5. zgoda na wykonanie nacięcia krocza.
W trakcie rozmowy z Barbarą (lat 39, dwóch synów: 6 i 2 lata)
dowiedziałyśmy się, że nie zapytano ją, czy zgadza się na podanie
przyspieszającej poród oksytocyny. Została powiadomiona, że ją dostanie i po prostu dostała. Nie została poinformowana, że może wybrać
sobie pozycję do rodzenia i nie wyraziła doinformowanej zgody na tę
pozycję, w której ostatecznie została położona.
Na polskich porodówkach wciąż obserwuje się proces poddawania
rodzących kobiet pewnego rodzaju musztrze. Szczególnie widoczne
4 	 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2009 Nr
52 poz. 417
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jest to podczas drugiej fazy porodu5, kiedy kobiety najczęściej słyszą
komunikaty w formie krótkich rozkazów (np. „przyj”, „nie przyj”,
„oddychaj”, „wstrzymaj powietrze”), które to komunikaty wcale niekoniecznie wiążą się z potrzebami odczuwanymi w danym momencie
przez same pacjentki6. Zaobserwować można także powszechne przekonanie personelu medycznego w kwestii długości porodu – dobry
poród, to poród szybki. Dlatego właśnie w pierwszej fazie porodu nakazuje się kobiecie jak najwięcej poruszać, póki ta jeszcze ruszać się
może (spacery, ćwiczenia na piłce), a w fazie drugiej - poprzez komendy - stosuje się tzw. parcie kierowane zamiast spontanicznego. Rzekomym celem parcia kierowanego, narzucającego kiedy i jak pacjentka
ma przeć, jest pomoc kobiecie poprzez skrócenie czasu akcji porodowej. To skrócenie jednak, jak pokazują liczne badania w tym kierunku7, nie przekłada się wcale na rzeczywiste zwiększenie komfortu czy
poprawę stanu zdrowia pacjentek. Z kolei parcie spontaniczne polega
na dostosowaniu się personelu medycznego do sygnałów wysyłanych
przez organizm kobiety w konkretnym przypadku. Upraszczając: dana
kobieta prze, kiedy czuje potrzebę parcia, nienarzuconą jej przez zachowanie otoczenia czy jakieś czynniki inne niż sam poród, spontanicznie wybierając i zmieniając pozycję. Mimo iż skutkować to może
wydłużeniem czasu porodu, nie wpływa negatywnie ani na rodzącą,
ani na dziecko, wręcz przeciwnie – może zacznie ułatwić poród i chronić oboje przed powikłaniami8. Zdarza się, że właśnie takie natarczywe
dyscyplinowanie pacjentki – oprócz tego, że niekoniecznie sprzyja jej
samopoczuciu, czy wręcz może nawet narusza w jakiś sposób jej godność – sprawia, że poród się wydłuża i staje coraz bardziej męczący,
wyczerpujący, obarczony coraz większym ryzykiem.

5 	 Jest to faza, w której dziecko dosłownie „się rodzi”, czyli wychodzi czy też jest wypychane z brzucha
matki. W fazie I, poprzedzającej, pojawiają się wszystkie związane ze zbliżającą się akcją porodową objawy.
6 	 Baranowska B., Prowadzenie II okresu porodu w świetle badań naukowych, Fundacja „Rodzić po
Ludzku”, http://www.rodzicpoludzku.pl/Wiedza-o-porodzie/Prowadzenie-II-okresu-porodu-w-swietle-badannaukowych.html
7 	 Ibidem
8 	 Ibidem
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Tak było w przypadku pierwszego syna Barbary, który rodził
się bardzo długo i z trudnościami. Ostatecznie został „wyciśnięty”
z brzucha. Pacjentka nie została uprzedzona, co się będzie działo ani
zapytana o to, czy sobie tego życzy:
Ja już umierałam z bólu, już tylko prosiłam męża, żeby mnie zabił.
I ten lekarz przyłożył łokieć o tu [do mostka] i z całej siły przycisnął,
mój mąż mówił potem, że on tak przycisnął, że tym łokciem to łóżka
dotknął, tak mocno. To bardzo zabolało, powiedziałam wtedy głośno:
„Aua!”. Miałam potem wielkiego siniaka, może nawet żebro złamane, nie wiem.
Z opisu pacjentki wynika, że zajmujący się nią lekarz zastosował
niesławny zabieg Kristellera, od pewnego czasu uznawany za niedopuszczalny ze względu na duże ryzyko spowodowania uszkodzeń9.
Przeprowadzone badania tej metody ujawniły, że nie wiąże się ona
z żadnymi korzyściami dla rodzącej, natomiast może przyczynić się
do zwiększenia ryzyka wystąpienia: u matki – uszkodzenia macicy,
krocza i zwieracza odbytu, u dziecka – złamania kości i uszkodzenia
splotu ramiennego, dystocji barkowej10, niedotlenienia (które w skrajnych przypadkach może skończyć się zgonem), a także uszkodzenia
mózgu i nerwów dziecka11. Przykładów nie trzeba daleko szukać – na
początku stycznia tego roku (2015) mediami wstrząsnęła informacja
o wyroku w sprawie Piotra M. i Hanny L., lekarza i położnej skazanych na trzy i dwa lata więzienia bez zawieszenia za umyślne spowodowanie śmierci (Sąd zmienił kwalifikację czynu z działania nieumyślnego na umyślne) poprzez zastosowanie chwytu Kristellera, co
doprowadziło do pęknięcia macicy rodzącej i wykrwawienia, a także
poważnego niedotlenienia dziecka, które zmarło kilkadziesiąt godzin

9 	 Temat niedopuszczalnego występowania tego zjawiska na dużą skalę – nawet mimo skuteczności
metody – został poruszony już w: Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 157
10
Jest to sytuacja położnicza, w której po urodzeniu główki płodu dalsze rodzenie się barków jest
utrudnione, zazwyczaj przez zahaczenie się przedniego barku za łuk łonowy. Klasyczna dystocja barkowa jest
nagłą sytuacją położniczą, mogącą skutkować poważnymi komplikacjami u noworodka. Została uznana za
główną przyczynę śmiertelności noworodków o masie 4 kg i więcej.
11
Ibidem

166

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

Doświadczenie porodu w warunkach polskich

po porodzie12. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że opis przeprowadzania oraz wskazania do użycia tego zabiegu podawane przez samego
twórcę, Samuela Kristellera (w 1867 roku) bardzo wyraźnie odbiegają
od tego, co w dzisiejszych praktykach medycznych opatruje się tą nazwą, a co jest najczęściej brutalnym tej metody wypaczeniem13.
Mimo iż Barbara nie znajdowała się w szpitalu klinicznym, nie została zapytana o zgodę na obecność praktykantów:
Była zmiana personelu. Zlecieli się też wtedy lekarze. A jeszcze po
drodze przyszli praktykanci. Nikt się mnie nie zapytał wtedy. (...) Oni
się muszą uczyć, ja to rozumiem, ale jakby się chociaż z grzeczności
zapytali.
Jeśli chodzi o przepisy dotyczące obecności praktykantów w trakcie wykonywania świadczenia medycznego, polskie prawo zdaje się
niejednoznaczne. Art. 22 uprpacj mówi, co następuje: „Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych,
uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to
niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej.
Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego
przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego”. Natomiast art. 36 ust. 1
uzawlek14 głosi: „Lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta.”, jednocześnie zastrzegając, że: „Do klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i innych
12
Świderska A., Ginekolog i położna ze szpitala na Polnej skazani na więzienie, http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3704960,ginekolog-i-polozna-ze-szpitala-na-polnej-skazanina-wiezienie,id,t.html?cookie=1,.Zob. też wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowawczej

dla dziecka urodzonego z uszkodzeniami splotu barkowego w wyniku zastosowania zabiegu Kristellera z dnia
10.II.2010 r., V CSK 287/09 z gl. M. Nesterowicza, Prawo i Medycyna nr 3-4/2013
13
Waszyński E., Zabieg Kristellera – Expressio fetus, jego geneza i współczesne zastosowanie, Ginekologia Polska 79, 2008, s. 297-300
14
Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152
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jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych,
lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do
celów dydaktycznych nie stosuje się art. 22 ust. 2 Ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”. Wątpliwości budzą dwie kwestie. Po pierwsze, czy domniemana zgoda pozostawia przestrzeń na
wyrażenie sprzeciwu wobec obecności praktykantów, czy sprzeciwu
wobec wykonania świadczenia w ogóle. Po drugie, co jest wyższym
dobrem w sytuacji, gdy pacjentka jest subiektywnie przeświadczona,
że obecność osób trzecich narusza jej intymność i godność osobistą:
jej samopoczucie czy kształcenie przyszłych lekarzy. Naszym zdaniem
z powyższych przepisów nie wynika jednoznacznie, jak w opisanej sytuacji powinien zachować się lekarz.15
Warto zwrócić uwagę również na to, że placówki kliniczne, na podstawie kontraktów z NFZ, przyjmują zwłaszcza ciąże powikłane. Wobec tego pacjentki, ze względu na swój stan zdrowia, mają ograniczoną
możliwość wyboru jednostki, która będzie w stanie zapewnić im należytą opiekę ekspertów. W związku z tym zasadny wydaje się postulat
de lege ferenda, by w ustawie explicite wyrazić prawo do zgłoszenia
sprzeciwu wobec obecności studentów. Brak możliwości sprzeciwienia się obecności osób trzecich byłby nieproporcjonalnym ograniczeniem konstytucyjnie zagwarantowanych dóbr osobistych. By uczynić
zadość prawu do informacji, w kartach praw pacjenta prawo sprzeciwu
powinno zostać wyeksponowane16.
Jak podkreśla Mirosława Malczewska w komentarzu do uzawlek
– mimo iż w obecnym stanie prawnym nie przewiduje się możliwości
uzyskania zgody od pacjenta na obecność studentów i że ust. 4 art. 36
tejże ustawy nadaje im prawo uczestnictwa podczas udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, nie można domniemywać, że pacjent,
15
Zob. też M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania,
Warszawa 2012, s. 416-417.
16
Warto także zwrócić uwagę, że niedawno (09.10.2014) Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał
wyrok w sprawie Konovalova przeciwko Rosji (skarga nr 37873/04), w którym także porusza problematykę
obecności studentów medycyny w czasie porodu. Wyrok ten jest sygnałem do przyjrzenia się bliżej sytuacji
w Polsce, która musi zostać dopasowana do standardów praw człowieka, tworzonych i zmienianych m. in.
przez wyroki Trybunału.
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który zgłasza się do placówki kształcącej przyszły personel medyczny
(jak już zostało powiedziane, często jest to jedyna dostępna mu placówka) rezygnuje tym samym lub zgadza się na ograniczenie swojego prawa do intymności. „Prawo uczestniczenia innych osób, o których mowa w art. 36 ust. 4, podczas udzielania pacjentowi świadczeń
zdrowotnych nie wyłącza prawa pacjenta do nietykalności osobistej
i udzielenia świadomej zgody. Przemawia za tym w szczególności art.
51 KEL17, który wymaga uzyskania zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na udział w demonstracjach naukowych lub
dydaktycznych oraz zwraca uwagę na konieczność zachowania anonimowości osoby demonstrowanej”18.
W trakcie pierwszego porodu Barbary zostało wykonane nacięcie
krocza. Zrobiono to w momencie, gdy była ona tak wycieńczona, że
nie miało to dla niej znaczenia: nie czuła już nic, było jej wszystko
jedno. Jednak zanim zaczęła rodzić, bała się nacięcia, wręcz brzydziła
ją ta kwestia. Nie wiedziała, że może go nie mieć, nie wyrażała też na
nie zgody.
W trakcie rozmowy z Małgorzatą (lat 22, syn 2 lata) dowiedziałyśmy się, że nie została zapytana o zgodę na podanie oksytocyny,
ale jest zadowolona, że dostała. Bardzo jej ulżyło, urodziła niemalże
od razu, w ciągu kilku minut. Później bardzo długo rodziła łożysko,
w końcu była łyżeczkowana, bez znieczulenia. Podobnie jak Barbara,
nie została poinformowana, że może wybrać sobie pozycję, w której
chce rodzić i nie wyraziła doinformowanej zgody na pozycję, w której
została położona. Urodziła własnymi siłami, nie było zabiegowej ingerencji w przebieg porodu. Jednak po urodzeniu dziecka miała problem
z żyłami rąk. Żyły „wyszły” i bardzo bolały. Nie była w stanie przypomnieć sobie klinicznej nazwy tych objawów. Prawdopodobnie mogło
być to zakrzepowe zapalenie żył; otrzymała zastrzyki przeciwzakrzepowe. Gdy lekarze to zauważyli zbiegli się, bez pytania pacjentki stanęli nad jej łóżkiem i naradzali się. Małgorzata nie została zapytana,
17
Kodeks Etyki Lekarskiej
18
Malczewska M., Prawo do intymności i poszanowania godności, [w]Ustawa o zawodach lekarza
i lekarza dentysty. Komentarz., red. Zielińska E., Warszawa 2014, s. 666
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czy zgadza się na tę jak określila „komisję”, nie została również poinformowana, co się dokładnie dzieje. Nacięcie krocza zostało podczas
porodu wykonane rutynowo, bez pytania o zgodę.
Nacięcie krocza stanowi uszkodzenie ciała, niedopuszczalne bez
zgody pacjentki. Nasze rozmówczynie usprawiedliwiają lekarzy, którzy je wykonali, opisując swój stan jako rozstrojenie spowodowane bólem, które ograniczało ich faktyczną kompetencję oraz jako czynność
wykonywaną w sposób wskazujący, że procedura ta nie cierpiała w danej chwili zwłoki. Fakt, że pacjentki pamiętają, iż nie wyraziły zgody
na procedurę, jak również zdają sobie sprawę z jej przeprowadzenia,
wskazywałby jednak na to, że z ich kompetencją nie było aż tak źle.
Co się zaś tyczy natychmiastowej konieczności zastosowania procedury
– dyskusje toczone nad celowością nacinania krocza sugerują, że z dużym prawdopodobieństwem wolno przyjść, iż nie jest to sytuacja nagła,
z której nie ma innego wyjścia19.
Małgorzata Świderska w komentarzu do art. 16 uprpacj zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym nawet interwencja niewywołująca
rozstroju zdrowia ani niepowodująca żadnej szkody majątkowej, ale
przeprowadzona bez wyraźnej zgody pacjenta, również jest podstawą
do roszczenia zadośćuczynienia za zawinione naruszenia prawa pacjenta
na podstawie art. 4 ust.1 omawianej ustawy w związku z art. 448 k.c.20.
Przykładem, na który powołuje się Autorka komentarza jest wyrok Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z 2006 roku: „Zabieg medyczny bez zgody
pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany został zgodnie z zasadami wiedzy”. Wyrok zapadł w związku z pobraniem
wycinka skóry pacjenta do badania histopatologicznego bez uzyskania
jego uprzedniej zgody21.
19
Kubicka-Kraszyńska U., Otffinowska A., Nacięcie krocza – konieczność,czy rutyna?, Fundacja
„Rodzić po Ludzku”, http://www.rodzicpoludzku.pl/pliki/Naciecie_krocza_koniecznosc_

czy_rutyna.pdf

20
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93
21
Świderska, M., Prawo pacjenta to wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, [w]:
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz, red. Nesterowicz M., Instytut Problemów
Ochrony Zdrowia sp. z o. o., Warszawa 2009

170

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

Doświadczenie porodu w warunkach polskich

Marta (lat 39, dwóch synów 7 i 5 lat) z powodu odklejającej się
siatkówki i problemów hormonalnych, obu synów urodziła poprzez
cesarskie cięcie. W związku z tym nie dotyczy jej pytanie o zgodę na
leki wywołujące poród ani zgody na określoną pozycję czy nacięcie
krocza. Jeśli chodzi o obecność osób trzecich, sytuacja również wyglądała inaczej niż w przypadku rodzących „naturalnie”. Pod koniec
pierwszej ciąży przez dwa tygodnie musiała leżeć, ponieważ w 36 tygodniu zaczęła się u niej akcja porodowa. Z racji, że miało być wykonane cesarskie cięcie mogła zaplanować poród, zdążyła wybrać szpital
i lekarza. Mówi, że pojechała na „umówiony poród”. Wzięła skierowanie do szpitala i zaświadczenie, że ma wskazanie do cesarskiego cięcia.
Bała się, że bez zaświadczenia zostanie zmuszona do próby urodzenia
siłami natury. Zapytano ją, jakiego znieczulenia sobie życzy. Poinformowana o możliwościach zdecydowała się na zewnątrzoponowe, bała
się narkozy, chciała być przytomna. Druga ciąża była spokojniejsza,
nie wystąpiła przedwczesna akcja porodowa, na wszelki wypadek pacjentka wzięła wcześniejsze zwolnienie, aby się oszczędzać. Umówiła
się na konkretny termin, jednak cztery dni wcześniej zaczęła rodzić.
Udało jej się skontaktować z lekarzem, który miał odebrać poród.
Z tego się cieszy, jednak mimo to była w stresie, wrażliwa, brała do
siebie niechętne spojrzenia personelu medycznego. Trafiła na zmianę
pielęgniarek, które nie były miłe, mówi o nich „pakiet nieprzyjemny na
zmianie”22. Gdy czekała na cesarskie cięcie, zaczęły się bóle porodowe, bała się poprosić o zastrzyk przeciwbólowy, bo te pielęgniarki były
„obcesowe w obejściu”. Zdecydowała się poprosić, zastrzyk dostała.
Ważnym aspektem, również wymaganym ustawowo, jest poszanowanie godności i intymności pacjentki. Wspomniany art. 22 ust.
1 uprpacj, nakłada na osoby wykonujące zawód medyczny ten obowiązek. Nasze rozmówczynie w swoich relacjach zwracały uwagę, że
przepis ten jest nagminnie łamany. Godność i intymność to kategorie

22
Być może jest to strategia obronna – kobiety wobec uprzedmiotawiającego je traktowania przez
personel medyczny odpowiadają tym samym.

