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P O L I T Y K A Z D R O W O T N A
Prawo i Medycyna 13, (vol. 5), 2003

Leszek Kubicki

Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej*

1. Zakres obowiązku określonego w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza
Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej ujęty został w art. 30 ustawy o zawo-

dzie lekarza bardzo szeroko. Trzeba stwierdzić, że znacznie szerzej, niż uczyniono
to w art. 12 poprzednio obowiązującej ustawy z 28 X 1950 r.1  Poprzednia ustawa
zwalniała bowiem lekarza z obowiązku udzielenia pomocy w przypadku, w którym
„praktycznie możliwe jest niezwłoczne uzyskanie pomocy lekarskiej, udzielanej przez
stację pogotowia ratunkowego, bądź inną instytucję przeznaczoną do udzielania
pomocy lekarskiej w przypadkach nie cierpiących zwłoki”2 . Tej istotnej klauzuli
wyłączającej nie wprowadzono do aktualnie obowiązującej normy, zawartej w art.
30 ustawy o zawodzie lekarza3 .

Z literalnego brzmienia art. 30 tej ustawy wynika, co następuje:
1) Lekarz ma ustawowy obowiązek udzielenia pomocy w sytuacji w przepisie tym

określonej. Jest to więc obowiązek prawny w rozumieniu art. 2 kodeksu karne-
go, który określa podstawę prawną odpowiedzialności karnej za przestępstwo
skutkowe popełnione przez zaniechanie (szerzej na ten temat dalej).

* Artykuł został przedstawiony w formie wykładu na V Ogólnopolskim Forum Prawniczo-Medycznym w Warsza-
wie, 05.12.2002 r.

* W referacie uwzględniono fragmenty opracowania autora nt. „HIV/AIDS – odmowa leczenia i nieudzielenie
pomocy medycznej”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.

1 Dz.U. nr 50, poz. 458 ze zm.
2 Nawiązano tu w pewnym zakresie do art. 17 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 25 IX 1932 r.

o wykonywaniu praktyki lekarskiej (Dz.U. RP z 1932 r. nr 81, poz.712). Przepis ten generalnie znosił obowiązek
udzielania pomocy „w miejscach, w których jest zorganizowana stale czynna lekarska pomoc doraźna”. W usta-
wie z 1950 r. trafnie zrezygnowano z takiego generalnego zwolnienia w odniesieniu do miejscowości dysponują-
cych doraźną pomocą lekarską. Zwolniono lekarza z obowiązku udzielania pomocy tylko w przypadku, w któ-
rym praktycznie możliwe jest niezwłoczne uzyskanie takiej pomocy, udzielanej przez stację pogotowia. Ustawo-
we zwolnienie straciło więc charakter ogólnego i nadano mu charakter zwolnienia konkretnego, uzależnionego
od oceny praktycznej możliwości pomocy niezwłocznej.

3 Okoliczność, iż w art. 162 § 2 k.k. wyłączono odpowiedzialność karną za nieudzielenie pomocy człowiekowi
znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu w sytuacji, kiedy „możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej”
nie może mieć wpływu na ustalenie zakresu obowiązku lekarza.
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2) Obowiązek ten dotyczy przypadku, w którym zwłoka w udzieleniu pomocy
mogłaby spowodować:
a) niebezpieczeństwo utraty życia,
b) niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (wg ter-

minologii kodeksu karnego „ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”), lub gdy,
c) zachodzi inny przypadek nie cierpiący zwłoki.

Określony w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza obowiązek lekarski udzielenia
pomocy jest niezależny od źródła, charakteru czy rodzaju powstania niebezpieczeń-
stwa dla życia lub zdrowia albo innego stanu nie cierpiącego zwłoki (wypadek, pró-
ba samobójcza, objaw wieńcowy – sercowy, utrata przytomności, rana postrzałowa
itp.)4 . Chodzi tu o każdą sytuację, która wskazuje na potrzebę interwencji lekar-
skiej, przy czym jest to sytuacja, w której zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej
mogłaby spowodować niebezpieczeństwo nastąpienia skutków w przepisie tym wska-
zanych, bądź uwidacznia potrzebę bezzwłocznej pomocy, nawet wówczas, gdy nie-
bezpieczeństwo nastąpienia skutków, o których mowa w tym przepisie, nie jest oczy-
wiste. Zwrot „przypadek nie cierpiący zwłoki” należy bowiem rozumieć w ten spo-
sób, iż stan zdrowotny chorego ma takie oczywiste cechy, w których pomoc lekar-
ska jest bezzwłocznie potrzebna.

Jak już wcześniej wskazywano, niebezpieczeństwo następstw, o których mowa
w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza, nie musi być bezpośrednie. W przepisie tym
wskazano jedynie na możliwość ich spowodowania przez zwłokę w udzieleniu po-
mocy lekarskiej, może to być więc niebezpieczeństwo pośrednie, dla powstania któ-
rego sama zwłoka w udzieleniu pomocy jest tylko jednym z elementów związku
przyczynowego, występującego obok innych jeszcze, z tym jednak zastrzeżeniem,
że taka zwłoka stanowi istotny element kauzalny.

Obowiązek prawny lekarza udzielenia pomocy powstaje nie tylko wówczas, gdy jest
on w bezpośrednim otoczeniu osoby wymagającej interwencji, gdy jest bezpośrednim
świadkiem zdarzenia. Może on być do udzielenia pomocy np. wezwany przez osobę
trzecią, która informuje go o potrzebie udzielenia pomocy w sytuacji „nie cierpiącej
zwłoki”. Klasycznym przykładem może tu być przypadek, w którym na sali kinowej czy
teatralnej rozlega się wezwanie w formie pytania: czy jest na sali lekarz? Może to być
wezwanie sąsiedzkie, czy wezwanie do zdarzenia powstałego w pobliżu zakładu opieki
zdrowotnej. Warunkiem powstania obowiązku jest jednak okoliczność, iż osoba wyma-
gająca pomocy znajduje się w zasięgu obecności lekarza, w takiej bliskości, która umoż-
liwia mu realne, osobiste spełnienie tego obowiązku. Kryteria oceny tych realnych
możliwości, oczywiście lokalnie i środowiskowo bardzo zróżnicowanych, mają charak-
ter obiektywny, a nie subiektywny, wyznaczany przez samego lekarza.

Jak trafnie wskazuje M. Filar, dla podjęcia wykonania ustawowej obligacji nie
może mieć znaczenia to, „czy ewentualne udzielenie pomocy miało, czy też nie
miało szansy okazania się skutecznym”5 . Obowiązek udzielenia pomocy przez le-

4 Por. na ten temat M. Filar: Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 50 i nast.
5 jw., s. 50, por. też omawiane tam orzecznictwo sądowe.
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karza jest bowiem niezależny od rokowania. Im cięższy jest stan pacjenta, tym bar-
dziej udzielenie pomocy jest potrzebne.

Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej ujęto w art. 30 ustawy jako obowiązek
bezwzględny. W ustawie nie przewidziano żadnej okoliczności, która by wykonanie
tego obowiązku wyłączała. W tym ujęciu ciąży on na każdym lekarzu, bez względu,
zwłaszcza, na możliwość uzyskania tej pomocy ze strony instytucji, bez względu na
specjalizację, nie zawsze adekwatną przecież do stanu chorobowego osoby potrze-
bującej pomocy, oraz bez względu na warunki miejsca i czasu, w których udzielenie
pomocy jest – z powodów wskazanych w ustawie – wymagane. Za podstawową prze-
słankę wyłączającą wykonanie owego obowiązku można więc uznać – na zasadach
ogólnych – brak zdolności lekarza do działania, wynikający z choroby czy określo-
nego stanu psychofizycznego, stosownie do rzymskiej zasady ultra posse nemo obli-
gatur (nikt nie ma obowiązku czynić więcej, niż może). Drugą okoliczność wyłącza-
jącą może stanowić to, że lekarz w tym samym czasie udziela pomocy, wymaganej
przez art. 30 ustawy, innej osobie, względnie dokonuje czynności lekarskiej, która
nie może być przerwana. Inne wyłączenie, głównie z powodu ryzyka sytuacyjnego
wyprowadzić będzie można w drodze wykładni systemowej, na co zwrócimy uwagę
w odpowiednim miejscu.