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

171

Olga Plesińska, Katarzyna Chludzińska

filozoficznie problematyczne i trudne do zdefiniowania.23 Jedynym
sensownym sposobem na dowiedzenie się, czy doszło do naruszenia
godności i intymności, wydaje się zapytanie osoby najbardziej zainteresowanej: w tym wypadku rodzącej kobiety. To ona, nikt inny,
powinna wypowiadać się na temat tych kwestii. W tym miejscu oddajemy głos Joannie.
Joanna (lat 30, córka 2 lata) obecnie w drugiej ciąży, o swych
doświadczeniach wypowiada się dość niejednoznacznie. Z jednej
strony śmieje się, mówi, że na oddziale położniczym panowała dobra atmosfera, opowiada żarty. Z drugiej – skarży się na brak możliwości otrzymania znieczulenia, brak zainteresowania personelu medycznego jej osobą, aż do momentu osiągnięcia pełnego rozwarcia.
Jednoznacznie najtrudniejsze okazały się dla niej dwa dni, spędzone
w szpitalu po porodzie. Szczególnym stresem był dla niej obchód:
Sprawdzanie, rozkaz - zmieniać podkład, przebrać się, zdjąć
majtki, umyć. Chodzili na obchód sami faceci. Obcy ludzie, gapią
ci się w miejsce, którego nikt nie widzi. Jak jest poród to masz to
gdzieś, chcesz tylko urodzić to dziecko. Ale potem... Ja miałam schizę, że ubrudzę łóżko, że leci mi krew, że przyjdą ci ludzie i będą mnie
oglądać.
Czuła też, że nie jest traktowana indywidualnie, podmiotowo:
23
Zob. m.in. U. Schrade: O pojęciu godności osobistej, Etyka nr 24 (1988 r.), s.
79-90, M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1970, s. 51-75,
Z. Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia, Warszawa 2005, s. 45 – 46. K. Bayertz, Human Dignity: Philosophical Origin and Scientific Erosion of an Idea, K. Bayertz (red.),
Sanctity of Life and Human Dignity, Kluwer Academics Publishers, Dorfrecht/Boston/
London 1996, s. 73-90, T. L.Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, (wyd.
IV) tłum. W. Jacórzyński, Warszawa 1996, s. 131 passim, M. Środa, Jdea godności
w kulturze i etyce, Warszawa 1993, M. Boratyńska, Wolny wybór..., s. 52-59, wyrok TK
z 5 marca 2003 r., sygn. K 7/01, OTK ZU nr 3/A/2003, poz. 19, wyrok TK z 9 lipca 2009
r., SK 48/05, OTK 108/7/A/2009, wyrok TK z 5 marca 2003 r., sygn. K 7/01, OTK ZU
nr 3/A/2003, poz. 19, wyrok TK z 9 lipca 2009 r., SK 48/05, OTK 108/7/A/2009 oraz
K. Complak: O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP, [w]
Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002, s. 78, wyrok TK z 9 lipca 2009 r., SK 48/05 oraz L. Garlicki, tezy do art. 30:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003.
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Potem jak ten obchód robią, to nikt się ciebie nie zapyta jak się pani
czuje, o, szwy okej, dobrze, to do widzenia. Nikt się mnie nie spytał, czy
dobrze się czuję, czy wszystko w porządku.
Wspomina również, że gdy zmartwiła się, że jej dziecko nie płacze
po urodzeniu, usłyszała od lekarza, mężczyzny: Boże, te kobiety, nie
płacze to źle, potem panikują, że za dużo płacze. Ciężkim doświadczeniem był dla niej również moment, gdy położna przyszła umyć jej
córkę:
Pod zlew, bach bach bach, 3 sekundy, do widzenia. Mała się drze,
zostawiła mnie z tym dzieckiem. Jak się ma pierwsze dziecko to uważam, że oni mogliby tak pomóc trochę. Może to właśnie tego uczą na
szkole rodzenia. Ja byłam rozhisteryzowana, mogłaby mi pomóc zmienić tą pieluszkę.
Joanna nie chodziła do szkoły rodzenia. Uważała, że nie jest jej to
potrzebne. Powiedziała, że w trakcie porodu była na bieżąco instruowana, co robić. Jednak gdy przyszło do nauki karmienia, położne wyprowadziły ją z równowagi:
Jak się pani karmić nie nauczy to pani stąd nie wyjdzie. Mój lekarz to mi powiedział, że nie mam co narzekać, że to co ja miałam to
w ogóle nie był żaden poród. Ale nie wkurzyło mnie to. Wkurzyły mnie
te położne od tego karmienia. Pytały, czy się to dziecko najadło już.
Ja, że nie chce się przyssać. One do mnie: „A co pani, chce dziecko
zagłodzić?”.
Opisana sytuacja stanowi ewidentne naruszenie prywatności kobiety oraz jej prawa wyboru dogodnej metody karmienia. Zwróćmy uwagę, że rzadko która ma ze sobą przybory do karmienia i puszkę mieszanki, przez co jest uzależniona od dobrej woli personelu. Dotyczy to
również pacjentek po cesarskim cięciu, mimo, że znanym faktem jest,
iż laktacja może pojawić się w takiej sytuacji z opóźnieniem.
Joanna skarżyła się również, że odwiedzający mogą wchodzić na
sale poporodową. Krępowała ją obecność obcych mężów i ojców, podczas gdy ona doznawała trudności w karmieniu piersią i potrzebowała
spokoju. Według Joanny w wieloosobowych salach brakuje intymności
również jeśli chodzi o potrzebę zachowania higieny osobistej. Joanna
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uważa też, że w Polsce istnieje niezrozumiała dla niej presja na poród
naturalny i karmienie piersią. Ażeby to zobrazować, przytacza historię
swej kuzynki:
Moim zdaniem w Polsce jest nagonka tak jak na naturalne karmienie na naturalny poród. Cesarka jest w Polsce czymś strasznym. Moja
kuzynka tak miała, że od godziny 8 rano, po tym jak dostała żel na
wywołanie porodu, po którym dostała wszystkie możliwe niepożądane
skutki, akcja porodowa się nie zaczęła, żadnego rozwarcia, nic. Oni nie
chcieli jej podać niczego innego. Cały czas ją męczyli. O 20 zaczęli wyrzucać tego jej męża z patologii. Mimo, że miała poród rodzinny. Ona
zaczęła się pakować, powiedziała, że idzie rodzić pod śmietnik jak jej
wyrzucą tego męża. O północy zaczęła głupawki dostawać, to dopiero
wtedy się przestraszyli, że dali jej tyle tego na wywołanie, a ją w pewnym momencie przestało w ogóle boleć. No i wtedy się wystraszyli, że
od odejścia wód to nie można długo czekać, bo się dziecko dusi. Dopiero wtedy dali jej zastrzyk z oksytocyny, półtorej godziny i ona urodziła,
no nie... Zamiast dać jej to na początku, żeby się kobieta nie męczyła,
albo zrobić jej cesarkę, to dla mnie to było, ta mała się urodziła już
zielona, jak ja ją zobaczyłam następnego dnia, to ona miała sine ręce,
pomarszczone jak babcia, rzygała zielonymi wodami płodowymi. Dla
mnie to jak by oni jeszcze chwilę poczekali, to to dziecko by się naprawdę udusiło. I to właśnie niefajne. Oni czekają zawsze do samego
końca, wtedy ewentualnie zrobią ci cesarkę. A ten sam koniec to ciężko
wyczuć wiesz, bo dziecko może być już niedotlenione. Ja tego nie rozumiem, czemu ta cesarka jest taka zła. No jak nie idzie ten poród tak
jak iść powinien... Ona rodziła w tym samym szpitalu co ja. U mnie na
szczęście wszystko poszło dobrze. Wszyscy są zadowoleni z tego szpitala jeśli nie ma komplikacji. Jak są komplikacje, to nigdy nie będziesz
zadowolona. Potem kuzynka usłyszała od lekarza „Niech pani już nie
histeryzuje, to aż tak nie boli”. Facet ci to mówi...
Poruszona przez Joannę kwestia dostępności cesarskiego cięcia warta jest szerszego przeanalizowania. Zarówno w Polsce, jak i w innych
miejscach na świecie daje się zaobserwować tendencję do zwiększania
się ilości porodów poprzez cesarskie cięcie. Sytuację można tłumaczyć
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po pierwsze, rozszerzeniem się zakresu wskazań medycznych do tego
zabiegu (postęp w medycynie obniżył ryzyko zabiegu oraz umożliwił
pacjentkom ze schorzeniami takimi, jak np. cukrzyca, w przypadku
których dawniej odradzano ciążę, korzystanie z rozwiązania jej przez
cesarskie cięcie)24, po drugie - rosnącą świadomością pacjentek na
temat ich autonomii25. Wobec braku przeciwwskazań do wykonania
cesarskiego cięcia, zaś przy obecności wskazań względnych, decyzja
i wola pacjentki zdaje się umożliwiać lekarzowi legalne skorzystanie z tej metody rozwiązania ciąży: według podzielanego przez wielu
prawników poglądu, zgoda uprawnionego rozszerza granice ryzyka
dopuszczalnego przy danym zabiegu26. Również szacunek dla autonomii teoretycznie osłabił bezwzględność pojęcia wskazań medycznych
oraz przywiązanie do formalnej hierarchii dóbr własnych27.
Przypadek kuzynki naszej rozmówczyni porusza ważny problem
zwlekania z wykonaniem zabiegu cesarskiego cięcia, które często skutkuje tragicznymi dla rodzącej i dziecka konsekwencjami. Opóźnienie
interwencji medycznej w postaci cesarskiego cięcia w przypadkach
komplikacji naturalnego porodu jest jedną z najczęstszych podstaw
roszczenia zadośćuczynienia.
Kinga Bączyk–Rozwadowska przytacza szereg orzeczeń sądowych
stwierdzających odpowiedzialność szpitala za błąd lekarski, wynikający z pomyłek diagnostycznych, jak również złej organizacji pracy
szpitala. Wartym wspomnienia jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, w którym opóźnienie wykonania cesarskiego cięcia nazwane
jest wprost błędem w sztuce, uzasadniającym odpowiedzialność szpitala za lekarza (art. 430 k. c.)28.
Z kolei Maria Boratyńska wskazuje na przykłady psychicznej natury wskazań do cesarskiego cięcia. Obecnie jest nim nerwica lękowa,
24
Boratyńska M., Wolny wybór..., s. 639
25
Boratyńska M., Cesarskie cięcie na życzenie pacjentki, Prawo i Medycyna nr 3/2008, s. 46
26
Welzel H., Das Deutsche Strafrecht, Berlin 1958, s. 117, za: Radzicki J., Ryzyko zabiegów lekarskich w prawie karnym, s.106, za: Boratyńska M., Cesarskie cięcie..., s. 51
27
Boratyńska M., op. cit., s. 64
28
Bączyk-Rozwadowska K., Problemy prawne zabiegu cesarskiego cięcia, Prawo i Medycyna
4/2008
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jednak subiektywnie odczuwany silny ból, czy wręcz sam lęk przed
bólem, lęk przed śmiercią, traumatyczne przeżycia z przeszłości – to
zdaniem Autorki także wystarczające powody29. Biorąc pod uwagę
powyższe, można wyciągnąć wniosek, że opisany przez rozmówczynię przypadek powinien być uważany za co najmniej niedbalstwo
podczas wykonywania świadczenia.
Joannie, podobnie jak innym naszym rozmówczyniom, nacięto
krocze bez pytania o zgodę ani nie informując o takim zamiarze.
Również Barbara spotkała się z brakiem taktu personelu medycznego, który można uznać za naruszenie godności pacjentki:
Była taka sytuacja, przy porodzie Bartka, że przyszła pani z drugiej sali, tam była taka kobieta, która bardzo krzyczała. Mam wrażenie, że się z niej nabijały, przy mnie. Nie zwróciłam im uwagi, ale
zwróciłam na to uwagę.
Barbara nie chodziła do szkoły rodzenia. Rodząc pierwszego syna
przeżyła traumę, która na pięć lat zniechęciła ją do kolejnej ciąży. Na
pytanie, czy uważa, że potrzebny jest konsultant mogący doradzić
w sprawach porodu, odpowiedziała:
Dobrze by było, żeby to było opcjonalne, ale ja bym chciała, żeby
ktoś taki był. Ponoć jest tak, że jak przychodzi para to oni myślą, że
chodzili do szkółki rodzenia i wszystko już wiadomo. A myśmy z Adamem byli zieloni.
Barbara była też zawiedziona, że nikt jej nie zapytał o jedzenie.
Jest wegetarianką, było to dla niej ważne. Nawet kiedy prosiła o posiłek bezmięsny, nie udawało się jej go dostać. Jadła suchy chleb, bo
ma wstręt do masła. Można takie traktowanie uznać za przejaw braku
szacunku, naruszenie godności osoby, braku dobrej woli.
Agnieszka (lat 32, syn 11 lat, syn i córka 6 lat), opowiadając
swoją historię również zaznaczyła, że personel medyczny niewystarczająco uszanował jej godność i intymność. Rodziła u tego samego
lekarza, który prowadził ciążę. Chodziła do szkoły rodzenia. Mówi
o sobie, że była bardzo uświadomioną pacjentką. Czytała mnóstwo
29
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książek, czytała w internecie i szkoła rodzenia nie była dla niej pouczająca. Agnieszka dość szczegółowo opisała swój pierwszy poród,
był dla niej wyjątkowo ciężkim przeżyciem, jak twierdzi również
dlatego, że była bardzo młoda (miała wtedy 20 lat).
Od razu podłączyli mnie do oksytocyny, zaczęło się rozwieranie,
które było bardzo bolesne. Po kilku godzinach ból był tak silny, że
zaczęłam rozwalać sprzęt medyczny. Wtedy nie było znieczulenia na
życzenie, znieczulenie było odpłatne. To był tak silny ból, że ja myślałam, że zwariuję. To było tak, jakby moje ciało żyło, ale moja świadomość była tak pochłonięta przez ból, że ja nie miałam świadomości....
Chciałam wziąć jakąś maszynę, to chyba był elektrokardiograf i wyrzucić ją przez okno, żeby jakoś usprawiedliwić sobie to, że mnie boli.
Zrobić coś, co byłoby adekwatne do tego bólu. Jak to zobaczyły pielęgniarki, dopiero wezwały anestezjologa [wskazanie do znieczulenia].
Wspomniane przez Agnieszkę pobieranie opłaty za znieczulenie
zewnątrzoponowe niestety wciąż pojawia się w wielu polskich placówkach, mimo iż stanowi rażące naruszenie standardów opieki okołoporodowej. Znieczulenia w żaden sposób nie można traktować jako
„usługi ponadstandardowej”, gdyż jest ono finansowane ze środków
publicznych – zasady określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych30. Art. 65 tej ustawy
zapewnia równy dostęp do świadczeń wszystkim ubezpieczonym, co
znajduje odzwierciedlenie w Konstytucji RP31, której art. 68 ust. 2
brzmi: „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Mimo to znane są
przypadki podsuwania pacjentkom otumanionym bólem oświadczeń
o dobrowolnych darowiznach na rzecz szpitala. Opłaty zostają naliczane także za korzystanie z tzw. pomieszczeń o podwyższonym
standardzie. Praktyki te są jednoznacznie potępiane np. w raporcie
30
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135
31
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483
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NIK z 2009 roku32. Wynika to także z komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 29 grudnia 2010 roku: „Znieczulenie porodu jest finansowane ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia – zgodnie ze wskazaniami
medycznymi, w oparciu o Katalog JGP do 2008 roku. Koszt znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu został włączony w wycenę grupy
N01-Poród, która uzyskała wycenę 33 pkt (ok. 1680 zł). Niezgodne
z obowiązującymi przepisami jest więc pobieranie od pacjentek dodatkowej opłaty za znieczulenie porodu”33. Odstępowanie od standardów
może być m.in. wynikiem nieostrych sformułowań dotyczących tego,
co jest, a co nie jest standardem w sytuacji uzasadnionej konieczności, zawartych we wspomnianym już rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z 20 września 2012 roku34. Z raportu WHO Właściwe techniki porodowe z kwietnia 1985 roku wynika, że w sytuacji uzasadnionej medycznie należy umożliwić rodzącej korzystanie ze środków przeciwbólowych i znieczulających, jednakże nie należy przesadzić w drugą stronę
i uczynić tej praktyki rutynową35. Rekomendacje utworzone przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego za standard w zwalczaniu cierpienia
porodowego uznaje procedury anestezjologiczne związane ze znieczuleniem zewnątrzoponowym36.
Niebranie pod uwagę opinii kobiety o jej potrzebach i niedowierzanie, jak bardzo ją boli, uznać należy naszym zdaniem za przejaw paternalizmu. Podobnie jak odebranie kobiecie swobody decyzji i kontroli
nad sytuacją można uznać za brak poszanowania godności. Co się zaś
tyczy intymności oraz zgody na wykonanie określonej procedury medycznej, to Agnieszka relacjonuje:
32
Połatyńska A., Opieka okołoporodowa. Dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego – teoria
a praktyka, [w: Aspekty prawne w zakresie ochrony zdrowia, Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 80-82
33
Komunikat Ministerstwa Zdrowia, Znieczulenie porodu jest finansowane przez NFZ, http://
www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=16595

34
Połatyńska A., op. cit., s. 83
35
World Health Organisation. Care in Normal Birth: a practical guide. Report of a Technical Working
Group, Geneva 1996
36
Rekomendacje dotyczące postępowania przeciwbólowego w ginekologii i położnictwie. Część II:
Leczenie bólu u kobiet ciężarnych, rodzących oraz w połogu, Lublin 2007
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Nie było intymności, sala trzyosobowa, taka rzeźnia, nie było lekarza, były położne. Jedna z nich to było takie wielkie bydlę, które chciało mi wycisnąć dziecko z brzucha na siłę. Inne odciągnęły ją, jego za
ręce, żeby tego nie robił, nie robiła. On by uszkodził mi wszystko, mnie,
dziecko...
Intuicyjne obawy pacjentki były słuszne. Opisuje ona szczęśliwie
udaremnioną próbę wykonania wspomnianego już zabiegu Kristellera.
Agnieszka nie wyraziła zgody na wykonanie nacięcia krocza, została tylko poinformowana, że zostanie wykonane. Goiło się fatalnie. Gdyby mogła wybierać, wybrałaby ryzyko porodu bez nacięcia.
Agnieszka, podobnie jak inne nasze rozmówczynie, przywołuje metaforę fabryki, obrazującą deindywidualizację pacjentki:
Stosunek do dziecka też był taśmą produkcyjną. Myjemy dziecko pod
zimną wodą, walimy dziecko na matkę i siuuu! do sali poporodowej
niech ona się teraz tym dzieckiem zajmuje. Moim zdaniem jest to źle
zrozumiana koncepcja bliskości, bo bliskość dla mnie zakłada pomaganie, by być z tym dzieckiem faktycznie blisko, a nie, że zrzucają całą
odpowiedzialność na matkę. Efektem tego było to, że ja pierwszą noc
nie spałam, byłam przerażona... Naczytałam się o nocnych bezdechach.
Po dwóch dniach bez snu Agnieszka była tak wymęczona, że zasnęła i nie słyszała, że jej dziecko płacze. Obudziły ją dopiero inne
kobiety z sali. Uważa, że powinna przyjść położna i zabrać dziecko
pod opiekę do pokoju niemowląt. Tak właśnie stało się po jej drugim
porodzie, w podobnej sytuacji. Za deindywidualizujące również uważa
to, co usłyszała w trakcie zszywania krocza bez znieczulenia:
Mówię: „To boli, auu!”. A ona do mnie: „Przecież pani jest na przeciwbólowych, nic pani nie czuje”. Zaprzeczenie mojemu odczuciu, to
świetne, przecież jakbym nie czuła, nie wiedziałabym kiedy ona tą igłę
wbija, jeszcze sprzeczanie się co do moich odczuć. Uniewrażliwienie
na ból innych: pani przeżyje, czym się przejmować.
Przytoczone przez Agnieszkę stwierdzenie „pani nic nie czuje” wydaje nam się charakterystyczne dla ujęcia biomedycznego, które cechuje zaufanie wobec technologii, nie doświadczenia jednostki. Skoro
kobieta dostała pigułki, obiektywnie nic jej „nie ma prawa” boleć.
Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

179

Olga Plesińska, Katarzyna Chludzińska

To doświadczenie pierwszego porodu było takie odhumanizowane,
w sensie, że ja się nie czułam tą osobą, którą ktoś się interesuje w jakikolwiek sposób. To było jak taśma produkcyjna, nie znałam tych osób,
które były nade mną, one przechodziły między innymi pacjentkami,
zmieniały się, przyszli studenci obserwować, nie zapytali, czy mogą, to
był szpital kliniczny. Nie protestowałam, nie miałam świadomości. Nie
powiedziałabym „nie”, gdyby się mnie ładnie spytali, pewnie bym się
zgodziła.
Agnieszka jest kolejną kobietą uważającą, że brak wymogu pytania
o zgodę na udział osób trzecich w porodzie jest dla kobiet opresyjny,
odbierający kontrolę. Sądzimy, że jest to jedna z procedur, które wymagają uszczegółowienia lub nawet zmiany dotychczasowych przepisów.
W istniejącym stanie prawnym łatwo o nadużycia. Jedyną kobietą,
która według swojej oceny została potraktowana dobrze z punktu widzenia obecności w szpitalu klinicznym studentów jest Zofia (lat 30,
córka 2 lata):
Jeśli chodzi o obecność studentów, to wyraziłam zgodę na ich obecność i w ogóle mi ona nie przeszkadzała... Pamiętam moment, w którym
położna poprosiła studentów o opuszczenie sali, ponieważ nie działo
się nic godnego ich uwagi i chciała, żebym miała spokój i intymność.
Studenci zostali zawołani dopiero na kleszczowe zakończenie porodu.
Jest to rzadki zabieg, więc z dydaktycznego punktu widzenia ciekawy.
Zofia, również jako jedyna z naszych rozmówczyń została poinformowana, że może wybrać pozycję, w której będzie rodzić. Ponadto
Zofia wyraziła zgodę na podanie oksytocyny oraz dostała propozycję znieczulenia zewnątrzoponowego, którego jednak nie otrzymała,
ponieważ zaczęła się faza porodu, w której na znieczulenie jest już
za późno. Na pytanie, czy była w sposób zadowalający informowana
o tym, co dzieje się w kolejnych fazach porodu odpowiada:
Sposób informowania o wszelkich zabiegach był dość ogólny.
O szczegóły musiałam dopytać pielęgniarki lub inne pacjentki. Jeśli
chodzi o użycie kleszczy w czasie porodu to nie było czasu na wyjaśnienia. Szczegóły tego zabiegu poznałam już po porodzie.

180

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

Doświadczenie porodu w warunkach polskich

W sumie Zofia ma poczucie, że została potraktowana dobrze. Jedyna rzecz, co do której zgłasza zastrzeżenia, to dostępność lekarzy
i położnych oraz pomocy psychologicznej:
Ze względu na dużą ilość pacjentek na oddziale kontakt z położną
i lekarzem jest mocno ograniczony, choć w razie potrzeby można liczyć
na krótką rozmowę i konsultację poza obchodem. Jeśli chodzi o psychologa to w szpitalu, w którym rodziłam, nie było etatu psychologa na
oddziale poporodowym.
Mimo to Zofia podkreśla wyraźnie:
Moja ocena jest dobra. Miałam zapewnioną troskliwą opiekę zarówno podczas porodu, jak i po nim. Być może dlatego, że moja ciąża
była obarczona ryzykiem (ze względu na cukrzycę, nadciśnienie i dużą
dawkę oksytocyny). (...) Przed własnym porodem miałam dużo gorsze
zdanie na temat opieki okołoporodowej i sposobu traktowania kobiet
podczas porodu. W rzeczywistości okazało się, że jest całkiem w porządku (przynajmniej tak było w moim przypadku).
Wniosek dla naszego badania jest taki, że istnieje możliwość, by
rodząca pacjentka czuła się potraktowana indywidualnie i bezpiecznie,
a zarazem było to zgodne z polskim prawem. Pojedyncze braki nie
rzutowały na całokształt przekonań o doświadczeniu porodu. Niestety,
co wynika z wypowiedzi innych kobiet, nie wszyscy mają możliwość
czy też wolę, by to robić. Jak temu zaradzić, postulować będziemy
w podsumowaniu.
W kwestii prawa pacjenta do informacji, to na podstawie przeprowadzonych wywiadów stwierdzamy, że gdy chodzi o pacjentki oddziałów położniczych, prawo do informacji dotyczy w szczególności:
1. informacji o możliwości wybrania pozycji rodzenia,
2. informacji o dostępności leków, środków i technik
przeciwbólowych,
3. informacji o przebiegu całego procesu porodu i związanych
z nim czynności medycznych, zarówno tych wykonywanych na
bieżąco, jak i tych przewidywanych w dalszej kolejności,
4. informacji, jak zachowywać się w danym momencie porodu.
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Tylko jedna z naszych rozmówczyń została poinformowana, że ma
prawo wybrać pozycję rodzenia. Tylko jedna została poinformowana
o środkach i technikach uśmierzających i łagodzących ból bez wcześniejszego samodzielnego zapytania czy żądania. Trzy spotkały się
z bagatelizowaniem przeżywanego cierpienia, ubranym w stereotypy
na temat roli społecznej kobiety, przebiegu porodu, czy ocen zachowania ciężarnej („Musi urodzić dziecko, nikt za nią tego nie zrobi”, „Pani
nie boli”, „Wszystkich boli tak samo”, „Pani histeryzuje”, „Dobrze/
niedobrze pani idzie”). Dwie z naszych rozmówczyń uważają, że nie
wiedziały, co mają robić, jak oddychać, kiedy przeć – nie zostały o tym
poinformowane. Dwie inne twierdzą, że były informowane zdawkowo,
krótkimi rozkazami, w taki sposób, iż czuły, że zdaniem osoby informującej powinno być dla nich oczywiste, co robić. Żadna nie została
poinformowana wcześniej o zamiarze nacięcia krocza. Tylko jedną powiadomiono, że na salę mogą wejść studenci. Naszym zdaniem te informacje stanowią absolutne minimum, by stworzyć u kobiety poczucie bezpieczeństwa i kontroli. To z kolei odbija się w przeżywanych
emocjach i całokształcie doświadczenia porodu i następnie ma wpływ
na subiektywną narrację na temat porodu, która może być u- lub od-podmiotawiająca, pełna szacunku do siebie lub dehumanizująca, czy
wręcz traumatyzująca. Bycie dobrze poinformowaną ma ścisły związek z możliwością wyrażenia zgody na określoną procedurę; zgoda
lub brak zgody zaś wpływa na subiektywne poczucie poszanowania
własnej godności i intymności czy jego brak. Według art. 9 ust. 2 i 5
uprpacj pacjentka ma prawo uzyskać wyczerpującą informację m. in.
o planowanych procedurach leczniczych oraz wyrazić swoje zdanie na
ich temat. Ust. 8 tego samego artykułu daje pacjentce prawo do uzyskania informacji również od pielęgniarki oraz położnej.
Raporty Fundacji „Rodzić po Ludzku”
Wyniki naszego mikrobadania okazały się zbieżne z wynikami monitoringu Fundacji „Rodzić po Ludzku” przeprowadzonego w roku
2004 na mazowieckich oddziałach położniczych. W monitoringu
tym pod uwagę brane były podobne zagadnienia związane z prawami
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pacjenta (prawo do informacji, prawo do poszanowania godności i intymności, prawo do wyrażenia zgody na procedurę medyczną) oraz
stawiane były podobne cele – m. in. sprawdzenie, w jakim stopniu na
tzw. porodówkach przestrzegane są zapisy zawarte w uprpacj. Podobnie jak w naszym badaniu, w raporcie podkreślono, że prawa pacjenta
postrzegane są w szerszym kontekście praw człowieka. Narzędziami
badawczymi Fundacji były kwestionariusz oraz wywiad. Podobnie jak
nasze badanie, monitoring nie stanowi badania ilościowego, „jest natomiast niezwykle cenny w wyznaczeniu pewnych tendencji w postrzeganiu praw pacjenta, określeniu najczęstszych typów naruszeń, a także
sposobów organizacji pracy oddziałów położniczych, które sprzyjają
przestrzeganiu określonych praw pacjenta”37.
W trakcie monitoringu zarejestrowano naruszenia intymności i godności osobistej pacjentek, związane przede wszystkim z obecnością
w trakcie porodu osób niezwiązanych bezpośrednio z procedurą medyczną, z brakiem zasłon, niezamykaniem drzwi do sali porodowej
oraz z omawianiem stanu pacjentek w obecności innych kobiet na sali.
Zbieżnie z wynikami naszych badań, rezultaty monitoringu Fundacji
wskazują, że częstym zjawiskiem jest niepytanie o zgodę na konkretne
interwencje medyczne przed, w trakcie, jak również zaraz po porodzie.
Powszechną do dziś i niezgodną z prawem procedurą jest pobieranie
od pacjentki zgody blankietowej na wszelkie procedury medyczne
w trakcie przyjmowania jej do szpitala. Problem polega na tym, że
w tym momencie nie ma możliwości ustalenia zakresu niezbędnych
procedur medycznych. Teoretycznie, według uprpacj zgoda powinna
być wyrażana każdorazowo, przed przystąpieniem do kolejnego, nieprzewidzianego wcześniej zabiegu medycznego lub całościowo – po
poinformowaniu pacjentki o przebiegu całej planowanej procedury,
składającej się z kilku rożnych czynności.
Autorki raportu zwracają uwagę, że „w niektórych szpitalach rozpoczęła się praca nad opracowaniem formularza zgody, który uwzględniałby najczęstsze zabiegi położnicze. Obok zgody ogólnej pobiera
37
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się zgodę pisemną przed cesarskim cięciem, przetoczeniem krwi,
znieczuleniem zewnątrzoponowym. W jednym z badanych oddziałów opracowano formularz szczegółowej zgody na zabiegi i operacje związane z porodem, takie jak nacięcie i szycie krocza, poród
zabiegowy, szycie pękniętego krocza i szyjki macicy. Zgoda ta jest
podpisywana przez pacjentki przy przyjęciu do szpitala, a więc nie
spełnia warunków określonych w przepisach prawa, gdyż nie jest
pobierana bezpośrednio przed danym zabiegiem ani nie poprzedza
jej dokładna informacja odnosząca się do przypadku konkretnej pacjentki”38. Jednak według zebranych przez Autorki danych, w większości szpitali ogólną zgodę wyrażaną przed przyjęciem na oddział
uważa się za wystarczającą. Także w większości placówek kobieta
nie ma wpływu, w jakiej pozycji znajduje się w drugiej fazie porodu oraz czy zostanie wykonane nacięcie krocza. Ograniczony wpływ
ma w zakresie takich kwestii jak rodzaj leków przeciwbólowych czy
naskurczowych. Powodem takiej sytuacji podawanym przez respondentów i respondentki Autorek raportu jest brak poczucia obowiązku
w zakresie pytania o rutynowo stosowane procedury. Do takich zaliczyć należy nacięcie krocza, przebicie pęcherza płodowego, podanie
oksytocyny, czy pozycja, w której się rodzi39.
Kolejną kwestią jest prawo do informacji, bez przestrzegania którego nie można mówić o pełnej, świadomej zgodzie na określoną
procedurę medyczną. Według zebranych danych personel medyczny uważa, ze zbyt mała ilość lekarzy i położnych uniemożliwia dostateczny kontakt z każdą z pacjentek. Personel obawia się również
udzielać trudnych informacji o złych rokowaniach, co z kolei wskazuje na potrzebę szkoleń w tym zakresie i/lub wprowadzenia oddzielnego stanowiska – psychologa czy etyka, który by takich informacji
udzielał.
Autorki raportu starają się również zrekonstruować sposób postrzegania rodzącej kobiety przez personel medyczny. Przekonania
38
39
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te ilustrują poniższe fragmenty: „Z wypowiedzi części ordynatorów
i położnych wnioskować można o dwóch przyczynach, które wpływają na nieprzestrzeganie prawa do wyrażania zgody. Pierwszą jest
przekonanie o braku wystarczających kompetencji kobiet do udzielania takiej zgody. Niektórzy z naszych rozmówców uważają, iż założenie, że każdy może wyrazić świadomą zgodę lub nie zgodzić
się na zabieg medyczny, jest przesadą i dopuszcza do tego, że osoby niekompetentne decydują w sprawach, na których się nie znają.
»(...) tutaj wychodzimy z takiego założenia, że osoba, która ma wykształcenie podstawowe, średnie czy wyższe w zakresie zarządzania,
czy czegokolwiek innego wie lepiej niż ci, którzy się tym zajmują...
To jest takie dość odważne założenie. Dla mnie to jest przegięcie
w drugą stronę«.” Druga przyczyna to postrzeganie kobiety rodzącej jako nie w pełni władz umysłowych, nie mogącej decydować
o sobie: „W czasie porodu, to jest specyficzny psychiczny stan kobiety (…) każda pacjentka przeżywa ten szok okołoporodowy mniejszy
lub większy i tego, co ona wygaduje okołoporodowo to nie bierze się
poważnie.”
Ponadto Autorki podkreślają, ze prawo do wyrażenia zgody jest
ściśle związane z ochroną autonomii i podmiotowości pacjenta, jego
prawem do samostanowienia. Z wypowiedzi personelu medycznego
wynika, ze lekarze i położne oczekują podporządkowania. Pacjentki,
które pytają, nalegają na coś i mają sprecyzowane oczekiwania wobec porodu, określane są często jako „roszczeniowe”. Pytani o prawa pacjenta lekarze i położne często twierdzili, że są one potrzebne,
ponieważ to ważne, by pacjenci czuli się dobrze, byli zadowoleni,
żeby atmosfera była miła i przyjemna. Autorki wyrażają opinię, ze
prawa pacjenta w bardzo mocny sposób, bo za pomocą ustaw, nakładają na osoby udzielające świadczeń medycznych oraz decydujące
o warunkach, w jakich świadczenia te są udzielane, obowiązki dużo
dalej idące, niż to, aby pacjentka była obsłużona w miły i przyjemny
sposób. Pacjentka w rozumieniu praw pacjenta jest kimś innym niż
tylko klientką usług medycznych. Ma być świadomą i egzekwującą
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swoje prawa uczestniczką procesu leczenia. Wnioski płynące z monitoringu są następujące:
• część oddziałów stara się zapewnić pacjentkom tzw. miłą atmosferę, jednak powszechną praktyką jest nieprzestrzeganie praw
pacjenta;
• najwięcej nadużyć ma miejsce w obszarach prawa do poszanowania godności i intymności, prawa do informacji oraz prawa do
wyrażenia zgodny na świadczenie medyczne;
• panuje tendencja do tego, by postrzegać prawa pacjenta jako
dodatek do całego systemu opieki okołoporodowej, a nie zbiór
naczelnych zasad, wokół których system ten powinien być
zbudowany;
• naruszanie praw pacjentów w szpitalach klinicznych jest szczególnie niepokojące, ze względu na dalsze przekazywanie niewłaściwych wzorców nowym pokoleniom lekarzy;
• personel medyczny wykazuje się przypadkową wiedzą na temat
praw pacjenta oraz przyznaje się do braku pomysłów na włączenie ich w praktykę;
• Autorki widzą potrzebę przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego, jednocześnie informując, ze spotkały się z brakiem zainteresowania takimi szkoleniami.40
Podobieństwo w obszarach naruszeń praw pacjenta między monitoringiem, a naszym badaniem wskazuje tym mocniej na zasadność
przedstawionych postulatów i potrzebę poszerzenia próby badawczej,
w celu ustalenia doprecyzowania zakresu potrzebnych zmian.
Próby wprowadzenia zmian, o jakich piszemy w naszej pracy, już się
pojawiły. W roku 2010 zostało wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. W roku 2012 rozporządzenie to
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zostało znowelizowane41 (w celu dostosowania do nowych uregulowań
prawnych). Ponad rok po nowelizacji Fundacja „Rodzić po Ludzku”
stworzyła raport dotyczący przebiegu i powodzenia we wprowadzeniu standardów zawartych w rozporządzeniu42. Wyniki monitoringu są
raczej pesymistyczne – nowe standardy nie zostały w pełni wdrożone
w żadnym ze szpitali poddanych monitoringowi. Wciąż dochodzi do
naruszeń praw pacjenta we wszystkich poruszonych przez nas i przez
wcześniejszy raport Fundacji aspektach. Nowe standardy traktowane
są lekceważąco, także dlatego, że członkowie personelu medycznego
(np. położne) nie są w stanie realizować ich założeń nawet gdyby mieli
taką wolę, z powodu nadmiaru innych obowiązków. Fundacja kładzie
w raporcie nacisk na stworzenie, jako uzupełnienie rozporządzenia,
planu działań skierowanego do kierownictwa i personelu oddziałów
położniczych i noworodkowych a także edukowanie zarówno pacjentek jak i członków personelu medycznego43.
Jak wynika z tych raportów, a także wcześniejszych partii tej pracy, nawet mimo prób zmiany sytuacji kobiet na porodówkach poprzez
tworzenie nowych, zgodnych z zaleceniami Światowej Organizacji
Zdrowia standardów medycznych, wciąż jeszcze wiele kwestii – nie
tylko związanych z nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa – pozostaje nierozwiązanych.
Doświadczenie ciąży i porodu a doświadczenie choroby
Zdefiniowanie pewnych fundamentalnych dla medycyny i bioetyki
pojęć, takich jak zdrowie, choroba, norma czy normalność, od zawsze
stanowiło i pewnie długo jeszcze stanowić będzie jedno z największych wyzwań i problemów tych dziedzin. Definicji jest wiele, a dodatkowo zmieniają się one dość dynamicznie w czasie, co zaobserwować
można np. w corocznych modyfikacjach stanowisk w tej sprawie wielu
instytucji, na czele ze Światową Organizacją Zdrowia.
41
Patrz: przypis 3 niniejszej pracy
42
Monitoring wdrażania nowych standardów...
43
Na polskich porodówkach nadal źle – wyniki monitoringu, Fundacja „Rodzić po Ludzku”, http://
www.rodzicpoludzku.pl/Aktualnosci/Na-polskich-porodowkach-nadal-zle-wyniki-monitoringu.html