Normę, zawartą w art. 30 ustawy, ze względu na jej zakres, uznać przeto należy
za zbyt radykalną, nadmiernie rygorystyczną. Z tych względów rodzi ona krytykę,
o czym będzie jeszcze mowa.

Jest ona bardziej adekwatna dla innej funkcji, jaką spełnia analizowany przepis
w ramach ustawy o zawodzie lekarza. Tak np. art. 30 ustawy o zawodzie lekarza
określa jednocześnie granice prawa lekarza do niepodjęcia lub odstąpienia od le-
czenia, bądź skorzystania z tzw. klauzuli sumienia (art. 38 i 39 ustawy o z.l.). W od-
niesieniu do tej funkcji przepis art. 30 ustawy o z.l. nie powinien – moim zdaniem –
nasuwać zastrzeżeń, gdyż właściwie wyznacza ramy uprawnienia lekarza. Ale też
sytuacja, do której ma zastosowanie jest zgoła różna. W tym przypadku bowiem
mamy do czynienia z pacjentem, który sam zgłasza się do lekarza o pomoc lekarską
lub jest już przez lekarza leczony, w związku z tym powstała określona relacja:
lekarz – pacjent, w której lekarz jest zorientowany (a przynajmniej powinien i mógł
być zorientowany) co do stanu zdrowia pacjenta i miał dostateczną podstawę do
podjęcia decyzji, czy ten stan pozwala mu skorzystać z uprawnień, określonych w art.
38 lub 39 ustawy o z.l. Natomiast art. 30 ustawy o z.l. dotyczyć może także obowiąz-
ku udzielenia pomocy lekarskiej w sytuacji nagłej i incydentalnej, wobec osoby dla
lekarza w zasadzie anonimowej, w warunkach bardzo zróżnicowanych i najczęściej
dziejącej się poza gabinetem lekarskim.

Powstaje w związku z tym pytanie, czy te dwie odmienne funkcje przepisu art. 30
ustawy o zawodzie lekarza ustawodawca trafnie połączył w jednej dyspozycji praw-
nej, czy nie należało obu tych funkcji oddzielić i poddać różnej regulacji prawnej?
Wydaje się, że takie rozwiązanie byłoby właśnie wskazane. Zastosowano je w pew-
nym stopniu na przykład w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, w której oma-
wiana – nazwijmy to syntetycznie – „klauzula niebezpieczeństwa” inaczej została
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sformułowana w art. 7 tej ustawy, odnoszącym się do odmowy udzielenia świadcze-
nia zdrowotnego, niż w art. 22 ust. 1 pkt 3, dotyczącym dopuszczalnych granic wypi-
sania pacjenta z powodu naruszenia regulaminu szpitalnego.

Oficjalne krytyczne stanowisko wobec rygorystycznej treści art. 30 ustawy o za-
wodzie lekarza wyraziła Naczelna Rada Lekarska w uchwale 13 marca 1998 r. Zda-
niem NRL art. 30 tej ustawy powinien otrzymać następujące brzmienie:

„Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu jest obowiązany udzielić pomo-
cy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować
niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju
zdrowia pacjenta, a może jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebez-
pieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, chyba, że możliwe
jest uzyskanie pomocy lekarskiej ze strony instytucji do tego powołanej”.

Z propozycji legislacyjnej, zgłoszonej przez NRL wynika, że:
1) utrzymany zostaje prawny obowiązek lekarza udzielenia pomocy w sytuacji

w przepisie tym określonej,
2) obowiązek ten wyłącza sytuacja, w której udzielenie pomocy związane byłoby

z narażeniem lekarza lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub
poważnego uszczerbku na zdrowiu,

3) obowiązek ten wyłącza także możliwość uzyskania pomocy lekarskiej ze stro-
ny instytucji do tego powołanej.

Oceniając powyższą propozycję należy stwierdzić, że zawarta w niej krytyka nad-
miernie rygorystycznego ujęcia obowiązku udzielenia pomocy w art. 30 ustawy o za-
wodzie lekarza skłoniła Naczelną Radę Lekarską do przedstawienia projektu, w któ-
rym obowiązek ten z kolei ujęto nadmiernie liberalnie, czego również nie można
akceptować.

Proponując wyłączenie obowiązku lekarza udzielenia pomocy w przypadku, gdy
jej wykonanie stwarza dla niego sytuację ryzykowną, NRL nawiązała do tradycyjnej
formuły, zawartej w art. 162 k.k. Ten przepis karny, penalizujący nieudzielenie po-
mocy człowiekowi znajdującemu się w obliczu bezpośredniego niebezpieczeństwa
dla życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, dotyczy jednak wszystkich, przewi-
duje odpowiedzialność karną za niewykonanie obowiązku powszechnego, ciążące-
go na każdym. W tym kontekście wyłączenie obowiązku w sytuacji ryzykownej jest
zrozumiałe, a nawet wskazane. Lekarski obowiązek udzielenia pomocy jest nato-
miast obowiązkiem zawodowym, toteż rygory jego wykonania powinny być wyższe,
odrębne od standardów nakładanych na każdą osobę, nie będącą lekarzem. Tym
samym reprezentacja środowiska lekarskiego raz jeszcze uchyliła się od wyraźnego
zajęcia stanowiska w kwestii ryzyka związanego z wykonywaniem profesji lekarza.
Zagadnienie ryzyka zawodu lekarskiego przemilczano niestety zarówno w ustawie
o zawodzie lekarza, jak też w Kodeksie etyki lekarskiej. W analizowanej propozycji
próbuje się ten problem rozstrzygać na płaszczyźnie ogólnej, stosując wobec leka-
rza te same standardy wymagań, jakie stawiane są wobec wszystkich, choć pomoc
udzielana przez lekarza ma odmienny charakter niż ta, jakiej udziela ktokolwiek,
jest to bowiem pomoc profesjonalna, ewentualnie bardziej skuteczna, a więc bar-
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dziej potrzebna. W ten sposób negliżowane jest znaczenie nadania obowiązkowi
udzielenia pomocy lekarskiej charakteru zawodowego obowiązku prawnego.

Warto wskazać, że poprzednia ustawa o zawodzie lekarza z 1950 r. tego rodza-
ju klauzuli nie zawierała, natomiast cytowane już wcześniej Rozporządzenie Pre-
zydenta RP z 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej wyłączało (art.17) obo-
wiązek udzielenia przez lekarza pomocy wówczas, gdy zachodziła „poważna prze-
szkoda”6 .

Wcześniejsze polskie ustawy dotyczące zawodu lekarza w odniesieniu do obo-
wiązku udzielenia pomocy bądź w ogóle nie zawierały klauzuli ryzyka osobistego
lekarza (ustawa z 1950 r.), bądź wskazywały na ryzyko sytuacyjne (ustawa z 1921 r.
rozp. Prezydenta z 1932 r.) w postaci „poważnej ku temu przeszkody”.