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

187

Olga Plesińska, Katarzyna Chludzińska

Pod kątem etycznym zjawiskiem choroby zainteresowali się m. in.
Bernard Gert, Charles M. Culver i K. Danner Clouser, którzy dokonują
analizy tego pojęcia i próby jego definicji: jest to nietożsamy z racjonalnymi przekonaniami i pragnieniami stan jednostkowy, w którym
odczuwa się pewien ból, dyskomfort, pojawia się także element niepełnej sprawności, przy czym nie występuje żadna odrębna ciągła przyczyna tego stanu (tzn. przyczyna poza organizmem)44. Jednocześnie
przywołani autorzy stwierdzają, że istnieją pewne przypadki graniczne
i trudne do określenia, takie jak ciąża, menopauza czy starość, z czego
ta pierwsza wydaje się im najtrudniejsza do zakwalifikowania. Mimo,
że pierwotnie zdaje się ona posiadać wszystkie obiektywne cechy choroby, zostaje w końcowej refleksji wykluczona z jej zakresu, gdyż nie
jest, zdaniem autorów, stanem nienormalnym45. Początkowo twierdzą
oni, że uważanie pewnego stanu za normalny nie wystarcza do tego,
by nie nazywać go chorobą, jednak z czasem postulują, że normalność
stanowi istotny czynnik przy określaniu danego zjawiska jako chorobowego lub niechorobowego.
Czy ciąża jest chorobą, a poród operacją kończącą okres chorowania?
Z jednej strony intuicyjnie wyczuwa się różnicę między nimi a stanem
chorobowym czy operacją lub zabiegiem medycznym, co prowadzi do
oczywistego zaprzeczenia tej tezie. Ciąża zazwyczaj nie jest traktowana ani jako stan chorobowy, ani jako zaburzenie czy uraz. Istnieje nawet swego rodzaju slogan skierowany głównie do kobiet: „ciąża to nie
choroba” oraz zwrot „jest w stanie odmiennym”. Być może celem ich
stworzenia było uspokojenie przyszłych matek, jednakże należy zauważyć, że takie stwierdzenia, zwłaszcza pierwsze, zdają się w istotny
– chociaż może niezamierzony – sposób bagatelizować doświadczenie
ciąży i porodu: skoro nie jest to choroba, zjawisko ze wszech miar
negatywne, jest to coś przeciwnego, czyli pozytywnego. Wydaje się,
że bliższe prawdy byłoby twierdzenie „ciąża to nie choroba, ale możesz się czuć, jakbyś była chora, a poród może stanowić doświadczenie
44
Gert B., Culver Ch. M., Clouser K. D., Bioetyka. Ujęcie systematyczne, Gdańsk 2009, s. 210
45
Pojęcie stanu normalnego organizmu autorzy czerpią z prac Christophera Boorse’a, który definiuje
go jako stan „zgodny z projektem gatunkowym” dla ludzi w kwiecie wieku.
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zbliżone do poddania się bardziej lub mniej ciężkiemu zabiegowi medycznemu czy operacji”. Analizując relacje dotyczące samopoczucia
kobiet mających za sobą okres ciąży, porodu i połogu, trudno oprzeć
się wrażeniu, że istnieje wiele punktów wspólnych w doświadczeniu
chorowania i doświadczeniu ciąży, w tym szczególnie samego porodu.
Jednocześnie w społeczeństwie można zaobserwować postawy z jednej strony zachęcające kobiety do macierzyństwa lub wręcz narzucające macierzyństwo, jako jedyną – bądź jeśli nie jedyną, to jednak najważniejszą – rolę kobiety we współczesnym społeczeństwie46, oraz,
z drugiej strony, brak głębszego namysłu nad tematem ciąży i porodu
jako trudnych, ważnych i przełomowych momentów w życiu każdej
kobiety, obojętnie w jakim wieku spodziewającej się dziecka. Kobiety
„rodziły od zawsze”, kobieta tak „jest stworzona”, aby rodzić, kobieta
ma wrodzony specjalny instynkt, który nie dość, że powinien popychać
ją ku chęci posiadania dzieci (jeśli nie, prawdopodobnie coś jest nie
tak), pozwala także znakomicie, bez żadnego przygotowania i pomocy odnaleźć się w roli ciężarnej, rodzącej, czy wreszcie w roli matki.
Wiele tego rodzaju sformułowań pojawia się często w sytuacji rozmowy o ciąży i porodzie, jeśli w ogóle podobny temat zostaje poruszony.
Mimo zainteresowania tym fenomenem ze strony nauk humanistycznych, a także wysiłków różnych organizacji47 na rzecz zmiany zapatrywań poprzez, przykładowo, tworzenie programów szkoleniowych
i edukacyjnych w tym zakresie, wydaje się, że jeszcze wiele zostało do
zrobienia, żeby do szerszej świadomości społecznej przeniknęła rzetelna wiedza na temat sytuacji kobiet będących w ciąży, wiedza na temat
porodu, a także, co szczególnie istotne w środowiskach medycznych
i pacjenckich, wiedza na temat praw pacjenta i standardów udzielania opieki medycznej. Najwięcej o ciąży i porodach wiedzą oczywiście kobiety, które same ich doświadczyły, a także przygotowywały
się w szkołach rodzenia czy poprzez rozmowy ze znajomymi lub wyszukiwanie informacji w innych źródłach (dziś najczęściej internecie).
46
Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, Wrocław
2000, s. 13-49
47
Jak wspomniana już Fundacja „Rodzić po Ludzku”,
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Jednak kobieta, która po raz pierwszy ma zostać matką, może niejednokrotnie znaleźć się w sytuacji, gdy nie ma skąd czerpać wiedzy innej
niż czysto medyczna lub też nie potrafi odnaleźć się w gąszczu różnych
sprzecznych ze sobą relacji.
Wracając do zagadnienia podobieństwa stanu ciąży do stanu choroby, Gert, Culver i Clouser próbują obronić swoje stanowisko także
poprzez wskazanie, że już na pierwszy rzut oka ciążę od choroby odróżnia to, że pierwsza jest czymś pożądanym (choć należy także zauważyć, że przecież nie zawsze), drugiej zaś się unika48. Czy tak jest
rzeczywiście? Sami autorzy w dalszej części akapitu piszą: „Kobiety
ciężarne znoszą ciążę, aby osiągnąć upragniony cel. Jeśli w wyniku
ciąży nie przychodziłoby na świat dziecko, żadna kobieta dobrowolnie nie zachodziłaby w ciążę”49. Równocześnie można zaobserwować
obecną w społeczeństwie tendencję do postrzegania ciąży jako przysłowiowego „najpiękniejszego czasu w życiu kobiety”, gdy kobieta
ładnie wygląda i przeżywa jedynie pozytywne emocje. O negatywnych
aspektach ciąży i samego porodu związanych z uciążliwymi fizjologicznymi i psychologicznymi symptomami oraz konsekwencjami ledwie się wspomina, nierzadko zresztą w tonie żartobliwym. Podobny,
wyidealizowany obraz jest często kreowany przez media i już sama
konfrontacja wcześniejszych wyobrażeń z rzeczywistością może powodować wiele problemów. Nawet przy przyjęciu stanowiska, że ciąża
i poród nie są tożsame z doświadczeniem chorowania, nie należy na
takim stwierdzeniu poprzestawać i traktować tych dwóch zjawisk jako
zupełnie od siebie różnych i odrębnych. Na specjalną uwagę zasługuje fakt, iż kobieta już w czasie ciąży staje się pacjentką. Szczególnie
jest to widoczne podczas rozwiązania, które na ogół wymaga hospitalizacji, co wiąże się z przeżyciami w dużej mierze podobnymi do
doświadczanych podczas choroby w szpitalu. Pisząc tę pracę jesteśmy
przekonane o potrzebie otwarcia i rozwinięcia tematu, zastanowienia i przeanalizowania doświadczeń współczesnych kobiet, mimo, że
48
49
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ciąża i poród wydają się czymś z biologicznego punktu widzenia oczywistym. Potrzebę taką widać zwłaszcza, gdy obserwuje się konkretne
sytuacje i przypadki, w których prawa kobiet jako pacjentek (wiązane
z szerszą kategorią praw człowieka), są naruszane, łamane, bądź tylko
nie przykłada się do nich należytej uwagi.
Istotność własnej narracji na temat trudnych, niejednokrotnie wręcz
granicznych doznań związanych z przeżywaniem choroby, stanowi
przedmiot analiz wielu autorów, m. in. Artura Franka50. Choroba według niego to przeżycie skrajne, wpływające na indywidualne poczucie
tożsamości jednostki, wymagające napisania „nowej historii życia”,
ponieważ siła tego doświadczenia jest tak duża, że tworzy pewnego
rodzaju punkt graniczny, wyznaczający kolejny etap w życiu. Staje
się kamieniem milowym, wymagającym redefinicji dotychczasowego
pojęcia siebie, doświadczeniem skrajnym, przez co niezwykle istotnym. W tym sensie ciąża i poród noszą podobne cechy do choroby.
Słychać to dokładnie w wywiadach, które przeprowadziłyśmy z kobietami-matkami. Warto zarysować szerszy kontekst porodu i sposobu
mówienia o nim. Mianowicie, jak sądzimy, przebieg narracji i jej nacechowanie zależy w dużej mierze od tego, w jakich warunkach odbywa
się poród i jak upływa czas po porodzie. Uważamy, że przestrzeń na
indywidualne doświadczenie porodu wymaga przede wszystkim poszanowania podstawowych praw pacjentek. W oparciu o historie opowiadane przez nasze rozmówczynie można stwierdzić, że przestrzeń
ta w rzeczywistości polskiej służby zdrowia nie jest wystarczająco
bezpieczna i upodmiotowiająca. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym przeżycie ciąży i porodu są stereotypiczne zachowania, powielane przez personel medyczny (a także czasem całe otoczenie społeczne kobiety), które tworzą opresyjną dla rodzących atmosferę, z całą
pewnością wpływając na ich pogląd na temat własnego doświadczenia
i samoocenę.
Wszystkie kobiety, z którymi przeprowadzałyśmy wywiady, chętnie opowiadały o przeżytych porodach, dzieląc się swoimi odczuciami,
50
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spostrzeżeniami i refleksjami, nawet tymi bardzo osobistymi. Ciąża
i poród zamieniają się w historię pełną szczegółów, opowiadaną długo, z przejęciem – nawet w wypadku kobiet, które musiały cofnąć się
w swej pamięci o wiele lat. Historie ciąż i porodów nie są prostym
zbiorem faktów czy opisów, wiążą się z silnymi emocjami i licznymi, wciąż żywymi mimo upływu czasu wspomnieniami. Sam sposób
opowiadania przez kobiety ich historii wskazuje na to, że ten temat
zasługuje na uwagę i bliższe zbadanie. Wydaje się, że podobnie jak
w przypadku przebytej choroby, pojawia się w kobietach-matkach
potrzeba opowiedzenia swojej historii, zrozumienia tego, co się właściwie wydarzyło, zidentyfikowania siebie na nowo, „wyżalenia się”
i zwierzenia z przeżytego strachu, bólu, dyskomfortu, cierpienia. Takim „wytłumaczeniem” przebytej ciąży i porodu, nawet o bardzo ciężkim przebiegu, jest zazwyczaj pojawiające się w ich wyniku dziecko. Ono niejako usprawiedliwia wszystko to, czego rodzące musiały
doświadczyć. Z powodu obecności tej istoty nie pojawia się pytanie,
które zawsze w pewnym momencie zaczyna towarzyszyć chorobie
– dlaczego mnie to spotkało? Pytanie się nie pojawia, bo odpowiedź
w materialnej formie znajduje się w brzuchach przyszłych matek,
a staje przed ich oczami zaraz po wydaniu dziecka na świat. Jednak
mimo to wydaje się, że w kobietach wciąż obecna jest potrzeba stworzenia własnej narracji, opowiedzenia innym i sobie samym o tym,
czego i jak doświadczyły. Posiadanie dziecka wprawdzie stanowi cel
zajścia w ciążę, jednak nie tłumaczy wszystkiego i pozostawia wiele
kwestii otwartymi. Stąd wniosek, że należałoby kobietom stworzyć
bezpieczną przestrzeń i warunki do indywidualnego przeżycia ciąży
i porodu, wyrażenia swoich doświadczeń we własnym języku, wolnym od stereotypów i przeświadczenia, że wszystko co się stało jest
czymś zwykłym, normalnym czy wręcz banalnym i w związku z tym
niewartym dłuższego zastanawiania się i mówienia o tym. Wydaje
nam się, że przeprowadzone przez nas wywiady świadczą o głębokiej potrzebie przyzwolenia na utworzenie własnej wizji i narracji
ciąży i porodu oraz, że dały one kobietom szansę na znalezienie się
w bezpiecznej przestrzeni, w której mogą próbować tego dokonać.
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Możliwe, że przydarzyło im się to po raz pierwszy w życiu. Z ich
opowieści wyłaniają się obrazy indywidualnych ciąż i porodów, różniące się od siebie czasem bardzo znacząco, ale posiadające także
pewne wspólne cechy.
Należą do nich m.in. indywidualne przeżycia związane z bólem,
cierpieniem fizycznym i psychicznym, którego ogromne znaczenie
jest często ignorowane przez personel medyczny. Zaobserwować
można wśród jego członków dość bezduszną postawę, zawierającą
się w sformułowaniu: chciałaś dziecko, to masz, musisz to znieść,
inaczej się nie da tego zrobić. Czy rzeczywiście się „nie da”? Pomijając całą szeroką kwestię medycznoprawną związaną z obowiązkiem
zapewnienia najlepszej możliwej opieki zgodnej z aktualnym stanem
wiedzy medycznej, już na podstawie tylko kilku przeprowadzonych
przez nas wywiadów wydaje się, że w sposobie odnoszenia się, traktowania i postawy wobec kobiety rodzącej należałoby dokonać pewnych istotnych zmian.
Chodziłam po tym pokoju (...) tak się denerwowałam, że jestem
sama. (…) Ja się tak strasznie bałam, że może być coś nie tak z tym
dzieckiem, że ktoś coś może mu zrobić, że ja chciałam, żeby ktoś był
jeszcze ze mną, żeby patrzył.
Mimo iż szpital był Justynie (37 lat, syn 10 lat) „znany”, nie
czuła się bezpieczna, nie ufała do końca personelowi medycznemu.
Justyna źle wspomina już wymóg robienia lewatywy, a potem było
coraz gorzej z powodu nasilającego się bólu przeżywanego samotnie – w pokoju z Justyną znajdowała się jeszcze jedna kobieta, która
spała. Kontakt z personelem ograniczał się do rutynowych wizyt co
godzinę jednej z położnych i bolesnego badania wielkości rozwarcia.
Bardzo doceniła pojawienie się i obecność męża na sali porodowej.
Nie chciałaby być w tamtej chwili sama. Jednak w najgorszym momencie, w nocy, przebywając na oddziale patologii ciąży z usiłującą
spać obcą kobietą w łóżku obok, była pozostawiona sama sobie.
Najsilniejsze wspomnienie z porodu to ogromny ból, którego opisy przewijają się przez całą kilkugodzinną rozmowę. Kiedy nad ranem zaczęły pojawiać się najsilniejsze skurcze:
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Drapałam ściany. W pokoju, w którym byłam, drapałam ściany.
[w sensie dosłownym] To był taki ból, ja przeklinałam Boga. Ja jestem wierząca, chodzę do kościoła, ale ja tak przeklinałam Boga...
(…) To tak potwornie bolało. Pamiętam ten pokój i tą żółtą ścianę
jak ja palcami drapałam. Ja się tak opierałam o tą ścianę i drapałam
tą ścianę i tak jęczałam i tak wyłam, że tego bólu to nie zapomnę. To
jest taki ból... (…) Przeklinałam Boga, że go na świecie nie ma (…),
pamiętam to jak dziś, nie ma Boga na świecie, krzyczałam, jak drapałam. (…) Po prostu ten ból mnie tak osaczał.
Cogodzinne badanie rozwarcia, mimo iż zdaniem Justyny delikatne (co nie zmienia faktu, że bolesne), jeszcze potęgowało dyskomfort. Nie zaproponowano jej żadnego środka uśmierzającego ból ani
nie zastosowano technik ułożenia ciała, jakie mogą przynieść ulgę.
W ogóle nikt w tamtym momencie się szczególnie Justyną nie zainteresował. Dopiero o szóstej rano postanowiono zabrać Justynę na salę
porodową, ale okazało się, że nie ma miejsca, więc musiała jeszcze
dwie godziny czekać na korytarzu. Cały czas odczuwała ogromny
ból, krzyczała, nie mogąc wytrzymać. W końcu zabrano ją na salę.
Ja się darłam, tak mnie bolało, krzyczałam. Najbardziej z tego pamiętam tamten ból potworny przez kilka godzin. (…) To był pierwszy
w życiu taki ból.
Mimo iż Justyna myślała w bólu, że umiera, dopiero gdy „odczekała swoje” w kolejce, podano jej oksytocynę przyspieszającą poród.
Rodziła na sali z wieloma kobietami, wszystkie krzyczały. Lekarz
nie pojawiał się prawie w ogóle – nie ma obowiązku stać przy łóżku,
ale wydaje się, że w nawiązanie kontaktu z pacjentkami, chociażby
w minimalnym stopniu, podniosłoby poczucie bezpieczeństwa rodzących. Obecne na miejscu położne czekały na sam koniec akcji
porodowej, wtedy zaczynały wydawać polecenia, co i jak należy robić. Do tego czasu ich kontakt z pacjentkami ograniczał się do obserwacji. Niektóre pozwalały sobie na żarty i komentarze. Co ciekawe, choć wrażenia innych rozmówczyń są podobne, żadna w sposób
wyraźny i bezpośredni nie narzekała na personel, nie robiła położnym czy pielęgniarkom zarzutów. Uważają wręcz, że zostały dobrze
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potraktowane, bo nikt na nie nie nakrzyczał [!]. Kolejnym źródłem
dyskomfortu było szycie, które także bolało a także późniejsze problemy z funkcjonowaniem w związku z posiadaniem szwów. Jak się
okazało, Justyna szwy miała za bardzo zaciągnięte: ktoś nie wykonał
prawidłowo swojej pracy. Mówi się o porodzie, że ból szybko mija,
gdy już się widzi dziecko, że szybko się o nim zapomina. Nawet jeśli istotnie tak jest, nie znaczy, że należy lekceważyć i pozostawiać
w cierpieniu i osamotnieniu człowieka na kilka czy kilkanaście godzin. Mimo, że istniały sposoby, by ulżyć Justynie, potraktowano ją
jak wiele innych pacjentek, w myśl zasady „musi swoje odcierpieć
przy porodzie, to normalne”. Niestety, w przypadku Justyny ciężki
poród i długotrwały ból mogły stanowić czynnik, który uaktywnił
poważną chorobę autoimmunologiczną, na którą Justyna cierpi do
dziś (reumatoidalne zapalenie stawów).
Możliwe, że silnym bodźcem do stanowczego odejścia od traktowania ciąży i porodu jako doświadczeń podobnych do choroby, była
chęć przeciwstawienia się zdobywającemu przewagę modelowi biomedycznemu oraz idącej wraz z nim medykalizacji porodu. Jest to do
pewnego stopnia zrozumiałe, gdyż nadmierna medykalizacja sprzyja
odbieraniu rodzącej podmiotowości51. Jednak naszym zdaniem ważne
jest także zauważenie, że próba odebrania kobiecie statusu pacjentki-chorej (czyli pacjentki rozumianej jako osoby w pewnej gorszej
sytuacji, osoby, której kondycja z definicji powinna jej zapewniać
pewien szczególny rodzaj traktowania i troski) także prowadzi do
opowiadania „za kobietę”, wpasowywania jej w jakiś już istniejący
schemat, upodmiotowiania, a co za tym idzie – odebrania jej prawa
do otoczenia specjalną ochroną i uwagą a przede wszystkim – wysłuchania jej zdania. Nasza praca ma na celu zasygnalizowanie tego problemu i konieczności dalszego namysłu nad jego rozwiązaniem. Narracyjne podejście do ciąży i porodu, oddające samej kobiecie głos we
własnej sprawie, z pewnością nie może przy tym zostać pominięte.
51
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Podsumowanie
Wszystkie nasze rozmówczynie spotkały się z co najmniej jednym
uchybieniem w procedurze, które spowodowało ich dyskomfort i było
źródłem trudnych, negatywnych emocji. Analiza wykazała również,
że prawo jest niejednoznaczne w zakresie wymaganej zgody pacjentki
na obecność osób trzecich przy porodzie, natomiast stosowana w tym
zakresie praktyka nie zgadza się z subiektywnym poczuciem kobiet
dotyczącym poszanowania ich intymności. Wiele istniejących procedur, zgodnych z przepisami, jak np. odwiedziny osób na salach poporodowych, również jest postrzeganych jako naruszające intymność.
Praktyka narzucania pozycji w trakcie porodu oraz sposobu karmienia
dziecka, mimo że niezgodna z przepisami, jest powszechna. Podobnie – praktyka pomijania wymogu udzielania wyczerpującej informacji o planowanych czynnościach medycznych oraz pytania o zgodę na
inne interwencje medyczne podejmowane w trakcie porodu i na sali
poporodowej. Do tego dochodzi niedopuszczalne według aktualnego
stanu wiedzy medycznej, a wciąż powszechne, stosowanie zabiegu
Kristellera.
Ogólnym wnioskiem płynącym z wywiadów jest stwierdzenie, że
według rozmawiających z nami kobiet-matek, to co dzieje się na porodówce pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o komfort, poczucie
bezpieczeństwa oraz zachowanie godności osobistej. Pojawiającym się
często stwierdzeniem jest metafora taśmociągu – kobiety czują się pozbawione indywidualności, spotykają się z brakiem empatii oraz skarżą
się na brak poczucia kontroli nad sytuacją. Biorąc pod uwagę względy
ekonomiczne i ograniczenia budżetowe, ciężko postulować radykalne
zmiany, niemniej pewne zmiany zdają się niezbędne. Zbieżne wnioski
i postulaty płyną z przywołanych przez nas raportów Fundacji „Rodzić
po Ludzku”.
Podejście narracyjne, wspomniane w ostatniej części artykułu,
zdaje się podsuwać pomysły na upodmiotowienie rodzących i kobiet-matek w kontakcie z oddziałem położniczym i instytucją szpitala.
Personel medyczny mógłby stworzyć przestrzeń na bezpieczniejsze
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doświadczenie porodu. Wymagałoby to przede wszystkim oderwania
się od krzywdzących stereotypów i machinalnego traktowania pacjentek przez oddanie im głosu i pozwolenie na przeżycie ciąży i porodu
na swój własny sposób. Formułowane tutaj postulaty: nieumieszczania w schemacie kolejnego rutynowego zabiegu medycznego, ale i nie
urywania dyskusji krótkim stwierdzeniem „to nie choroba”, uzyskiwania zgody na kolejne czynności i pozwolenia elementarne samostanowienie w trakcie porodu, a przede wszystkim słuchania i dowierzania
– dadzą się zrealizować bez specjalnych nakładów finansowych. By
jednak stało się to możliwe, z całą pewnością należałoby zorganizować obowiązkowe szkolenia w zakresie, po pierwsze - praw pacjentek
i obowiązków personelu medycznego, po drugie – etyki lekarskiej, po
trzecie zaś – zapobiegania uprzedzeniom i dyskryminacji, po czwarte
– podstaw psychologii. Dodatkowo przydatny wydaje się zewnętrzny
system kontroli przestrzegania praw pacjentek (przykładowo w formie
zewnętrznej komisji bioetycznej). Sytuacja, w której to osoba towarzysząca pacjentce w trakcie porodu musi walczyć o jej dobro, jest
nie do przyjęcia. Wizja ta w polskim systemie zdrowotnym może się
wydawać nieco utopijna, jednak, co słychać w głosach kobiet, próba
jej wprowadzenia jest niezbędna dla poprawy sytuacji na polskich oddziałach położniczych.
Za wszelką pomoc i uwagi serdecznie dziękujemy Pani Doktor Magdalenie Radkowskiej-Walkowicz
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Wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 2013 r.,
sygn. IV CSK 64/13, LEX nr 1413156

1. Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się nie tylko do błędu
terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami
błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej
decyzji o zabiegu operacyjnym lub o zakresie takiego zabiegu.
2. Nie można na stronę (poszkodowanego pacjenta) nakładać takich
obowiązków dowodowych, których nie jest w stanie spełnić, a jednocześnie odmówić uwzględnienia jej wniosków dowodowych zmierzających
do wykazania faktów wskazanych w podstawie faktycznej żądania.
GLOSA
W tej sprawie podstawową kwestią było wyjaśnienie, czy lekarze
postawili właściwą diagnozę co do obecności u powoda guza nowotworowego o najwyższym stopniu złośliwości i czy w konsekwencji
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prawidłowa była decyzja o całkowitej resekcji pęcherza moczowego
wraz z prostatą oraz pęcherzykami nasiennymi.
Sąd Okręgowy uznał postępowanie lekarzy za prawidłowe i oddalił
powództwo, a Sąd Apelacyjny - apelację powoda. W kasacji powód
zarzucał lekarzom m.in. błędne rozpoznanie lekarza patomorfologa
podczas badania histopatologicznego, które stanowiło podstawę decyzji o operacji. Skarżący kwestionował wyniki tego badania przedoperacyjnego twierdząc, że zważywszy na negatywny wynik badania
histopatologicznego po operacji albo próbki te pochodziły od innej
osoby, albo był błędny wynik i opis badań. Podniósł zarzut oddalenia przez sąd bez podania przyczyn wniosku powoda o uzupełnienie
postępowania dowodowego przez przeprowadzenie dowodu z opinii
biegłych genetyków i onkologów, którzy zbadaliby wycinki pobrane
przed i po operacji w celu ustalenia, czy należą one do tej samej osoby
oraz czy w wycinkach pobranych przed operacją znajdują się komórki
nowotworowe.
Sąd Najwyższy uznał, że wątpliwości wskazane przez powoda nie
zostały wyjaśnione nawet w świetle opinii powołanego biegłego, który wskazał na potrzebę dodatkowych badań. Orzekł, że „w sprawie,
w której podstawą faktyczną jest błąd w sztuce lekarskiej, strona nie
może na ogół zakwestionować ani prawidłowości dokumentacji, ani
wyników badań za pomocą innego dowodu niż dowód z opinii biegłego. Jeżeli taki wniosek sąd oddala, to powinien wskazać uzasadnione
przyczyny odmowy wykazujące, że dowód taki nie ma znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy. Nie można odmówić (...) uwzględnienia jej
wniosków dowodowych zmierzających do wykazania faktów wskazanych w podstawie faktycznej żądania”. Dlatego uchylił sprawę i przekazał do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy.
Warto wskazać także na inne orzeczenia z ostatnich lat, w których
sądy stwierdzały, że zostały popełnione błędy w sztuce lekarskiej.
W wyroku z 22 VIII 2012 r. (I ACa 178/12)1 Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że zaniechanie przez chirurga sprawdzenia stanu w polu
1 	

Zob. glosę M. Nesterowicza, Przegląd Sądowy 2015 (w druku).
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operacyjnym po operacji ginekologicznej (usunięcia macicy wraz
z przydatkami z powodu nowotworu), co pozwoliłoby usunąć skutki
powikłań śródoperacyjnych, jest błędem sztuki lekarskiej. Orzekł, że
szpital ponosi odpowiedzialność za wszelkie ujemne skutki, bliższe
i dalsze, dla zdrowia pacjenta, pozostające w adekwatnym związku
przyczynowym z błędem sztuki lekarskiej. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 4 VII 2013 r. (I ACa 215/13, LEX nr 1342293) ustalono, że lekarze wobec powoda, który uległ wypadkowi skutkującemu
złamaniem nogi, zastosowali niewłaściwą, przestarzałą, najbardziej ryzykowną i inwazyjną operacyjną metodę leczenia, podczas gdy złamanie można było i należało leczyć bezoperacyjnie, nastawieniem i unieruchomieniem gipsowym. Nie było żadnych bezwzględnych wskazań
ani do zespolenia płytą z wkrętami (co uczyniono najpierw), ani do
leczenia operacyjnego. Po dwóch operacjach leczenie się nie zakończyło, powód nadal porusza się o kulach, a rokowania na przyszłość są
niepomyślne. Jednocześnie niezastosowanie antybiotykoterapii bezpośrednio po operacji i w okresie okołooperacyjnym zmniejszyło szansę
na uniknięcie zakażenia i było sprzeczne z obowiązującymi standardami medycznymi. To doprowadziło do zakażenia powoda gronkowcem
złocistym, co skutkuje ciężkimi zawinionymi przez lekarzy powikłaniami pooperacyjnymi, brakiem zrostu kości, dodatkowymi zabiegami
operacyjnymi. Sąd Apelacyjny kategorycznie stwierdził, że ciężkie powikłania infekcyjne i zaburzenia zrostu kostnego u powoda wynikają
z błędnej metody leczenia zawinionej przez lekarzy, za co odpowiedzialność ponosi szpital z art. 430 k.c.
Z kolei Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 20 I 2014 r. (I ACa
883/13, LEX nr 1428185) orzekł, że lekarze pozwanego szpitala dopuścili się zarówno błędu diagnostycznego, jak i błędu w zakresie zastosowanej metody leczenia, choć podkreślił, że powyższe błędy nie
doprowadziły do istotnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, który to stan od początku był ciężki przede wszystkim z uwagi na uraz
centralnego układu nerwowego w wypadku samochodowym. Pozwany szpital ponosi natomiast odpowiedzialność za zwiększone dolegliwości bólowe pacjenta (powód po 10 miesiącach leczenia w szpitalu
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zmarł, a w jego miejsce w procesie wstąpili spadkobiercy - art. 445 § 3
k.c.). W ocenie Sądu Apelacyjnego „przez błąd sztuki lekarskiej należy
rozumieć także nieudzielenie pacjentowi możliwego w danym wypadku leczenia, w tym zakresie rehabilitacji, które mogą ograniczyć jego
cierpienia związane z bólem. Zaniechanie leczenia przeciwbólowego,
podobnie jak zaniechanie wdrożenia niezbędnej rehabilitacji, stanowi
dostateczną przesłankę odpowiedzialności pozwanego szpitala, ponieważ zachowanie zatrudnionych przez niego lekarzy było bezprawne,
a przy tym możliwe jest przypisanie personelowi medycznemu winy
nieumyślnej, gdyż biorąc pod uwagę podwyższony miernik staranności lekarskiej udzielenie świadczeń leczniczych w tym zakresie było
celowe”.
2. W doktrynie polskiej liczne prace poświęcono pojęciu i zakresowi błędu sztuki lekarskiej, odróżnieniu go od innych błędów lekarskich, mających charakter techniczny i organizacyjny, odróżnieniu
od niedbalstwa czy innych postaci winy w znaczeniu subiektywnym,
odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarza (zakładu leczniczego) za
skutki błędu w sztuce lekarskiej2. Szczególne znaczenie do błędu sztuki
lekarskiej przywiązywano w nauce i orzecznictwie niemieckim, gdzie
do dzisiaj bada się w „procesach lekarskich”, czy działanie (zaniechanie) lekarza było zgodne z wiedzą medyczną i standardami, a więc
czy nie popełnił on błędu3. W orzecznictwie francuskim, podobnie też
w innych judykaturach europejskich, sądy koncentrują się na ustalaniu
winy lekarza bez względu na jej charakter4. W jurysdykcjach amery2 	
Zob. zwłaszcza A. Liszewska, Odpowiedzialność lekarza za błąd sztuki lekarskiej, Kraków 1998;
J. Sawicki, Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, Warszawa 1965; M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd. III, Warszawa 1989, s. 61 i n.; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. X, Toruń
2013, s. 228 i n.; tenże, Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, Warszawa-Poznań 1972, s. 78 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, Błąd lekarski w świetle doktryny i orzecznictwa sądowego,
PiM nr 3/2008, s. 26 in.; Z. Marek, Błąd medyczny. Odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza, Kraków 2007.
3 	
Zob. M. Petry, Medical Practitioners´ Liability in German Law [w] M. Faure, H. Koziol (eds.),
Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective, Wiedeń- Nowy Jork 2001, s. 36 i n.
4 	
Zob. S. Galand-Carval (w:) M. Faure, H. Koziol (eds.), Cases on Medical Malpractice..., s. 103
i n.; M. Nesterowicz, Ewolucja odpowiedzialności cywilnej w prawie francuskim [w] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana
Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012, s. 219 i n.
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kańskich pojęcie błędu prawie w ogóle nie występuje, a podstawą odpowiedzialności lekarza (zakładu) jest medical malpractice, negligence, battery, strict liability (w razie intentional fault), czasami fraud or
misrepresentation (gdy zachodzi wadliwość informed consent). Ocenia
się, czy lekarz zachował standard of care and skill, wymagany w danej
sytuacji od lekarza określonej specjalności5.
Błąd sztuki lekarskiej należy traktować ściśle jako postępowanie
sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Jest
to kategoria obiektywna, niezależna od konkretnej osoby czy okoliczności, które są jedynie istotne dla ustalenia subiektywnego elementu
winy lekarza. Począwszy od wyroku Sądu Najwyższego z 1 IV 1955
r. (IV CR 39/54, OSN 1/1957, poz. 7) jest to stanowisko przyjęte
w orzecznictwie. Trzeba jednak powiedzieć, że wraz z wielkim rozwojem możliwości diagnostycznych, postępem techniki i wiedzy medycznej, specjalizacji lekarskich, błąd w sztuce lekarskiej występuje coraz
rzadziej, a szkoda, której doznaje pacjent, nie jest wynikiem błędu,
lecz niedbalstwa w leczeniu albo wszelkich innych uchybień lekarza,
personelu medycznego bądź szpitala. Wystarczy spojrzeć na „procesy
lekarskie”, gdzie przesłanką odpowiedzialności lekarza (szpitala) jest
przeważnie niedbalstwo, którego można by uniknąć przy dołożeniu
należytej staranności w leczeniu. Jeżeli jednak zachodzi błąd, to jest
on przeważnie zawiniony, gdyż wynikł z przyczyn zawinionych przez
lekarza, np. nieprowadzenia koniecznych badań wstępnych albo dokonania badań zbyt powierzchownych lub pośpiesznych, z braku odpowiednich analiz lub informacji, braku wiedzy, którą lekarz powinien
posiadać, zaniechania konsultacji ze specjalistą itp., a czasem nawet
ze zwykłych ograniczeń finansowych w badaniach diagnostycznych,
które narzuca lekarzom Narodowy Fundusz Zdrowia.
W piśmiennictwie prawniczym i lekarskim wprowadza się różne
podziały błędów lekarskich. Najczęściej spotykany to podział na: błąd
diagnostyczny (rozpoznania), błąd terapeutyczny (błąd w leczeniu),
5 	
Zob. W Wadlington, J.R. Waltz, R.B. Dworkin, Law and Medicine. Cases and Materials, Mineola
N.Y. 1980, s. 352 i n.; M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, Toruń 1999, s. 155 i n.
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błąd rokowania (prognozy)6. Najdonioślejsze konsekwencje wywiera
zwykle błąd diagnostyczny, wpływa bowiem ujemnie na cały dalszy
proces leczenia chorego, pociąga za sobą utratę szans wyleczenia, rodzi nierzadko skutki nieodwracalne, jak choćby zgon pacjenta albo zabiegi operacyjne oczywiście zbędne, powodujące trwałe okaleczenie
pacjenta7.
Jeżeli w „procesach lekarskich” lekarze podnoszą, że nie popełnili
błędu w sztuce lekarskiej, a pomijają inne okoliczności, które mogą
świadczyć o ich winie, to wynika to często z tradycyjnego, pochodzącego jeszcze z XIX w. przekonania, że ponoszą odpowiedzialność tylko za błąd albo że mają prawo do błędu, jako że nikt nie jest nieomylny. Także biegli w procesach oceniają postępowanie lekarza pod kątem
błędu sztuki lekarskiej, rozszerzając czasem to pojęcie na zaniedbania,
które z błędem lekarskim (według wąskiej przyjętej obecnie w orzecznictwie koncepcji) nie mają nic wspólnego. Najczęściej bowiem chodzi o winę polegającą na niezachowaniu przez lekarza staranności,
ocenianej przy przyjęciu kryterium wysokiego poziomu przeciętnej
staranności zawodowej (wyrok SN z 18 I 2013 r., IV CSK 431/12),
brak wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, niedokonaniu wymaganych badań diagnostycznych i zabiegów medycznych,
niezręczność i nieuwagę, jeśli oceniając obiektywnie nie powinny one
w danych okolicznościach wystąpić (wyrok SA w Katowicach z 14 II
2013 r., I ACa 970/12, LEX nr 1289424). Jak orzekł Sąd Najwyższy
w wyroku z 13 I 2005 r. (III CK 143/04, LEX nr 602709) „zarówno
obowiązujące ustawy (art. 4 ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty), jak i zasady współżycia społecznego nakazują przeprowadzenie zabiegów operacyjnych zgodnie ze sztuką lekarską, aktualną wiedzą medyczną, etyką zawodową i należytą starannością. Wśród
tych zasad mieści się niewątpliwie przeprowadzanie zabiegów operacyjnych z najwyższą starannością wymaganą od profesjonalistów...”.
6 	
Por. M. Sośniak, op.cit., s. 78 i n.; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 231 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, op.cit., s. 35 i n.
7 	
Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 222 i n.; M. Boratyńska, Zabieg leczniczy (oczywiście)
zbędny, PiM nr 2/2014, s. 91 i n.
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3. W glosowanej sprawie istotne uwagi Sąd Najwyższy poczynił odnośnie postępowania dowodowego. Według dawnej doktryny i orzecznictwa
w procesach odszkodowawczych poszkodowany powinien udowodnić
szkodę, winę lekarza (zakładu leczniczego) oraz związek przyczynowy
pomiędzy postępowaniem (działaniem lub zaniechaniem) lekarza (zakładu) a szkodą8. Taki dowód był często niemożliwy, a przynajmniej bardzo trudny do przeprowadzenia dla pacjenta9. Dlatego od tej sztywnej
zasady odchodzi się w „procesach lekarskich” w orzecznictwie niektórych systemów prawnych, a zwłaszcza w RFN, Hiszpanii, Włoch, Francji
przerzucając ciężar dowodu (przeciwdowodu) na lekarza (zakład)10 albo
przyjmując domniemanie winy i związku przyczynowego (jak w Polsce
w razie zakażeń szpitalnych) na podstawie art. 231 k.p.c.11
Najdalej poszło orzecznictwo RFN dążąc do „podziału” dowodu pomiędzy strony. W wyroku z 27 IV 2004 r. (VI ZR 34/03, Vers R 909) Sąd
Najwyższy orzekł, że jeżeli pacjent ponosi szkodę, która jest typowym
skutkiem błędu popełnionego przez lekarza (wadliwej diagnozy), ciężar
dowodu, że błąd nie spowodował szkodliwych następstw dla pacjenta
przesuwa się na lekarza12. Potwierdził to w wyroku z 16 VI 2009 r. (NJW
2009, 2820)13. W RFN uważa się, że przy kontraktowej odpowiedzialności lekarza istnieje domniemanie jego winy (na podstawie zmienionego
w 2002 r. § 280 ust. 1 k.c.n.), które musi on dla zwolnienia się z odpowiedzialności obalić przeciwdowodem. Przy odpowiedzialności deliktowej pacjent musi udowodnić winę lekarza, jednak w razie ciężkiego i poważnego zaniedbania przez lekarza (grosser Behadlungsfehler), to lekarz
musi udowodnić brak winy w swoim postępowaniu14.
8 	
Zob. M. Nesterowicz, Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność..., s. 100 i n.
9 	
Por. M. Sośniak, op.cit., s. 238.
10
Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 96 i n., 174-175; B.A. Koch, Medical Liability in Europe:
A Comparison of Selected Jurisdictions, Berlin-Boston 2011, s. 630 (raport generalny) oraz raporty krajowe.
11
Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 102-103; B. Janiszewska, Dowodzenie w procesach
lekarskich (domniemania faktyczne i reguły wnioskowania prima facie), PiM nr 2/2004, s. 104 i n.; M. Śliwka,
Ciężar dowodu w procesach medycznych - między domniemaniem faktycznym a dowodem prima facie (II),
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki nr 1/2004, s. 61 i n.
12
Zob. J. Fedtke [w] European Tort Law 2004, Wiedeń 2005, s. 319.
13
Zob. F. Wagner -von Papp, J. Fedtke, European Tort Law 2009, Wiedeń 2010, s. 239.
14
Zob. U. Magnus, Presumed Liability on Doctors [w] Essays on Tort, Insurance Law and Society in
Honour of Bill W. Dufwa, t. II, Sztokholm 2006, s. 751; F. M. Petry, Medical Practitioners´ ..., s. 43 i n.; F.M.
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W Polsce można też znaleźć orzeczenia, w których sądy przyjmują,
że wiele okoliczności musi udowodnić lekarz (zakład) chcąc się zwolnić z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pacjentowi, gdyż to lekarz z faktów, które musi dowieść, wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).
W wyroku z 17 XII 2004 r. (II CK 303/14)15 Sąd Najwyższy powiedział,
że ciężar dowodu wykonania ustawowego obowiązku udzielenia pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji,
poprzedzającej wyrażenie zgody na zabieg operacyjny, spoczywa na lekarzu. W przeciwnym razie zgoda jest wadliwa, gdyż nie była „objaśniona”, a w konsekwencji nieważna (art. 82 k.c.). Lekarz działa więc bez
zgody pacjenta. W wyroku z 8 I 2013 r. (I ACa 624/12) Sąd Apelacyjny
w Lublinie stwierdził, że „jeżeli powódka wykazała wystąpienie faktów
przemawiających za słusznością dochodzonych roszczeń, to wówczas pozwanego (szpital - przyp. M.N.) obciąża ciężar udowodnienia okoliczności uzasadniających jego zdaniem oddalenie powództwa. Często takim
dowodem będzie opinia biegłych z danej specjalności medycznej.
W glosowanej sprawie Sąd Najwyższy uznał, że skoro nie zostały wyjaśnione wszelkie sporne okoliczności, mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 217 § 2 w zw. z art. 227 k.p.c.), wymagające opinii biegłych, to sąd nie może odmówić powodowi dopuszczenia takiego
dowodu. Można dodać, że opinia biegłego ma na celu ułatwienie sądowi
należytej oceny zebranego w sprawie materiału, gdy potrzebne są do tego
wiadomości specjalne, zwłaszcza gdy chodzi o ocenę postępowania lekarza, czy było ono zgodne z zasadami wiedzy medycznej, czy nie popełnił
on błędu sztuki lekarskiej. Wtedy konieczne będzie skorzystanie z opinii
biegłych (orzecz. SN z 19 II 2004 r., IV CK 82/03).

Petry, Medical Liability in Germany [w] B.A. Koch, Medical Liability in Europe, s. 249.
15
OSP nr 11/2005, poz. 131, z glosą M. Świderskiej oraz Przegląd Sądowy nr 6/2006, z glosą M.
Nesterowicza.
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Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi
z dnia 18 marca 2013r. sygn. I ACa 852/12,
LEX nr 1313338

„Placówka medyczna ponosi odpowiedzialność w przypadku
winy podwładnego, rozumianej zgodnie z treścią art. 415 k.c. i nie
jest wymagane wykazanie przez poszkodowanego winy po stronie
placówki medycznej, gdyż odpowiada ona za zasadzie ryzyka w sposób bezwzględny, wyłączający możliwość ekskulpacji. Na gruncie
art. 430 k.c., do przyjęcia winy osoby wskazanej w powołanym przepisie, nie jest potrzebne wykazanie, że osoba ta naruszyła przepisy
dotyczące bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego – wystarczy, jeżeli wina tej osoby polega na zaniechaniu zasad ostrożności i bezpieczeństwa, wynikających z doświadczenia życiowego i okoliczności
danego wypadku.”
Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym.
Powódka P.S. była pacjentką pozwanego Szpitala psychiatrycznego,
przyjętą ze względu na podejmowanie prób samobójczych. Podczas hospitalizacji nie została objęta wzmożoną obserwacją poprzez umieszczenie na sali obserwacyjnej, chociaż istniały ku temu przesłanki w postaci
wcześniejszych prób samobójczych, o czym personel wiedział, bowiem
zostało to uwidocznione w dokumentacji medycznej. Pacjentka była personelowi znana ponieważ hospitalizowano ją w pozwanym Szpitalu już
po raz ósmy. Podczas przyjęcia wyrażała myśli samobójcze – chciała się
206

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi...

powiesić, a w dniu zdarzenia zachowywała się nietypowo, prezentowała
zachowania skrajne. Trzy dni później powiesiła się na kablu od magnetofonu, który znajdował się na oddziale i służył celom terapeutycznym.
Magnetofon nie był po zajęciach zabezpieczany w sposób uniemożliwiający pacjentom dostęp. Powódka weszła w posiadanie kabla bez potrzeby gwałtownego, przełamywania zabezpieczeń. Nie była to też sytuacja, w której personel pozostawał bierny z powodu przeświadczenia
o prawidłowym zabezpieczeniu sprzętu. Chodzi o przypadek, w którym
personel świadomie udostępniał sprzęt do użytku potencjalnie niebezpiecznym pacjentom, nie stosując zabezpieczeń niezwłocznie po użyciu.
W wyniku targnięcia się na życie powódka doznała licznych cierpień
zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Pomimo długotrwałej hospitalizacji i rehabilitacji jest w stanie wegetatywnym bez szans na poprawę.
Jej uszczerbek na zdrowiu łącznie jest oceniany na poziomie 200%, zaś
w aspekcie ortopedycznym – 100%, natomiast rokowania są niepomyślne. W związku ze stanem zdrowia powódka wymaga stałej opieki osób
trzecich, zakupu leków, środków higienicznych i pielęgnacyjnych oraz
rehabilitacji.
Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo i zasądził zadośćuczynienie
w kwocie 500.000 zł., a także comiesięczną rentę w wysokości uwzględniającej potrzeby pacjentki. W apelacji pozwany Szpital zakwestionował
zarówno swoją odpowiedzialność co do zasady, jak i wysokość zasądzonych kwot. W szczególności podniesiono, iż bliższy kontakt z powódką
nie uzasadniał ścisłej obserwacji ani nie było przesłanek do zastosowania przymusu bezpośredniego. Pozwany wskazał, że jest finansowany
wyłącznie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co nie wystarcza na zapewnienie indywidualnej opieki każdemu pacjentowi. Jednocześnie nie
sposób wyeliminować wszelkich zagrożeń dla chorych, a pacjent jeżeli
podejmie decyzję o samobójstwie, może do tego wykorzystać jakiekolwiek przedmioty np. pościel czy ręcznik. Tym samym nie można personelowi pozwanego stawiać zarzutu niedołożenia należytej staranności
w opiece nad powódką.
Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, że pozwany ponosi odpowiedzialność za podwładnego jeżeli powód wykaże winę po stronie pracownika;
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zwierzchnik ponosi wówczas odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
(art. 430 k.c.), a ta ma charakter absolutny. Winę podwładnego należy w przypadku lekarza rozumieć według przepisów k.c. dualistycznie:
jako obiektywną niezgodność postępowania z nakazanym w przepisach
wzorcem działania – lub też – jako naruszenie obowiązujących reguł
wynikających z zasad wiedzy medycznej, doświadczenia i deontologii
zawodowej. W przypadku zaniechania bezprawność zachodzi, gdy istniał obowiązek podjęcia działań. Sąd podniósł, że placówka medyczna
ponosi odpowiedzialność za bezprawne i zawinione postępowanie jej
pracowników, albowiem obowiązkiem całego personelu szpitala jest
dołożenie należytej staranności w leczeniu każdego pacjenta. Związek
przyczynowy, który jest wymagany między czynnościami sprawczymi
podwładnych a powstaniem szkody, w tzw. procesach medycznych nie
musi mieć charakteru absolutnie pewnego, gdyż najczęściej nie jest możliwe uzyskanie takiego rezultatu zgodnie z wiedzą medyczną. Dlatego
też za wystarczające przyjmuje się istnienie wysokiego prawdopodobieństwa. Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2007r.1, należy ustalić, w jakim stopniu prawdopodobieństwa pozostaje wobec innych czynników zaniedbania lekarza. W rozpoznawanej
sprawie postępowanie personelu nie było wystarczająco staranne i nie
zapewniło powódce bezpieczeństwa. Zaniedbanie pracowników polegało na niezabezpieczeniu sprzętu. W innych okolicznościach zdarzenie
powodujące szkodę mogłoby być uznane za nieszczęśliwy wypadek,
jednakże z uwagi na zachowanie powódki przyjąć należy, iż przy dołożeniu należytej staranności powinno być ono przewidziane przez wykwalifikowany personel szpitala. Okolicznościami, które sygnalizowały
zamiar powódki i nakazywały dołożenie szczególnej staranności, było
doświadczenie zawodowe z pacjentami psychiatrycznymi, wcześniejsze hospitalizacje powódki w pozwanym szpitalu, a także poprzednie
wielokrotne jej próby samobójcze. Powódka informowała o zamiarach
suicydalnych. Sąd przyjął, iż otoczenie jej szczególną opieką z uwagi
na powyższe symptomy zapobiegłoby próbie samobójczej. Obiektywna
1 	
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możliwość zapobieżenia działaniu powódki nakazuje przyjęcie obowiązku dołożenia przez pozwanego najwyższej staranności. Za bezzasadne
uznano twierdzenia zawarte w apelacji dotyczące braku bezprawności
postępowania pozwanego, czego miało dowodzić spełnianie kryteriów
zawartych w przepisach wydanych przez Prezesa NFZ w zakresie opieki
psychiatrycznej, w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, a także ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, jak również zasad prawidłowego leczenia, w tym poprzez uniemożliwienie wniesienia przez powódkę niebezpiecznych przedmiotów.
Odwołując się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010r.2
Sąd Apelacyjny stwierdził, że obowiązkiem personelu medycznego jest
wdrożenie takiego leczenia, które gwarantować powinno, przy obecnym
stanie wiedzy medycznej i zachowaniu należytej staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nienarażenia
pacjentów na pogorszenie się stanu zdrowia. Przywołano również wyrok SN z dnia 19 listopada 1969 r.3, zgodnie z którym szpital nie może
powoływać się na przyczynienie się poszkodowanego pacjenta, jeżeli
nie zapewnił mu całkowitej opieki wyłączającej możliwość wyrządzenia sobie krzywdy w stanie nieprzytomności, a pacjent wyskoczył przez
okno. Sąd odwoławczy podzielił stanowisko, że nawet w przypadku niewykazywania przez powódkę zmiennych nastrojów ani tendencji samobójczych, to jako osoba z zaburzeniami psychicznymi będąca pacjentką oddziału psychiatrycznego nie powinna mieć dostępu do feralnego
kabla. Szpital ponosi odpowiedzialność za zaniedbania organizacyjne
zatrudnionego personelu oraz za nieprzestrzeganie procedur i standardów medycznych. Oceniając postępowanie pracowników pozwanego
Sąd doszedł do przekonania, że nie było ono należycie staranne, z uwagi
na uprzednie zachowanie powódki, a zwłaszcza wielokrotnie wcześniej
podejmowane usiłowania suicydalne.
Wskazano na kompensacyjną funkcję zadośćuczynienia wynikającą
z art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju
2 	
3 	