Drugim ograniczeniem obowiązku lekarza udzielenia pomocy, proponowanym
przez NRL na tle treści przepisu art. 30 ustawy o z.l., jest powrót do klauzuli, jaką
zawierał art. 12 ustawy z 1950 r. Przypomnijmy, że w powołanym przepisie wyłączo-
no ten obowiązek, gdy „w danym przypadku praktycznie możliwe jest niezwłoczne
uzyskanie pomocy lekarskiej, udzielonej przez stację pogotowia ratunkowego bądź
inną instytucję przeznaczoną do udzielenia pomocy lekarskiej w przypadkach nie
cierpiących zwłoki” (podkr. m. – L.K.). Ów powrót do dawnej klauzuli jest jednak
w propozycji NRL zmodyfikowany, przez co proponowane rozwiązanie zbyt dale-
ko ogranicza obowiązek określony w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza. Przede
wszystkim należy zwrócić uwagę, że w poprzedniej ustawie możliwość uzyskania
pomocy instytucjonalnej odnoszono do „danego przypadku”, a więc obowiązek le-
karza konkretyzowano sytuacyjnie, co nakazywało lekarzowi ocenę potrzeby inter-
wencji z jego strony, uwzględniającą stan chorego oraz perspektywę pomocy ze
strony „instytucji do tego powołanej”. Ponadto, poprzednio obowiązujący przepis
wskazywał na „praktyczną możliwość niezwłocznego uzyskania” lekarskiej pomocy
instytucjonalnej. Były to ważne kryteria oceny przez lekarza ciążącego na nim obo-
wiązku.

W propozycji NRL wymienione warunki całkowicie pominięto. Jest oczywiste,
że ich pominięcie nadmiernie ogranicza zakres ustawowego obowiązku lekarza
udzielania pomocy w sytuacji, w której jest ona potrzebna.

2. Obowiązek udzielenia pomocy według Kodeksu etyki lekarskiej
W Kodeksie etyki lekarskiej obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej ujęto w swo-

isty sposób. Nie określono tego obowiązku w sposób pozytywny i wyraźny, lecz w po-
staci formuły negatywnej. Przepisowi art. 69 KEL nadano mianowicie następującą
formułę:

„Lekarz nie może odmówić pomocy lekarskiej w przypadkach nie cierpiących
zwłoki, jeśli pacjent nie ma możliwości uzyskania jej ze strony instytucji powoła-
nych do udzielenia pomocy”.

6 Podobną klauzulę zawierała ustawa z 2 XII 1921 r. w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie
Polskim (Dz. U. RP z 1921 r. nr 105, poz. 762 – art. 14).
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Negatywna forma określenia obowiązku jest bardzo rzadka w tekstach o charak-
terze normatywnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że osłabia wagę nakazu za-
wartego w takiej postaci ujęcia redakcyjnego.

Nie sam jednak sposób redakcji tego przepisu nasuwa zastrzeżenia. Podstawową
jego wadą jest brak wyraźnego wskazania, w jakich sytuacjach obowiązek udzielenia
pomocy lekarskiej występuje. Kodeks etyki lekarskiej uchwalono w okresie obowią-
zywania jeszcze poprzedniej ustawy o zawodzie lekarza z 1950 r. Trzeba z ubolewa-
niem stwierdzić, że zakres przepisu art. 69 KEL nie odpowiadał w istotnych kwe-
stiach treści normatywnej art. 12 powołanej ustawy. Zawarto w niej przecież opis
sytuacji, która rodzi lekarski obowiązek udzielenia pomocy. Użyte w art. 69 KEL
określenie „przypadki nie cierpiące zwłoki” jest nader ogólnikowe w stosunku do
znacznie bardziej wyrazistej treści, wyrażonej w art. 12 dawnej ustawy o zawodzie
lekarza. Dopiero w wyniku zabiegów interpretacyjnych można było uznać, że oma-
wiana reguła etyczna obejmuje swoim zakresem sytuacje, o których mowa w art. 12
ustawy o z.l.7 . Podobnie klauzula wyłączająca powstanie obowiązku, a dotycząca moż-
liwości uzyskania pomocy ze strony odpowiedniej instytucji, została określona nie-
adekwatnie do treści występującej w art. 12 dawnej ustawy o zawodzie lekarza.

Natomiast z pewnością art. 69 KEL jest całkowicie niespójny z art. 30 obowiązu-
jącej ustawy o zawodzie lekarza, w którym obowiązek udzielenia pomocy określo-
no w sposób bezwzględny i rygorystyczny. Uwaga ta potwierdza wyrażone już sta-
nowisko, że po wejściu w życie ustawy o zawodzie lekarza z 5 XII 1996 r., KEL
stracił swoje znaczenie normatywne w odniesieniu do wielu kwestii wobec bardziej
szczegółowych i szerszych regulacji ustawowych.

3. Zagadnienie ryzyka związanego z udzieleniem pomocy
Jestem zdania, że lekarz może nie wykonać obowiązku udzielenia pomocy, nało-

żonego na niego w art. 30 ustawy o z.l. w przypadku tzw. ryzyka sytuacyjnego. Wy-
stępuje ono wówczas, gdy niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdro-
wiu tkwi w otoczeniu, w jakim chory się znajduje, niezależnie od tego, jakie jest
źródło powstałego niebezpieczeństwa, także gdy jest stworzone przez osobę pomo-
cy lekarskiej potrzebującą. Natomiast gdy niebezpieczeństwo wiąże się z samym
stanem chorobowym osoby, wobec której pomoc powinna być udzielona, lekarz
ma obowiązek dokonać wszystkich niezbędnych w danym przypadku czynności,
zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej a jednocześnie możliwych w tej
sytuacji, nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste. Wynika to z oko-
liczności, iż – w moim przekonaniu – wykonywanie zawodu lekarza związane jest
integralnie z tego rodzaju ryzykiem.

Jest ono zresztą nieuniknione przy tego rodzaju czynnościach. Udzielanie po-
mocy w sytuacjach nagłych, wobec osób nieznanych, ryzyko takie oczywiście stwa-
rza. Trafnie wskazuje jednak A. Gubiński, że „lekarz nie może zasłaniać się obawą
zarażenia się chorobą zakaźną, bo z racji pełnionego zawodu w tym zakresie obo-

7 Por. A. Gubiński, Kodeks etyki lekarskiej – komentarz.
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wiązany jest do narażania się na niebezpieczeństwo osobiste. Tyle tylko, że może
wymagać, aby zapewniono mu stosowne środki ochronne... Dotyczy to wszelkich
chorób zakaźnych, także AIDS”8 .

Podobnie W. Wolter stwierdza, że: „istnieje kategoria osób, które z racji pełnio-
nych funkcji są powołane do tego, aby udzielić pomocy innym mimo grożącego im
niebezpieczeństwa. Na przykład lekarz obowiązany jest udzielić pomocy osobie
dotkniętej zaraźliwą chorobą. Na osobach tych ciąży obowiązek, który nie zezwala
im w wypadku, gdy wykonanie funkcji pociąga za sobą niebezpieczeństwo osobiste,
uchylić się od wykonania obowiązków, co równoznaczne jest z poświęceniem jakie-
goś dobra. Dla nich więc dobrem wyższej wartości od życia, ciała i zdrowia jest to
dobro, które mają obowiązek chronić”9 . Tak więc W. Wolter nie miał wątpliwości,
że wykonywanie zawodu lekarza łączy się z ryzykiem osobistym.

Zdaniem E. Zielińskiej „odmowa udzielania pomocy z uwagi na ryzyko związane
z chorobą pacjenta w praktyce najczęściej dotyczyła pacjentów nosicieli wirusa HIV
lub chorych na AIDS. Lekarze odmawiając pomocy zwykle tłumaczyli to tym, że nie
zostały zapewnione im przez przychodnię lub szpital środki profilaktyczne”1 0.

Lekarz udzielający pomocy choremu w ramach obowiązku określonego w art. 30
ustawy o z.l., ma oczywiście prawo uzależnić wykonanie ryzykownej czynności od
uzyskania dostępnych środków profilaktyczno-zabezpieczających, lecz w moim prze-
konaniu zwłoka związana z ich dostarczeniem nie może istotnie pogarszać stanu
chorego w stopniu, który sprowadza niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. W przypadku, gdy pogorszenie takie następuje, lekarz po-
winien dokonać niezbędnych czynności nawet bez środków profilaktycznych1 1, na-
rażając się na zwiększone ryzyko osobiste, lecz związane z jego zawodem.

4. Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy
Problem odpowiedzialności karnej lekarza za nieudzielenie pomocy lekarskiej,

w przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo
utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bądź w innych przypadkach nie
cierpiących zwłoki, od lat wywołuje spory doktrynalne i nastręcza poważne trudno-
ści interpretacyjne w praktyce sądowej. Przyczyna sporu tkwi w podwójnym cha-
rakterze obowiązku lekarza do niesienia pomocy.

Pierwszym rodzajem obowiązku jest obowiązek powszechny, który kodeks karny
w przepisie o tzw. dobrym samarytaninie (taki przepis występuje w kodeksach wie-
lu państw) nakłada na każdego aby udzielał pomocy człowiekowi znajdującemu się
w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu1 2. Nieudzielenie takiej pomocy w określonych warun-

  8 Op. cit., s. 197.
  9 Nauka o przestępstwie. Warszawa 1971, s. 183.
10 Op. cit., s. 357-358.
11 E. Zielińska uważa takie stanowisko „za zbyt kategoryczne”, op. cit., s. 358.
12 W poprzednich polskich kodeksach karnych w różnych formach redakcyjnych przepis ten występował: w k.k. z

1932 r. – w art. 247, w k.k. z 1969 r. – w art. 164, w k.k. z 1997 – w art. 162.
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kach stanowi przestępstwo. Odpowiedzialność karna oparta na tym przepisie doty-
czy samego zaniechania udzielenia pomocy, niezależnie od tego, czy i jakie w związku
z tym wystąpiły następnie skutki. Konstrukcja omawianego przepisu karnego ma
bowiem postać tzw. przestępstwa bezskutkowego (formalnego).

Drugim rodzajem obowiązku lekarza jest obowiązek udzielenia pomocy okre-
ślony w ustawie o zawodzie lekarza, ujmowany nieraz szerzej i w sposób bardziej
rygorystyczny, niż obowiązek powszechny, wynikający z odpowiedniego przepisu
kodeksu karnego.

Zbieg tych dwu postaci obowiązków rodzi pytanie, czy za nieudzielenie pomocy
lekarz powinien – mimo szczególnego obowiązku zawodowego – odpowiadać kar-
nie tak samo jak każdy, kto nie udzieli pomocy w określonej kodeksowo sytuacji,
czy też inaczej, a w szczególności czy jego odpowiedzialność karna powinna doty-
czyć również skutków wynikających z nieudzielenia pomocy.

Kwestia ta występowała już na tle kodeksu karnego z 1932 r. i przedwojennej
ustawy o zawodzie lekarza jak tego kodeksu i ustawy o zawodzie lekarza z 1950 r.
Omawia ją szczegółowo J. Sawicki1 3, przedstawiając zwłaszcza judykaturę Sądu
Najwyższego.

Zgodnie z ówczesną judykaturą za nieudzielenie pomocy lekarz odpowiadał z art.
247 k.k., a więc tak jak każda inna osoba nie będąca lekarzem, jeżeli miał świadomość,
że w danej sytuacji występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia osoby wyma-
gającej pomocy. Tylko w odniesieniu do pewnych kategorii lekarzy poszukiwano inne-
go – niż art. 12 dawnej ustawy o zawodzie lekarza – źródła szczególnego obowiązku
niesienia pomocy, upatrując go w stosunku służbowym lub umowie i tylko do tej kate-
gorii stosowano surowszą odpowiedzialność karną w razie nastąpienia skutku.

Na tle tej praktyki J. Sawicki wysuwał postulat „oderwania całej problematyki
obowiązku objęcia leczeniem przez lekarza od zagadnienia obowiązku niesienia
pomocy, który ciąży w pewnych określonych wypadkach, na każdym człowieku”,
gdyż w społecznej świadomości prawnej „ocenia się zasięg obowiązków lekarza zu-
pełnie inaczej niż każdego innego obywatela niefachowca, o ile znajduje się w iden-
tycznej sytuacji” (podkr. m. – L.K.)1 4.

Pewną próbę takiego oddzielenia podjęto w projekcie kodeksu karnego z 1963 r.
W art. 211 projektu1 5, który w § 1 określał odpowiedzialność karną za nieudziele-
nie pomocy człowiekowi, „któremu grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci
albo ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia”, wprowadzono w § 2 typ
kwalifikowany tego przestępstwa zagrożony surowszą karą, polegający na nieudzie-
leniu pomocy „wbrew szczególnemu obowiązkowi”. Tym szczególnym obowiązkiem

13 Przymus leczenia i eksperyment lekarski w świetle prawa, Warszawa 1964, rozdz. I – Obowiązek udzielenia
pomocy. Por. także w odniesieniu do stanu prawnego na tle k.k. z 1932 r. i ustawy o zawodzie lekarza z 1950 r.
M. Siewierski: Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, wyd. IX, Warszawa 1964, s. 312-313.

14 Op. cit., s.31-32.
15 Projekt kodeksu karnego, Warszawa 1963 r., s. 42. Warto też przypomnieć, że w art. 211 § 3 projektu wyłączono

przestępność czynu z § 1 i § 2, „jeżeli istnieje realna możliwość niezwłocznego udzielenia skutecznej pomocy
przez osobę lub instytucję, której obowiązek udzielenia jest oczywiście większy od obowiązków sprawcy” (podkr.
m. – L.K.). Oznaczało to, że obecność lekarza mogła wyłączać obowiązek osoby nie będącej lekarzem.
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miałby zapewne być obowiązek określony dla lekarza w ustawie o zawodzie. Pro-
jektowi k.k. z 1963 r. – jak wiadomo – nie nadano dalszego biegu.

W kodeksie karnym z 1969 r. nie wrócono już do konstrukcji prawnej, przewidy-
wanej w art. 211 § 2 projektu z 1963 r. Dokonano natomiast innej istotnej zmiany
w brzmieniu art. 164 § 1 k.k. (zmieniającego art. 247 k.k. z 1932 r.). Nowa redakcja
przepisu art. 164 § 1 k.k. zbliżyła go do ujęcia występującego w art. 12 dawnej usta-
wy o zawodzie lekarza, gdyż powszechny obowiązek udzielenia pomocy rozszerzyła
nie tylko na sytuację bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, lecz również
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Mimo tej zmiany, która powinna otwierać w pewnym sensie od nowa dyskusję na
temat relacji między art. 12 dawnej ustawy o zawodzie lekarza a art. 164 k.k. z 1969 r.,
podtrzymano akceptację dla dotychczasowej linii orzecznictwa. Tak np. w Komen-
tarzu J. Bafii, K. Mioduskiego i M. Siewierskiego uznano, że „odpowiedzialności
na podstawie art. 164 będzie podlegać – na równi z każdą inną osobą – lekarz, który
będąc świadomy, że nagłe zdarzenie zrodziło bezpośrednie niebezpieczeństwo dla
życia lub zdrowia ludzkiego oraz konieczność natychmiastowej pomocy, nie udzie-
lił jej”1 6.