sygn. V CSK 287/09, LEX nr 786561;
sygn. II CR 294/69 OSPiKA nr 12 /1970, poz. 249
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zdrowia pacjenta z winy lekarza, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniężną za doznaną krzywdę. Przy ustalaniu wysokości
zadośćuczynienia powinno się mieć na względzie, że jego wyłącznym celem jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych osoby pokrzywdzonej. Jedynym więc kryterium określenia wysokości zadośćuczynienia
jest rozmiar cierpień osoby, która doznała krzywdy, a należy przy tym
uwzględnić cierpienia już doznane, jak i mogące wyniknąć w przyszłości.
Przywołując orzecznictwo Sądu Najwyższego zaznaczono, że orzeczone
zadośćuczynienie powinno kompensować cierpienia w sposób całościowy, z uwzględnieniem rozmiaru ich cierpień, czasu trwania, a także prognoz na przyszłość4. Kryteria wpływające na jego wysokość powinny być
oceniane indywidualnie w związku z konkretną sytuacją i osobą pokrzywdzonego. Sąd Apelacyjny wskazał, że po próbie samobójczej P. S. była
długotrwale hospitalizowana i rehabilitowana, cierpiała z powodu spastyki
kończyn, a skurcze mięśni powodowały otwieranie się rany aż do kości.
Z uwagi na problemy z krążeniem nie mogła siedzieć, pozycja leżąca zaś
stwarzała ryzyko odleżyn, była karmiona za pomocą rurki wprowadzonej
bezpośrednio do żołądka przez powłoki brzuszne. Jej pęcherz nie opróżniał się, tylko zaciskając się powodował silny ból, a stwarzało to ryzyko pęknięcia. Powódka była często niespokojna, krzyczała, płakała, przy
czym każda czynność pielęgnacyjna sprawiała jej cierpienie. Nie była też
w stanie komunikować się z otoczeniem. Przy oszacowaniu uszczerbku na
zdrowiu ustalonego w zaskarżonym orzeczeniu Sąd Apelacyjny uznał wysokość zasądzonego zadośćuczynienia za usprawiedliwioną. Odnosząc się
do zasądzonej renty wskazano, że podstawę jej przyznania stanowi m.in.
zwiększenie potrzeb poszkodowanego, co również należy traktować jako
szkodę przyszłą, powstającą wskutek powtarzających się wydatków. Przywołując poglądy przeważające w doktrynie, Sąd odwoławczy wskazał, że
odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę lub krzywdę nie spełnia funkcji
socjalnej ani dyscyplinującej system opieki zdrowotnej, nie stanowi też
nowego źródła korzyści dla ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
Z brzmienia art. 444 § 2 k.c. wynika, że sam uszczerbek na zdrowiu nie
4 	
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wystarczy do zasądzenia renty, konieczne jest ustalenie oprócz tego rzeczywistej utraty zdolności zarobkowania i widoków na przyszłość, a także
wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia rzeczywiste zwiększenie potrzeb poszkodowanego. Sąd Okręgowy ustalił, że w wyniku próby samobójczej powstała konieczność zakupu dla powódki leków, środków higienicznych i pielęgnacyjnych oraz sfinansowania kosztów opieki
nad nią sprawowanej przez osoby trzecie.
Co do zasady glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego, jak i poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego należy uznać za trafne. Jednakże podnieść
trzeba, że lakonicznie przedstawiony w komentowanym orzeczeniu stan
faktyczny utrudnia odniesienie się do prawidłowości przy kwalifikacji
prawnej postępowania pozwanego szpitala. W szczególności nie sposób
stwierdzić, czy przyjęcie powódki do tej placówki medycznej nastąpiło za
jej zgodą (ewentualnie jej przedstawiciela ustawowego) zgodnie z art. 22
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego5, czy
też nastąpiło bez wymaganej zgody na podstawie art. 23 ust. 1 tej ustawy.
Uważam, że stwierdzenie podstawy przyjęcia do szpitala psychiatrycznego ma dla odpowiedzialności odszkodowawczej znaczenie zasadnicze.
Całkowicie należy podzielić ocenę prawną Sądu Apelacyjnego, jeżeli przyjęcie do szpitala odbyło się za zgodą powódki, albowiem w takim przypadku odpowiedzialność pozwanego należy ocenić jako odpowiedzialność za świadczenie usług medycznych. Uznanie wykonywania
świadczeń opieki zdrowotnej za działalność usługową jest powszechnie
akceptowane zarówno w judykaturze6, jak w piśmiennictwie7. Co do za5 	 Tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.
6 	 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 października 2013 r. sygn. I ACa 594/13,
LEX nr 1391906, w którym stwierdzono : „Odpowiedzialność samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej na podstawie art. 430 k.c. w zw. z 415 k.c. zachodzi wówczas, gdy spełnione są wszystkie przesłanki tej odpowiedzialności deliktowej, a mianowicie: wyrządzenie szkody przez personel medyczny, zawinione działanie lub zaniechanie tego personelu, normalny związek przyczynowy pomiędzy tym działaniem
lub zaniechaniem a wyrządzoną szkodą oraz wyrządzenie szkody przy wykonywaniu powierzonej czynności.”
Podobnie Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. I AC 215/13, LEX nr 1342293; Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 2 marca 2012 r. sygn. I ACa 123/12, LEX nr 1238466;
7 	 M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 433 – 454; D. Karkowska,
Prawa pacjenta, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 498 – 499; S. Krześ [w] M. Filar, S. Krześ, E. Marszałkowska – Krześ, P. Zaborowski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2004, s. 52;
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IV, Toruń 2000, s. 218 – 219; M. Nesterowicz, Prawo medyczne.
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sady w orzecznictwie negowana jest możliwość ponoszenia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej odpowiedzialności za
wykonywanie władzy publicznej. Można wskazać np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2005r.8, w którym stwierdzono: „Spełniając
zadania publiczne, a do takich należy opieka zdrowotna wykonywana
ze środków publicznych, zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez
organy administracji nie stają się organami władzy, gdyż nie kształtują
w drodze przymusu sytuacji prawnej pacjentów. Dlatego też odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej w reżimie deliktowym opiera się na
przepisach art. 416 k.c., ewentualnie w związku z art. 429 i 430 k.c.”9 Jednakże w przypadku szpitala psychiatrycznego zachodzi dualizm charakteru przyjęcia do tego zakładu i zastosowanego leczenia. Z jednej strony
bowiem w przypadku hospitalizacji i terapii za zgodą pacjenta udzielane
świadczenia opieki zdrowotnej mają charakter typowo usługowy, lecz
inaczej trzeba kwalifikować przyjęcie i udzielanie tych świadczeń bez
zgody chorego; w takim przypadku szpital psychiatryczny wykonuje
czynności z zakresu władztwa publicznego. Przyjęcie bez zgody i następująca po nim przymusowa hospitalizacja musi być oceniana jako
wykonywanie władzy publicznej, albowiem nie można przyjmować,
aby w ramach wykonywania usług dopuszczalna była taka ingerencja
w sferę praw i wolności człowieka bez zgody pacjenta. Przyznanie powyższych kompetencji jest przewidziane wprost w ustawie o ochronie
Komentarze i glosy do orzeczeni sądowych, wyd. I, Warszawa 2012, s. 20; M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 2008, s. 318 – 326.
8 	 sygn. I CK 662/04, OSP 2009, nr 12, poz. 134;
9 	 Podobnie orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 18 sierpnia 2006r. sygn. I ACa
620/06, LEX nr 269609 stwierdzając: „Działalność usługowa w zakresie służby zdrowia nie jest działalnością
z zakresu imperium. (…) W konsekwencji nie można rozstrzygać sprawy na podstawie dawnego art. 417 k.c.
Prowadzi to do wniosku, że kwestię odpowiedzialności rozstrzygać należy na zasadach ogólnych, określonych
w art. 430 k.c. w związku z art. 415 k.c.” Z kolei w wyroku z dnia 7 marca 2008 r., sygn. I ACa 910/07, LEX nr
465070, Sąd ten orzekł: „(…) należy wskazać, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uzyskujące osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ponoszą odpowiedzialność deliktową
jak każda osoba prawna na podstawie art. 415 k.c., 416 k.c., 429 k.c. i 430 k.c.” Na marginesie jedynie zauważyć należy, że i niepsychiatryczne zakłady opieki zdrowotnej też są uprawnione do władczego kształtowania
sytuacji prawnej pacjenta dzieje się to w przypadku określonym w dyspozycji art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst dn. Dz. U. z 2013r. poz. 217 ze zm.), który to upoważnia do
zatrzymania pacjenta w szpitalu jeżeli stan jego zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych,
a jego przedstawiciel ustawowy żąda wypisu. Uważam, że zatrzymanie to uznać należy za działanie niewątpliwie władcze.
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zdrowia psychicznego, wskazać tu należy art. 23 ust. 110, art. 24 ust.
111, art. 2812, art. 3313. Lekarze oraz inni pracownicy szpitala psychiatrycznego poprzez swoje działanie kształtują pozycję osoby przyjętej
bez zgody w sposób władczy. Tym samym – w moim przekonaniu –
szkody powstałe w wyniku przyjęcia i leczenia bez zgody należy kwalifikować w oparciu o przepis art. 417 k.c. jako szkody wyrządzone
przy wykonywaniu władzy publicznej. Co za tym idzie, istotne będzie
stwierdzenie bezprawności tego zachowania, bez znaczenia zaś pozostanie przesłanka zawinienia personelu szpitala psychiatrycznego.
Jak powszechnie się przyjmuje, wykonywanie władzy publicznej
nie jest związane wyłącznie z czynnościami organu władzy publicznej
(kryterium podmiotowe), a związane jest z kompetencjami przyznanymi przez przepis ustawowy (kryterium funkcjonalne). Potwierdza
to wprost brzmienie art. 417 k.c., w którym ustawodawca wskazał,
że czynności z tego zakresu wykonują organy państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby prawne, którym ustawa przyznaje
takie uprawnienia. Na konieczność przyjęcia funkcjonalnego zakresu
podmiotowego wykonywania władzy publicznej wskazywał Trybunał
Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 grudnia 2001 r.14,
w którym stwierdził: „Pojęcie <władzy publicznej> w rozumieniu art.
77 ust. 1 Konstytucji obejmuje wszystkie władze w sensie konstytucyjnym – ustawodawczą, wykonawczą, i sądowniczą. Należy podkreślić,
że pojęcia organu państwa i organu władzy publicznej nie są tożsame.
W pojęciu <władzy publicznej> mieszczą się bowiem także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, o ile wykonują funkcję wła10
Umożliwiający przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, której zachowanie
wskazuje, że z powodu tej choroby bezpośrednio zagraża życiu własnemu albo zdrowiu lub życiu innych osób.
11
Dopuszczający przyjęcie do tego szpitala osoby z zaburzeniami psychicznymi, której dotychczasowe zachowanie wskazuje, że z powodu tych zaburzeń bezpośrednio zagraża życiu własnemu albo życiu lub
zdrowiu innych osób. Przyjęcie następuje na obserwację do 10 dni w celu zdiagnozowania czy zaburzenie to
jest chorobą psychiczną.
12
Na mocy którego jest dopuszczalne zatrzymanie osoby chorej psychicznie przyjętej za jej zgodą,
jeżeli żąda ona wypisania ze szpitala, a ze względu na chorobę psychiczną zagraża życiu swojemu albo zdrowiu lub życiu innych.
13
Umożliwiający leczenie chorego przyjętego bez zgody w celu wyeliminowania przyczyny przyjęcia.
14
Sygn. SK 18/00, OTK-A 2001/8/256
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dzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji przez organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie
władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z możliwością władczego
kształtowania sytuacji jednostki.” Potwierdzenie takiego rozumienia
władzy publicznej znalazło się w uzasadnieniu nowelizacji Kodeksu
cywilnego z 2004 r. w której nadano nowe brzmienia art. 417. Wskazano tam: „wyrządzenie szkody działaniem organu władzy publicznej
oznacza, że chodzi tu o szkodę, która jest następstwem wykonywania
władzy publicznej. Akcent należy więc postawić na to, że działanie
wyrządzające szkodę ma swoje źródło w wykonywaniu funkcji władczych (władzy publicznej). Istotne jest to, że określony podmiot ma
uprawnienia organu władzy publicznej (wykonuje władzę publiczną),
a nie natura prawna tego podmiotu. W zakresie innych czynności niż
władcze (wykonywanie władzy publicznej) wchodzi w grę zwykła odpowiedzialność deliktowa.”15 W konsekwencji nie ma przeszkód jurydycznych dla uznania szpitala psychiatrycznego za osobę prawną, którą w przepisach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wyposażono
w prerogatywy władztwa publicznego wobec określonej kategorii
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i w określonych sytuacjach.
Jednostka ta wykonuje funkcję ochronną państwa zabezpieczając społeczeństwo przed niebezpiecznymi zachowaniami osób z zaburzeniami
psychicznymi. Jak wskazuje się w literaturze, „power police (władza
policyjna) dotyczy obowiązku władzy zapewnienia ochrony obywatelom np. przed niebezpiecznym zachowaniem chorych psychicznie,
jednak zapewnienie tej ochrony odbywa się kosztem wolności osobistej pacjenta. Dlatego też podejmowanie decyzji o przymusowej hospitalizacji wiąże się każdorazowo z dylematem: prawo jednostki do

15
2003 r.
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wolności versus konieczność leczenia.”16 Nie bez znaczenia pozostaje
okoliczność, że szpital ten jest uprawniony do zastosowania przymusu
bezpośredniego przy wykonywaniu tych kompetencji.
W przypadku zaś – jak już wcześniej wspomniałem – przyjęcia pacjentki za jej zgodą, w pełni zasadna jest ocena prawna dokonana przez
obydwa Sądy orzekające.
Nie minimalizując zaniedbań po stronie szpitala wskazać należy, że
w apelacji niewątpliwie słusznie podniesiono, że w kwestiach finansowych publiczny szpital psychiatryczny jest w pełni uzależniony od
wyceny świadczeń dokonanej przez NFZ w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pomimo cywilnoprawnego charakteru tych umów oczywista jest
pozycja dominująca publicznego płatnika jako monopolisty. W przypadku świadczeń z zakresu psychiatrii sytuacja świadczeniodawcy
jest o wiele trudniejsza niż innych podmiotów leczniczych, albowiem
pacjenci mają ustawowo zagwarantowane bezpłatne leczenie psychiatryczne. Powyższe wynika z art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,17 i znajduje potwierdzenie w art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych18. Wprowadza on zasadę, iż przepisy tej ustawy nie naruszają bezpłatności świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Akceptując zdecydowanie wyższe
wymagania stawiane szpitalom psychiatrycznym aniżeli pozostałym
placówkom medycznym – chociażby z racji wykonywania przez nie
władztwa publicznego – należy wskazać na konieczność zwiększenia
poziomu finansowania tych świadczeniodawców. Znajduje to uzasadnienie w konieczności zwiększenia opieki nad chorymi z zaburzenia16
T. Pawłowski, A. Kiejna, J. Rymaszewska, Hospitalizacja bez zgody jako źródło odczuwania
przymusu, Psychiatria Polska 1/2005, s. 152
17
Jak wskazuje się w piśmiennictwie „Osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo zwolnione są od opłat za udzielane im świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli
świadczeniodawca, który im ich udziela, zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której
mowa w art. 132 ust. 1 u.ś.o.z.f.ś.p. Pacjentom tym przysługują również bezpłatne produkty lecznicze, środki
pomocnicze, wyroby medyczne (…).” J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wyd.
2, Warszawa 2009, s. 54
18
tekst jedn. Dz. U. 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.

Prawo i Medycyna 3-4/2014 (56/57, vol. 16)

215

Jan Ciechorski

mi psychicznymi, co w sposób oczywisty podwyższa koszty funkcjonowania szpitala psychiatrycznego. Po drugie, jak wyżej wskazałem,
w przypadkach przyjęcia i leczenia bez zgody szpitale te wykonują
władzę publiczną, co w konsekwencji uzasadnia odpowiedzialność za
obiektywną bezprawność, bez konieczności wykazywania zawinienia
pracowników. Po trzecie, świadczeniodawcy ci – zgodnie z wymogami stawianymi przez NFZ – są obowiązani zapewnić kompleksową
opiekę zdrowotną nie tylko z zakresu psychiatrii, ale i pozostałych
świadczeń somatycznych19, natomiast uzyskują środki za świadczenia
opieki psychiatrycznej niezależnie od wydatków poniesionych na leczenie somatyczne.
Na zakończenie stwierdzić należy, iż przy zaakceptowaniu konieczności zapewnienia wzmożonej opieki i nadzoru nad pacjentami szpitala psychiatrycznego (co implikuje twierdzenie o wymaganiu dołożenia
wyższego poziomu staranności niż w przypadku innych podmiotów
leczniczych), wskazać trzeba, że szpital taki nie może ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze absolutnym. Granicą
wyznaczającą zakres odpowiedzialności deliktowej powinna być bezprawność postępowania rozumiana zgodnie ze znaczeniem przypisywanym na gruncie art. 417 k.c.20 Tym samym szpitale te nie mogą ponosić
odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach przyznanych
im ustawowo kompetencji, chyba że nastąpi ich przekroczenie.