Podobne rozumienie granic odpowiedzialności karnej lekarza za nieudzielenie
pomocy występowało u wielu innych autorów. Np. A. J. Szwarc, choć stwierdzał, że
lekarze stanowią tę kategorię osób, na których „ciążą w tym zakresie szczególne
obowiązki”, bo wynikają nie tylko z art. 164 k.k. z 1969 r., lecz również z art. 12
dawnej ustawy o zawodzie lekarza, to jednak – mimo tej konstatacji – odpowie-
dzialność lekarza opierał wyłącznie na art. 164 k.k. z 1969 r.1 7. Również K. Buchała,
choć stwierdza, że „na lekarzu ciąży szczególny obowiązek udzielenia medycznej
pomocy”1 8, problem odpowiedzialności karnej lekarza rozpatruje w ramach art.
164 k.k. z 1969 r., dopuszcza jednak także odpowiedzialność z art. 163 k.k. z 1969 r.,
nie wskazując jednak bliżej na konsekwencje takiego stanowiska.

W omawianym kierunku interpretacyjnym uderza przede wszystkim brak reflek-
sji nad charakterem prawnym szczególnego obowiązku lekarza udzielenia pomocy
medycznej, wynikającego z ustawy o zawodzie lekarza. Większość autorów przy-
znaje istnienie takiego obowiązku i to jako szczególnego, lecz nie analizuje jego
funkcji prawnej oraz wynikających z tego następstw. W swoim czasie1 9 wskazywa-
łem, że wobec rozszerzenia ram dyspozycji art. 164 k.k. z 1969 r., w którym zakres
powszechnego obowiązku udzielania pomocy w położeniu grożącym określonym
tam niebezpieczeństwem praktycznie utożsamiono z zakresem obowiązku lekarza
z art. 12 ustawy o z.l., kontynuacja dotychczasowej wykładni tego przepisu oznacza-
łaby pozbawienie go jakiejkolwiek treści normatywnej. W istocie jednak, funkcja

16 Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987. t. II, s. 124.
17 Karnoprawne problemy AIDS w zbiorze: Problemy prawne AIDS, Warszawa 1990, s. 129-130.
18 AIDS i prawnokarne problemy nieudzielenia pomocy w zbiorze: AIDS i prawo karne, pod redakcją A. J.

Szwarca, Poznań 1966, s. 99. Również A. Gubiński w Komentarzu do KEL sankcję karną dla art. 12 dawnej
ustawy o z.l. widział w art. 164 k.k. (s. 197).

19 L. Kubicki: Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienie podstawowe, Warszawa 1975, s. 171-172.
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normatywna tego przepisu była wyraźna i w wykładni systemowej, w moim prze-
konaniu, niepodważalna. Art. 12 dawnej ustawy o zawodzie lekarza określał szcze-
gólny obowiązek zawodowy lekarza aktywnego zachowania się w sytuacji w przepi-
sie tym opisanym, mającego na celu odwrócenie szkodliwego dla życia i zdrowia
skutku. Zakres pojęcia profesjonalnej pomocy lekarskiej jest bowiem oczywiście
merytorycznie szerszy, niż zakres pomocy okazywanej ze strony jakiejkolwiek in-
nej osoby, niebędącej lekarzem. W tym ostatnim przypadku dotyczy on tylko ram
ludzkiej solidarności, natomiast w zawodowej pomocy lekarskiej tkwi implicite na-
kaz podjęcia próby odwrócenia grożących niebezpiecznych skutków. Ta istotna róż-
nica powinna również łączyć się ze zróżnicowaniem rodzaju odpowiedzialności kar-
nej lekarza i nielekarza za nieudzielenie pomocy dla osoby znajdującej się w groź-
nym dla niej położeniu.

Stanowisko to kwestionuje E. Zielińska2 0, choć przyznaje, że w aktualnym stanie
prawnym można znaleźć dodatkowe argumenty na jego poparcie, co jednak nie
zmienia jej generalnego poglądu. Sądzę, że dostateczne argumenty istniały rów-
nież w poprzednim stanie prawnym. Krytyka podnoszona przez E. Zielińską wiąże
się z istotnym nieporozumieniem dotyczącym ustalania źródeł szczególnego obo-
wiązku prawnego zapobiegnięcia skutkowi. Do kwestii tej wrócimy.

Jaki jest aktualny stan prawny w odniesieniu do odpowiedzialności karnej leka-
rza za nieudzielenie pomocy?

Stan ten wyznaczają dwa stosunkowo nowe akty prawne. Są nimi:
1) kodeks karny z 1997 r., a w szczególności jego artykuł 162 o następującej treści:
„§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim

niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne
poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest
niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej”.

2) ustawa o zawodzie lekarza z 5 XII 1996 r., a zwłaszcza jej wielokrotnie już
powoływany art. 30 w następującym brzmieniu:

„Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy
zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, cięż-
kiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypad-
kach nie cierpiących zwłoki”.

Niezależnie od uwag krytycznych, jakie podnoszono już poprzednio co do rygo-
ryzmu art. 30 ustawy o zawodzie lekarza, jest to przepis obowiązujący i w analizie
obowiązującego stanu prawnego musimy uwzględniać jego aktualną treść.

Zestawiając zakres obu obowiązków udzielenia pomocy – powszechnego, dotyczą-
cego wszystkich i zawodowego, dotyczącego lekarzy, stwierdza się następujące różnice:

20 Op. cit., s. 353-355.
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1) w odniesieniu do sytuacji rodzącej obowiązek udzielenia pomocy:
a) obowiązek powszechny (z art. 162 k.k.),

– położenie człowieka grożące bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

b) obowiązek zawodowy lekarza (z art. 30 ustawy),
– przypadek, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować nie-

bezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (to okre-
ślenie obejmuje ciężkie uszkodzenie lub ciężki rozstrój),

– inny przypadek nie cierpiący zwłoki.
2) w odniesieniu do granic obowiązku udzielenia pomocy:

a) obowiązek powszechny jest uchylony, jeżeli udzielenie pomocy:
– łączy się z narażeniem siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty

życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
– do której konieczne jest poddanie się zabiegowi lekarskiemu,
– musiałoby nastąpić w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna

pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej;
b) obowiązek zawodowy lekarza – ustawa nie określa żadnych granic, tak więc

może on być ograniczony wyłącznie ogólnymi przesłankami zdolności do
działania w myśl reguły ultra posse nemo obligatur.

Powyższe zestawienie uwydatnia jak istotne różnice występują między treścią
i zakresem powszechnego obowiązku udzielenia pomocy a zakresem obowiązku
zawodowego lekarza. Jednocześnie zestawienie to uwydatnia, że zakres zawodo-
wego obowiązku lekarza udzielenia pomocy daleko wykracza poza ramy dyspozycji
przepisu karnego, zawartego w art.162 k.k.

Szczególnie doniosła jest różnica dotycząca sytuacji, w której pomocy należy
udzielić. W art.162 k.k. jest nią bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza natomiast
medycznie rozumiany przypadek nie cierpiący zwłoki oraz przypadek, gdy zwłoka
w udzieleniu pomocy może dopiero spowodować niebezpieczeństwo, nawet po-
średnie, powstania takiego zagrożenia.

Tak więc zawodowy obowiązek prawny udzielenia pomocy lekarskiej jest znacz-
nie szerszy od obowiązku powszechnego, którego zakres jest tylko jednym z ele-
mentów obowiązku zawodowego. Penalizacja przewidziana w art. 162 k.k. nie obej-
muje przeto pełnego zakresu powinności, określonej w art. 30 ustawy o zawodzie
lekarza, a ponadto w art. 162 k.k. występuje wyłączenie odpowiedzialności karnej
ze względu na okoliczności, które w art. 30 ustawy nie zostały w ogóle wskazane.
Powstaje w związku z tym zasadnicze pytanie, czy art. 162 k.k. może stanowić wy-
łączną normę sankcjonującą niedopełnienie przez lekarza obowiązku udzielenia
pomocy, ustanowionego w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza?

Ustalenie relacji obu omawianych przepisów nastręcza w piśmiennictwie wyraź-
ne trudności i budzi kontrowersje. Tak np. M. Filar, który opowiada się co do zasa-
dy za uznaniem art.162 k.k. za normę sankcjonującą niedopełnienie przez lekarza
obowiązku udzielenia pomocy, uznaje jednak, że art. 30 ustawy o z.l. stanowi lex
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specialis w odniesieniu do art. 162 § 1 k.k. in fine, tj. „modyfikuje go w ten sposób,
iż ogranicza w stosunku do lekarza możliwość powołania się na zawartą w nim
klauzulę własnego niebezpieczeństwa”2 1. Wypowiada ten pogląd w kontekście ry-
zyka zarażenia się chorobą zakaźną. Zdaniem M. Filara wynika to „z samej istoty
zawodu lekarza” oraz z jego kwalifikacji pozwalających na zachowanie właściwych
metod profilaktycznych2 2. Jest to bardzo charakterystyczny pogląd, wskazujący na
rysy w koncepcji uznania art. 162 k.k. za normę sankcjonującą wobec obowiązku
lekarza ustalonego w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza. Autor ten nie chce jednak
dostrzec znacznie poważniejszych przesłanek nieadekwatności w relacji między art.
162 k.k. a art. 30 ustawy o zawodzie lekarza2 3 .

W związku z postawionym zasadniczym pytaniem, czy art. 162 k.k. można uznać
za adekwatną wyłączną normę sankcjonującą niedopełnienie z art. 30 ustawy o za-
wodzie lekarza obowiązku, należy udzielić – wbrew powszechnemu poglądowi –
odpowiedzi negatywnej. Stanowisko to wynika z kilku przesłanek.

Nieudzielenie przez lekarza pomocy wymaganej przez art. 30 ustawy o z.l. stano-
wi zachowanie, które traktowane jest w prawie karnym jako zaniechanie. Według
kodeksu karnego przestępstwo skutkowe, tzn. takie, dla dokonania którego nie-
zbędne jest nastąpienie określonego w ustawie skutku, może być popełnione rów-
nież przez zaniechanie. Zgodnie jednak z art. 2 k.k. odpowiedzialności karnej za
przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie „podlega ten tylko, na kim
ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi”. W doktrynie okre-
śla się taką osobę jako osobę pełniącą funkcję „gwaranta”.

Kodeks, niestety, nie zawiera ustawowej definicji pojęcia „prawnego, szczegól-
nego obowiązku zapobiegnięcia skutkowi”. W uzasadnieniu do kodeksu wskazano
jednak, że obowiązek ten musi „wynikać bądź wprost z normy prawnej, bądź z aktu
mającego znaczenie prawne (umowy, nominacje). Obowiązek ten musi mieć też
charakter szczególny, tzn. musi być adresowany do oznaczonej bliżej grupy osób.
Przestępne niezapobiegnięcie skutkowi będzie dlatego zawsze przestępstwem in-
dywidualnym”2 4. Treść uzasadnienia aktu ustawodawczego nie ma oczywiście wa-
loru normatywnego. Ma jednak doniosłe znaczenie dla wykładni norm zawartych

21 Lekarskie prawo karne. Kraków 2000, s. 57, Stanowisko to poddaje krytyce E. Zielińska w cyt. pracy, s. 358-
359.

22 Tamże.
23 W piśmiennictwie komentatorskim do art. 162 k.k. problem relacji tego przepisu do art. 30 ustawy o zawodzie

lekarza jest pomijany. Tak np. K. Daszkiewicz nie analizuje charakteru obowiązku określonego w art. 30 o z.l.
w aspekcie art. 2 k.k. i opowiada się za odpowiedzialnością lekarza z art. 162 k.k., ewentualnie równoległą do
odpowiedzialności zawodowej (Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdz. XIX k.k. Komentarz, Warsza-
wa 2000, s. 425-429). W Komentarzu pod red. A. Zolla, kwestii odpowiedzialności lekarza nie podjęto (Por.
Kodeks karny. Część szczególna, Kraków 1999, t. II, s. 162 i nast.). W komentarzu O. Górniok, S. Hoca i S.
Przyjemskiego, t. III, Gdańsk 1999 poprzestano na stwierdzeniu, że odpowiedzialność za nieudzielenie pomo-
cy może ponosić również lekarz „chyba że ciąży na nim obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpie-
czeństwo” (s. 113).

24 Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniem. Warszawa 1997, s. 119. W wersji projektu z grudnia 1991 r.
wprowadzono w art. 113 § 2 przepis w brzmieniu: „Szczególny obowiązek działania może wynikać zwłaszcza z
przepisu prawa lub przyjęcia na siebie odpowiedniego zobowiązania” (Projekt kodeksu karnego. Redakcja z
grudnia 1991 r., s. 32).
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w ustawie. Tzw. motywy ustawodawcy stanowią ważną dyrektywę interpretacyjną,
zwłaszcza wobec pojęć w ustawie „niedookreślonych”.

Czy obowiązek zawarty w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza spełnia kryteria wska-
zane w uzasadnieniu kodeksu karnego?

Z pewnością spełnia kryterium „szczególności”, gdyż norma zawarta w art. 30
adresowana jest do wyraźnie oznaczonej grupy osób, których status prawny okre-
ślony jest ustawowo (ustawa o izbach lekarskich).

Spełnia również kryterium obowiązku „prawnego”. Wynika on bowiem „wprost”
z normy prawnej, która stanowi nakaz udzielenia przez lekarza pomocy medycznej
w określonych przez nią przypadkach.

Pozostaje do ustalenia kwestia, czy ten prawny i szczególny obowiązek lekarza
polega na „zapobiegnięciu skutkowi” i jakiemu skutkowi? Jest to zagadnienie sporne.
Tak np. zdaniem M. Filara przepis art. 30 ustawy „stwarza jedynie ogólny obowią-
zek udzielenia pomocy w określonych w nim sytuacjach przez osobę posiadającą
uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza... nie zaś szczególny obowiązek gwa-
rantowania określonej osobie nienastąpienia niekorzystnego dla niej skutku zdro-
wotnego”2 5.

Trudno zgodzić się z powyższym rozumieniem treści normy zawartej w art. 30
ustawy o zawodzie lekarza oraz pojęcia tzw. gwaranta.

Za gwaranta nie może być uznawana osoba, która „gwarantuje” określonej oso-
bie „nienastąpienie” niekorzystnego dla niej „skutku”, lecz osoba, na której ciąży
obowiązek podjęcie działania mającego na celu zapobieżenie nastąpienia skutku.
Wskazać też trzeba, że treść art. 30 ustawy o zawodzie lekarza bynajmniej nie usta-
la tylko „ogólnego obowiązku” udzielania pomocy lekarskiej. Obowiązek określo-
ny w tym przepisie jest skonkretyzowany. Dotyczy bowiem przypadku, w którym
zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej może spowodować niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W art. 30 ustawy o zawodzie lekarza
oznaczono więc wyraźnie rodzaj skutku, któremu należy zapobiegać oraz sposób
tego zapobieżenia. Jest nim obowiązek działania medycznego bez zwłoki, która by
powodowała powstanie niebezpieczeństwa określonego skutku.

Powyższa treść art. 30 ustawy o zawodzie lekarza spełnia – jak sądzę – wszystkie
kryteria, jakie art. 2 kodeksu karnego ustala dla prawnego, szczególnego obowiąz-
ku, od którego uzależniono odpowiedzialność karną za przestępstwo skutkowe
popełnione przez zaniechanie.