19
Następuje to poprzez zawieranie umów ze świadczeniodawcami z innych zakresów medycyny,
których koszty obciążają szpital psychiatryczny.
20
Na marginesie tylko zaznaczyć należy, że przy akceptacji odpowiedzialności szpitali psychiatrycznych na podstawie art. 417 k.c. za przyjęcie i leczenie bez zgody to w konsekwencji możliwe będzie ponoszenie przez ten szpital odpowiedzialności za tzw. szkody legalne na zasadzie art. 4172 k.c. Jednakże przyjęcie
takiej odpowiedzialności będzie miało charakter zupełnie wyjątkowy.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. I ACa 846/13,
LEX nr 1425415

Wynikające z przepisu art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej prawo pacjenta obejmowało uzyskanie informacji „odpowiedniej”, co - zwłaszcza w świetle standardów z 2007 r. - rozumiane być mogło (i było) dość wąsko, jako prawo do ogólnej informacji o diagnozie i o rodzaju zabiegu, jaki miał zostać przeprowadzony,
a także o zagrożeniach płynących z zaniechania zabiegu; w szczególności nie było zwyczaju informowania o możliwości zainfekowania
rany pooperacyjnej.1
Z uzasadnienia:
(…) Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego [szpitala] na rzecz powódki [pacjentki] zadośćuczynienie
w kwocie 80.000 zł z ustawowymi odsetkami od 18 czerwca 2013 r.,
1 	 Ustawa o zoz-ach została uchylona, a w części dotyczącej praw pacjenta zastąpiona ustawą z 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52/2009 poz. 417 ze zm.); prawo
pacjenta do informacji reguluje art. 9 ustawy, którego ust. 1 stanowi w sprawie zakresu należnej informacji
lustrzane odbicie art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Oba przepisy zawierają kazuistyczne wyliczenie danych składających się na przystępną informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach
ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. W żadnym z nich nie ma natomiast
epitetu „odpowiednia”.
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odszkodowanie w kwocie 4.146,20 zł z ustawowymi odsetkami od
1.373,12 zł od 27 września 2008 r. i od 2.773,08 zł od 2 lutego 2010 r.,
skapitalizowaną za okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2013 r. rentę
w kwocie 4.200 zł oraz rentę po 300 zł miesięcznie, płatną od lipca
2013 r. do dnia 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia, w pozostałej zaś części powództwo oddalił i zniósł
wzajemnie koszty procesu. (…)
Wyrok zaskarżyły obie strony. (…)
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Apelacja pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie, apelacja powódki zaś na uwzględnienie zasługuje w tej jedynie części, która dotyczy rozstrzygnięcia o skapitalizowanej rencie i o odsetkach, a także
o kosztach.
Wbrew zarzutom pozwanego nie dopuścił się Sąd Okręgowy uchybień przy czynieniu ustaleń. Prawidłowo wszak i zgodnie z opinią biegłego ustalił, że przy diagnostyce powódki doszło do błędu w postaci
nierozpoznania złamania kości śródstopia lewego, przy czym - także
w ślad za opinią - przyjął, że błąd ten pozostał bez konsekwencji, unieruchomienie stopy i podudzia po operacji ścięgna Achillesa było bowiem wystarczające także dla zapewnienia zrostu złamanej kości. Ów
wskazany przez biegłego M. K. błąd diagnostyczny z pewnością nie
pozostawał w związku przyczynowym z późniejszym zakażeniem, ale
Sąd Okręgowy w motywach swego wyroku związku takiego nie konstruował, kwestionujący takie ustalenie zarzut pozwanego jest zatem
oczywiście chybiony. Z kolei ustalenia o zainfekowaniu powódki przy
okazji operacji różnymi szczepami bakterii i o wadliwości leczenia
stwierdzonego zakażenia znajdują pełne oparcie w opinii biegłych (...)
i nie mogą zostać skutecznie podważone gołosłowną tezą o endogennym charakterze zakażenia. Za tezą taką w szczególności nie przemawia zawarte w opinii biegłego M. K. stwierdzenie o zwiększeniu
ryzyka infekcji endogennej wskutek upływu czasu między urazowym
uszkodzeniem ścięgna Achillesa a zgłoszeniem się przez powódkę
do leczenia, pozostać bowiem musi ono bez znaczenia w kontekście
przywołanych wcześniej opinii instytucjonalnych, które jako źródło
218
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zakażenia wskazują jednoznacznie zabieg, jakiemu powódka w pozwanym Szpitalu została poddana. Równie prawidłowo Sąd Okręgowy
ustalił, że powódka nie została wyczerpująco pouczona o możliwych
negatywnych następstwach mającego być na niej prowadzonym zabiegu operacyjnego, w szczególności o możliwości wystąpienia powikłań
wskutek ewentualnego zakażenia rany pooperacyjnej i jej okolic. Dotycząca tej kwestii argumentacja pozwanego sprowadza się w istocie
do zwrócenia uwagi na niższe niż obecnie standardy pouczeń, jakie
funkcjonowały w dacie przystępowania do leczenia powódki, ta okoliczność tymczasem (skądinąd notoryjna) rzutować może jedynie na
ocenę, czy brak pouczenia stanowił tak zwany delikt informacyjny, to
zaś przynależy już nie do sfery ustaleń faktycznych, a do sfery prawa
materialnego. Dodatkowo zwrócić należy uwagę, że z ustalenia tego
Sąd Okręgowy nie wywiódł w rzeczywistości żadnych konsekwencji,
przyznane przezeń powódce zadośćuczynienie bowiem wynika wyłącznie z doznanego przez nią uszczerbku na zdrowiu. (…)
Zgodzić się należy ze skarżącą, że naruszenie praw pacjenta rodzi
przewidziane w nie obowiązującym już art. 19a ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej (obowiązujący obecnie w tej materii art. 4 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera identyczną
treść normatywną) w związku z art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie. Jest ono jednak niezależne od przewidzianego w art. 445 § 1
k.c. roszczenia o zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub wywołanie uszczerbku na zdrowiu przy udzielaniu świadczeń, co oznacza,
że winno być ono dochodzone i winno się o nim orzekać oddzielnie.
Rzecz w tym, że roszczenie to nie zostało w ogóle w sprawie niniejszej
zgłoszone ani w samym pozwie, ani w późniejszych pismach procesowych. W szczególności za zgłoszenie roszczenia nie może zostać uznane powołanie się w piśmie procesowym z dnia 13 sierpnia 2012 r. (...)
oraz w stanowiącym załącznik do protokołu rozprawy piśmie z dnia 3
czerwca 2013 r. (...) na naruszenie praw powódki, jako pacjentki, ze
wskazaniem, że okoliczność ta winna rzutować na wysokość zadośćuczynienia, które żądane było tylko w związku z uszkodzeniem ciała,
bez określenia mającego wynikać z normy art. 19a ustawy o zakładach
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opieki zdrowotnej konkretnego żądania. Prowadzi to do wniosku, że
Sąd Okręgowy, przyznając powódce zadośćuczynienie tylko za doznany przez nią uszczerbek na zdrowiu, w niczym przywołanym przez
skarżącą w apelacji przepisom art. 19a ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej w związku z art. 448 k.c. nie uchybił.
W tym kontekście ustalenie Sądu Okręgowego o uchybieniu płynącemu z art. 18 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w istocie, z uwagi na datę operacji,
mowa może być najwyżej o niedopełnieniu obowiązku wynikającego
z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) obowiązku
poinformowania powódki o wszelkich możliwych zagrożeniach, nie
rodziło żadnych skutków, w szczególności zaś nie mogło prowadzić do
wydania z urzędu orzeczenia zasądzającego jakiekolwiek świadczenie.
Na marginesie zatem jedynie warto wskazać, że wynikające z przywołanego już powyżej przepisu art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej prawo pacjenta obejmowało uzyskanie informacji
„odpowiedniej”, co - zwłaszcza w świetle standardów z 2007 r. - rozumiane być mogło (i było) dość wąsko, jako prawo do ogólnej informacji o diagnozie i o rodzaju zabiegu, jaki miał zostać przeprowadzony,
a także o zagrożeniach płynących z zaniechania zabiegu, przy czym
powszechną i akceptowaną praktyką było podawanie tej informacji
w formie wyłącznie ustnej; w szczególności nie było zwyczaju informowania o możliwości zainfekowania rany pooperacyjnej. (…)
GLOSA
I. Komentowane orzeczenie dotyczy odpowiedzialności szpitala za
zakażenie powódki bakterią Enterobacter cloacae, które miało miejsce w pozwanym szpitalu, w związku z zabiegiem zeszycia ścięgna
Achillesa w 2007 r. Zakażenie to oraz opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia było przyczyną powstania powikłań infekcyjnych, czego
konsekwencją było długotrwałe leczenie powódki, w tym konieczność
dwukrotnej hospitalizacji i przeprowadzenia zabiegów oczyszczania
rany oraz operacji plastyki. W trakcie szczegółowych badań rozpoznano
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również stan po złamaniu kości śródstopia, które nie było ujawnione
przy pierwszym zabiegu. Późne rozpoznanie złamania, które zostało
unieruchomione w związku z zeszyciem ścięgna, nie miało negatywnego znaczenia terapeutycznego, gdyż wcześniejsze jego rozpoznanie nie
zmieniłoby postępowania terapeutycznego.
Co do winy szpitala za spowodowanie zakażenia i jego niewłaściwą diagnozę Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości. Na uboczu tych
dociekań przewinął się także wątek obowiązków informacyjnych, które ciążą na lekarzu przystępującym do zabiegu. W stanie faktycznym,
którego dotyczy orzeczenie, lekarz nie poinformował pacjentki o możliwym powstaniu zakażenia rany pooperacyjnej. Zdaniem sądów obu
instancji, pominięcie tej informacji stanowi naruszenie praw pacjenta
i rodzi roszczenie o zadośćuczynienie, przewidziane w art. 4 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
w związku z art. 448 k.c. Roszczenie to jest niezależne od roszczenia
z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego niewłaściwym zabiegiem.
Ostatecznie powódka nie uzyskała podanego wyżej zadośćuczynienia, ale wynikało to jedynie z opisanych przez sąd apelacyjny przeszkód
natury procesowej i intertemporalnej. Sąd uznał mianowicie, że takie
odrębne roszczenie nie zostało zgłoszone ani w pozwie, ani w późniejszych pismach procesowych, a ponadto - że w 2007 roku standardy informowania pacjenta o ryzyku zabiegu były węższe i nie musiały obejmować informacji o możliwym zakażeniu.
Ostatnie z powyższych twierdzeń pozbawione jest racji. Można by
przejść nad nim do porządku jako nad kwestią z przeszłości, gdyby nie
obawa o ryzyko zastosowania „wskazówki przeciwnej” do spraw aktualnych. Przedstawione przez sąd apelacyjny wywody nasuwają wniosek, że obecnie obowiązujące przepisy nakładają na lekarza obowiązek
poinformowania pacjenta o ryzyku zakażenia szpitalnego, a pominiecie
tego ostrzeżenia stanowi delikt informacyjny i uzasadnia przyznanie odrębnego zadośćuczynienia. Z takim wnioskiem nie sposób się zgodzić.
Obowiązek informacyjny lekarza wyznaczony jest przez przepis art.
31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza
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dentysty. Przepis ten obowiązuje w niezmienionym kształcie od daty
wejścia ustawy w życie. Zgodnie z nim, lekarz ma obowiązek udzielić
pacjentowi informacji o: a) stanie zdrowia, b) rozpoznaniu, c) proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, d)
dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania
metod zabiegowych, e) wynikach leczenia oraz f) rokowaniu.
Do tego obowiązku odwołuje się wprost treść art. 34 ust. 2 wspomnianej ustawy, regulujący warunki uzyskiwania zgody pacjenta na zabieg podwyższonego ryzyka. Z perspektywy lekarza przystępującego
do takiego zabiegu, nie wszystkie wypunktowane wyżej rodzaje informacji będą zawsze równoważne. Jeśli – przykładowo - pacjent został
skierowany na specjalistyczny zabieg diagnostyczny, to przed takim
zabiegiem lekarz-specjalista nie będzie miał do przekazania pacjentowi
żadnych wiadomości o jego stanie zdrowia (a) i rozpoznaniu (b), nie
może też podać wyników leczenia ani rokowania (e,f).
Trzeba od razu dodać, że tego typu trudności nie przekładały się
dotychczas na sprawy sądowe. Jeśli problemy niedoinformowania pacjentów trafiają na wokandę, to z dużym prawdopodobieństwem można
spodziewać się, że chodzi albo o brak informacji o następstwach zabiegu (d) albo – o alternatywnych metodach terapeutycznych (c). Komentowany wyrok należy do pierwszej grupy.
Informacja o „dających się przewidzieć następstwach zastosowania
metody zabiegowej” to pojęcie dość szerokie i niejednoznaczne. W poszukiwaniu jego prawnego sensu poczynić można następujące ustalenia:
1. Wydaje się, że ustawodawcy chodziło tutaj o następstwa negatywne zabiegu; następstwa pozytywne, pożądane, stanowią treść
informacji o rokowaniu i wynikach leczenia.
2. W trakcie wykonywania zabiegu lekarskiego występuje cały
szereg nieuniknionych uszkodzeń organizmu (przecięcie, przekłucie, porażenie lub usunięcie tkanek, a nawet całych części
anatomicznych). Mimo, że uszkodzenia te będą wynikiem zastosowanej metody zabiegowej, ich wyliczenie nie wchodzi do powyższego punktu. W przeciwnym razie informacja ta zamieniłaby się w techniczny opis wykonywania zabiegu. Jednak planowe,
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bezpowrotne usunięcie anatomicznej części ciała lub choćby jej
fragmentu zostało w orzecznictwie uznane za takie następstwo,
które jest objęte obowiązkiem informacyjnym.2
3. Spośród następstw negatywnych zabiegu, do obowiązku informacyjnego nie wchodzą wszystkie te uszczerbki, które zostaną
spowodowane z winy, choćby najlżejszej, personelu medycznego (błędy medyczne).3
4. Pewną trudność stanowi przypadek niepowodzenia zabiegu,
mimo jego prawidłowego przeprowadzenia. Przykładowo,
chirurg dokonuje nastawienia i ustabilizowania złamanej kości
łokciowej. Po zdjęciu usztywnienia okazuje się, że zrost kości
nie nastąpił. Zachodzi pytanie, czy stan łokcia z obluzowanymi
odłamami kości jest następstwem zabiegu chirurgicznego, czy
raczej samego złamania, któremu zabieg nie pomógł? Sądy rozpatrujące zagadnienia faktyczne tego typu skłonne są wskazywać
na tę drugą odpowiedź.4
Ogólnie stwierdzić można, że pomiędzy wyleczeniem z jednej strony, a błędem medycznym – z drugiej, istnieje pewien niejednolity obszar stanów pośrednich, w tym niepożądanych, które mogą wypełniać
znamiona „dających się przewidzieć następstw zastosowania metody
zabiegowej”. Owe przypadki nie mają ścisłej definicji, a nazywane są
powikłaniami, komplikacjami, skutkami ubocznymi, zdarzeniami niepożądanymi, ryzykiem operacyjnym, medycznym, ryzykiem dozwolonym itp. To te przypadki winien identyfikować i przedstawiać pacjentowi lekarz, kierując się wiedzą medyczną oraz pewnymi kryteriami
prawdopodobieństwa skutku i konieczności zabiegu. W doborze tych
ostatnich pomocny jest całkiem już spory dorobek judykatury. Prawidłowe wykonanie powyższego obowiązku będzie pozwalało przyjąć, że
pacjent, wyrażając zgodę na zabieg, bierze na siebie jego ryzyko.
2 	 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r., I ACa 973/05, Lex Omega nr
252827.
3 	 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1971 r. II CR 421/71, Lex Omega nr 7000.
4 	 Np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 września 2012 r., I ACa 508/12, Lex Omega
nr 1220469.
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II. Lektura komentowanego tu orzeczenia przynosi pytanie o umiejscowienie na powyższej skali następstw przypadku zakażenia szpitalnego. Nauki medyczne dalekie są od ujmowania zakażenia szpitalnego
w kategoriach błędu medycznego. Mówi się raczej o powikłaniu, którego przyczyną jest wszechobecność drobnoustrojów, nierzadko opornych na dezynfekcję, a często ukrytych w organizmie pacjenta. Stan
wiedzy mikrobiologicznej nie zawsze pozwala na „wyśledzenie” drogi
zakażenia. W związku z tymi brakami doktryna prawa już dawno wypracowała własną, surową koncepcje dowodu prima facie. Zgodnie ze
znanymi wypowiedziami na temat odpowiedzialności szpitali, już samo
„…ustalenie faktu zakażenia w czasie pobytu w szpitalu uchodzi za wystarczającą podstawę do przyjęcia niedbalstwa zakładu”.5 W często
cytowanym wyroku z 17 VII 1974 r. (II CR 415/74) Sąd Najwyższy
orzekł: „Nie można bowiem stawiać powodowi nierealnego wymagania
ścisłego udowodnienia, jakimi drogami infekcja przedostała się do organizmu”. Jak pisze M. Nesterowicz, „prawidłowym jest przyjmowanie niedbalstwa szpitala w drodze domniemania faktycznego (art. 231
k.p.c.), które strona pozwana może obalić przeciwdowodem”.6
W komentowanym wyroku sądy obydwu instancji uznały winę szpitala za wykazaną, opierając się na opiniach biegłych. Pozwany szpital
próbował bronić się endogennym charakterem bakterii, co sąd apelacyjny uznał za „gołosłowne”. Taka ocena – sama w sobie - wydaje się
zbyt kategoryczna, jeśli pamiętamy, że w procesie o szkodę medyczną
po obu stronach występuje ta sama trudność w przeprowadzeniu jakiegokolwiek pełnego dowodu. Można było poprzestać na stwierdzeniu
„mniejszego stopnia prawdopodobieństwa” przedstawionej przez pozwanego więzi przyczynowej i w ten sposób dać pożądany wyraz swobodnej ocenie dowodów.
Glosowane orzeczenie wpisuje się w utrwaloną linię korzystnego
dla pacjentów wyrokowania w sprawach medycznych i z tego punktu
widzenia trudno mu cokolwiek zarzucić. Skłonność do utożsamiania
5 	 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina lekarza i zakładu opieki zdrowotnej jako przesłanka
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu, Prawo i Medycyna nr 1/1999, s. 134.
6 	 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2010, s. 389.
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zakażenia szpitalnego z winą szpitala jest dobrze wyczuwalna również
przez samych lekarzy. Powstrzymuje ich przed ujmowaniem zakażenia
jako tego rodzaju następstwa zabiegu, którego ryzyko może być przerzucone na pacjenta za pomocą uświadomionej zgody. W uzasadnieniu
omawianego wyroku wspomniane zostało, że u pozwanego „nie było
zwyczaju informowania o możliwości zainfekowania rany pooperacyjnej”. Takie podejście lekarza – w przypadku wystąpienia zakażenia stawia szpital na osłabionej pozycji, ale jest konsekwencją tego wszystkiego, co wyżej powiedziano.
To tej konsekwencji zabrakło w rozstrzyganiu omawianej sprawy,
kiedy sąd okręgowy stwierdził, że: „powódka nie została wyczerpująco
pouczona o możliwych negatywnych następstwach zabiegu operacyjnego, w szczególności o możliwości wystąpienia powikłań wskutek ewentualnego zakażenia rany pooperacyjnej i jej okolic”. Sąd wyraził się
w ten sposób, mimo że równolegle uznał powstałe zakażenie za efekt
niedbalstwa szpitalnego i przyznał powódce pełną kompensatę z tytułu
uszczerbku na zdrowiu. Sąd apelacyjny podtrzymał te wnioski.
W powyższym zakresie ocena sądu apelacyjnego nie nadaje się do
obrony. Swego czasu M. Sośniak wyliczał, czego na pewno nie dotyczy obowiązek powiadomienia pacjenta i podał m.in. „brak aseptyki”.7
Wbrew wywodom sądu, pominięcie przez lekarza informacji o ryzyku
zakażenia nie wynikało notoryjnie z jakiegoś dawniejszego, zawężonego rozumienia obowiązku informacyjnego. W 2007 roku przepis art.
31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty miał już ugruntowaną
wykładnię, nie pozostawiającą żadnych wątpliwości co do konieczności informowania pacjenta o obiektywnych ryzykach zabiegu. Nie dotyczyło to jednak, i nadal nie dotyczy, następstw zawinionych, których
ryzyko nigdy nie przechodzi na pacjenta. Jeśli zatem nie dopuszczamy
myśli, że zakażenie szpitalne mogło powstać bez winy szpitala, to nie
możemy stawiać tego zjawiska w jednym szeregu z dozwolonymi
ryzykami medycznymi, których uświadomienie pacjentowi stanowi
warunek legalności zabiegu.
7 	

M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1977, s. 80.
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