W związku z tym nie można akceptować stanowiska E. Zielińskiej, która za źródło
obowiązku, o którym mowa w art. 2 k.k., przyjmuje wyłącznie „dobrowolne przyjęcie
przez siebie funkcji gwaranta”2 6, a całkowicie pomija sytuację, w której obowiązek
ten wynika „wprost” z normy prawnej, tj. z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza.

W tym stanie rzeczy, niezależnie od wątpliwości, jakie może nasuwać rygoryzm
ujęcia obowiązku lekarza udzielenia pomocy, określonego w art. 30 ustawy o z.l.,

25 Op. cit., s. 354.
26 OpM. cit., s. 354.
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27 Op. cit., s. 69.

należy uznać, że w aktualnym stanie prawnym lekarz, który nie dopełnia obowiąz-
ku udzielenia pomocy w przypadku w przepisie tym wskazanym, powinien odpo-
wiadać karnie za skutek spowodowany zwłoką w udzieleniu pomocy medycznej.

Chodzić tu może o następujące skutki: utrata życia, ciężki uszczerbek na zdro-
wiu, bądź bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu (art. 160 k.k.).

Należy jednak wskazać, że warunkiem odpowiedzialności karnej w tych przy-
padkach musi być ustalenie więzi przyczynowej między zwłoką w udzieleniu pomo-
cy lekarskiej a powstaniem jednego z tych skutków. Jest to bowiem podstawowa
przesłanka odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe.

Równie doniosłe jest ustalenie niezbędnej relacji subiektywnej sprawcy zanie-
chania do powstałego skutku. Polega ona na tym, że sprawca możliwość powstania
skutku musiał przynajmniej przewidywać albo mógł ją przewidzieć. Różne typy owej
relacji subiektywnej do skutku określa art. 9 § 1 i § 2 kodeksu karnego.

Odrębne zagadnienie związane z odpowiedzialnością karną lekarza za niedopeł-
nienie obowiązku określonego w art. 30 ustawy o z.l. powstaje wówczas, gdy prze-
widziane w nim skutki (utrata życia, ciężki uszczerbek na zdrowiu, narażenie na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu) nie nastąpią. Czy w tym przypadku niedopełnienie tego obowiązku nie jest
sankcjonowane?

Jak wiadomo, obowiązująca ustawa o zawodzie lekarza, odmiennie od dawnej
z 1950 r., która za samo niedopełnienie obowiązku udzielenia pomocy przewidy-
wała odpowiedzialność karno-administracyjną (co oczywiście nie wyłączało odpo-
wiedzialności karnej), nie przewiduje żadnej odrębnej sankcji za niewykonanie na-
kazu zawartego w art. 30. Na związany z tym stanem prawnym paradoks zwrócił
uwagę M. Filar2 7.

Paradoks ten – jak sądzę – daje się rozwiązać przez zastosowanie wykładni a ma-
iore ad minus. W przypadku braku podstaw dla przyjęcia odpowiedzialności karnej
za skutki związane z nieudzieleniem pomocy, lekarz powinien odpowiadać na pod-
stawie art. 162 k.k. w granicach wyznaczonych przez tę normę prawną.

W świetle przeprowadzonego wywodu, wskazującego na podstawie wątpliwości
związane z ustawowym ujęciem lekarskiego obowiązku udzielenia pomocy, zasad-
ny wydaje się postulat racjonalnej modyfikacji obecnej regulacji tej kwestii. Nale-
żałoby przy tym jednocześnie wyraźnie określić zakres odpowiedzialności karnej
lekarza za niedopełnienie ciążącego na nim zawodowego obowiązku udzielenia
pomocy medycznej.
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Andrzej Zoll

Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń
zdrowotnych i jego granice*

Prawo do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych zostało uregulowane
w dwóch przepisach ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382), a mianowicie w art. 38 i art. 39. Zanim przejdę do
bliższej analizy tych przepisów i ich wzajemnych relacji, konieczne wydaje się udzie-
lenie odpowiedzi na inne pytanie. Jeżeli bowiem mówimy o prawie do odmowy
udzielenia świadczenia medycznego, to musimy określić obowiązek udzielenia ta-
kiego świadczenia, w stosunku do którego określone w art. 38 i 39 prawo odmowy
świadczenia miałoby stanowić wyjątek albo przynajmniej określać granicę samego
obowiązku świadczenia. Art. 30 powołanej ustawy o zawodzie lekarza nakłada na
lekarza obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka
w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie
cierpiących zwłoki. Konieczne jest więc na wstępie określenie relacji zachodzącej
pomiędzy art. 30 z jednej strony, a art. 38 i 39 z drugiej strony. Musimy sobie odpo-
wiedzieć na pytanie pierwotne dla omawianej tu kwestii: jakie jest źródło obowiąz-
ku lekarza udzielenia pomocy lekarskiej tzn. leczenia pacjenta lub – szerzej mó-
wiąc – wykonania świadczeń zdrowotnych. Chodzi przy tym o obowiązek prawny.
Trzeba zresztą zwrócić uwagę na tę specyfikę zawodu lekarskiego, że poprzez art. 4
ustawy o zawodzie lekarza zasady etyki zawodowej współokreślają obowiązki prawne
spoczywające na lekarzu. Chodzi oczywiście o obowiązki lekarza wykonującego swój
zawód, a nie tylko osoby posiadającej wykształcenie medyczne. W szczególności
musimy sprecyzować, czy źródłem obowiązku lekarza jest ustawa zawierająca nor-
mę generalną i abstrakcyjną, odnoszącą się do wszystkich lekarzy, czy też źródłem

* Artykuł był prezentowany w formie wykładu na V Ogólnopolskim Forum Prawniczo-Medycznym w Warszawie,
05.12.2002 r.
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obowiązku jest norma indywidualna i konkretna zawarte w akcie administracyjno-
lub cywilnoprawnym?

Już na podstawie powołanych wyżej przepisów ustawy o zawodzie lekarza moż-
na stwierdzić, że – w zależności od sytuacji – źródłem obowiązku udzielenia pomo-
cy lekarskiej może być albo ustawa albo stosunek administracyjno- lub cywilno-
prawny.

W zakresie określonym art. 30 ustawy o zawodzie lekarza, źródłem obowiązku
udzielenia pomocy lekarskiej jest ustawa. Oznacza to, że każdy lekarz mający pra-
wo wykonywania zawodu jest zobowiązany mocą samej ustawy do udzielenia po-
mocy lekarskiej, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeń-
stwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz
w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki. Pominę w tym miejscu trudności in-
terpretacyjne z bardzo nieszczęśliwym zwrotem „w innych przypadkach nie cierpią-
cych zwłoki”. Z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza wynika jednoznacznie, że każdy
lekarz, niezależnie od aktualnego zatrudnienia lub jego braku, ma w sytuacji okre-
ślonej w tym przepisie obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej.

Z art. 38 i 39 ustawy o zawodzie lekarza wyraźnie wynika rozróżnienie obowiąz-
ków lekarza, gdy ich źródłem jest stosunek umowny z pacjentem, stosunek pracy
lub służby. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie właśnie w kontekście odmowy
świadczeń medycznych i to tak w zakresie dodatkowych obowiązków w wypadku
nie podjęcia się lub odstąpienia od leczenia (art. 38), albo powstrzymania się od
wykonywania świadczeń medycznych niezgodnych z sumieniem lekarza (art. 39),
jak i odpowiedzialności w razie odmowy leczenia pacjenta połączonej z ujemnymi
dla pacjenta skutkami.

Zajmę się obecnie obowiązkiem lekarza wynikającym z art. 30 ustawy o zawo-
dzie lekarza. Z art. 38 i 39 wynika, że obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w gra-
nicach określonych w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza ma charakter bezwzględny
tzn. nie zezwalający na odmowę podjęcia się lub kontynuowania udzielania pomo-
cy lekarskiej i to bez względu na przyczyny takiej odmowy, w tym także bez względu
na sprzeczność udzielonej pomocy z sumieniem lekarza. W tym ostatnim wypadku
musimy dokonać pewnej korekty wynikającej z norm prawa międzynarodowego.
Niemożność powołania się na klauzulę sumienia może być zasadna, gdy potrzebu-
jącemu pomocy, w przypadku zwłoki, grozić może bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale nie jest już zasadne w wy-
padku „innego przypadku nie cierpiącego zwłoki”. W takiej sytuacji zastrzeżenie
odwołujące się do art. 30, o którym mowa w art. 39 ustawy o zawodzie lekarza musi
być zawężone przez zakaz wynikający z art. 18 ust. 2 Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych. W sytuacji zagrożenia życia lub niebezpieczeństwa ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu zasadne jest przyjęcie, że zagrożone dobra muszą w hierarchii wy-
przedzać indywidualną wolność lekarza przed przymusem podjęcia działań sprzecz-
nych z jego sumieniem. Myślę, że nawet konieczne byłoby zastrzeżenie, że chodzi
o bezpośrednie zagrożenie tych dóbr, a nie tylko, jak to określa art. 30, możliwość
zagrożenia. Poza taką sytuacją musi być silniej chroniona wolność sumienia przed
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przymusem do działań sprzecznych z sumieniem. We wskazanym w tym miejscu
zakresie powinno dojść do zmiany art. 39 ustawy o zawodzie lekarza poprzez zawę-
żenie zastrzeżenia odnoszącego się do art. 30 tej ustawy jedynie do przypadku, gdy
zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej grozi bezpośrednim niebezpieczeństwem
dla życia lub bezpośrednim niebezpieczeństwem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Trzeba obecnie ustalić, jaki stosunek zachodzi pomiędzy normą sankcjonowaną
określoną w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza a normą sankcjonowaną wynikającą
z art. 162 k.k. Z tego ostatniego przepisu wynika norma sankcjonowana nakładają-
ca na każdego obowiązek udzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w po-
łożeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Obowiązek ten nie zachodzi, gdy udzielenie pomocy nara-
ża udzielającego lub inną osobę na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu oraz gdy udzielenie pomocy musiałoby się łączyć z podda-
niem się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest nie-
zwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Czy art. 30 ustawy o zawodzie lekarza wprowadza normę o charakterze lex spe-
cialis w stosunku do normy sankcjonowanej wynikającej z art. 162 k.k., czy też nie
można w tym wypadku mówić o stosunku specjalności? Drugim pytaniem, które
musi zostać rozstrzygnięte, to kwestia charakteru obowiązku nałożonego przez art.
30 ustawy o zawodzie lekarza: czy jest to obowiązek szczególny w znaczeniu art. 2
k.k., czy też nie ma on takiego charakteru i pozostaje ogólnym obowiązkiem praw-
nym.

Proste porównanie obu norm prawnych pozwala na ustalenie następujących różnic.
Inaczej określony został w obu normach ich adresat. Adresatem normy sankcjo-

nowanej, wynikającej z art. 162 k.k. jest każdy człowiek. Adresatem normy wynika-
jącej z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza jest tylko lekarz. Pytanie, które powstaje
w związku z tym, dotyczy rzeczywistego zakresu podmiotów normy wynikającej z art.
162 k.k.. Czy rzeczywiście adresatem tej normy jest każdy człowiek, w tym także
lekarze, czy też adresatem normy wynikającej z art. 162 k.k. są wszyscy ludzie z wy-
jątkiem lekarzy. Przyjęcie, że pomiędzy normą wynikającą z art. 162 k.k. i normą
z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza zachodzi stosunek lex specialis przemawiałoby
za drugim rozwiązaniem. Uznanie drugiego rozwiązania za trafne prowadziłoby do
wykluczenia lekarzy z kręgu możliwych sprawców przestępstwa z art. 162 k.k. i to
bez względu na charakter zatrudnienia lub w ogóle jego brak. Ponieważ naruszenie
normy określonej w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza nie jest powiązane z sankcją
karną związaną z takim tylko naruszeniem, wykluczenie lekarzy z kręgu podmio-
tów zdolnych do popełnienia przestępstwa z art. 162 k.k. wyłączałoby, w każdym
razie w szerokim zakresie, w ogóle odpowiedzialność karną lekarza za odmowę
udzielenia pomocy lekarskiej i to nawet w sytuacji, w której nie-lekarz taką odpo-
wiedzialność by ponosił. Miałoby to miejsce w tych wszystkich przypadkach, w któ-
rych pomimo odmowy pomocy lekarskiej niebezpieczeństwo nie przeradzało się
w skutek śmiertelny lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Efekt takiej interpretacji
jest, z punktu widzenia racjonalnej polityki karnej, absurdalny i w związku z tym
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należy odrzucić stanowisko, że lekarze, ze względu na normę art. 30 ustawy o zawo-
dzie lekarza, nie mogą być podmiotem przestępstwa określonego w art. 162 k.k.

W art. 30 ustawy o zawodzie lekarza inaczej została określona sytuacja rodząca
obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej, niż określenie tej sytuacji w normie wyni-
kającej z art. 162 k.k. W art. 30 ustawy ta sytuacja zakreślona jest szerzej i skutkuje
obowiązkiem udzielenia pomocy już wcześniej, gdyż na etapie, w którym brak dzia-
łania może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu,
podczas gdy zgodnie z normą wynikającą z art. 162 k.k. obowiązek powstaje dopie-
ro w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia albo ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu. Przewidziany w art. 30 ustawy obowiązek może być wywołany także
„innym przypadkiem nie cierpiącym zwłoki”. Takiego źródła obowiązku udzielenia
pomocy art. 162 k.k. nie przewiduje. Z tego porównania wynika tylko tyle, że mogą
być sytuacje, w których lekarz naruszy normę art. 30 ustawy, nie naruszając normy
sankcjonowanej, wynikającej z art. 162 k.k. i tym samym nie popełniając czynu za-
bronionego określonego w tym przepisie. W takiej sytuacji lekarz ponosić będzie
odpowiedzialność zawodową lub dyscyplinarną, bez odpowiedzialności karnej.

Zasadnicza różnica zachodzi pomiędzy normą z art. 30 ustawy i normą wynikają-
cą z art. 162 k.k. jeżeli chodzi o okoliczności powodujące, że pomimo wystąpienia
sytuacji aktualizującej obowiązek udzielenia pomocy, obowiązek taki jednak nie
powstaje. W art. 30 w ogóle takie ograniczenie powstania obowiązku nie zostało
przewidziane. Natomiast, jak już o tym była mowa, art. 162 k.k. przewiduje trzy
tego typu wyłączenia: gdy udzielenie pomocy łączy się z narażeniem na niebezpie-
czeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu samego udzielającego
pomocy lub innej osoby, gdy udzielenie pomocy miałoby polegać na poddaniu się
zabiegowi lekarskiemu oraz gdy możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytu-
cji lub osoby do tego powołanej. Może więc dojść znów do sytuacji, gdy lekarz naru-
szy normę wynikającą z art. 30 ustawy, nie popełniając jednocześnie czynu zabro-
nionego określonego w art. 162 k.k., co rodziłoby tylko odpowiedzialność zawodo-
wą lub dyscyplinarną za odmowę udzielenia pomocy lekarskiej. W tym kontekście
konieczne jest zestawienie treści art. 30 ustawy z art. 68 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Przepis ten stanowi, że „lekarz nie może odmówić pomocy lekarskiej w przypad-
kach nie cierpiących zwłoki, jeśli pacjent nie ma możliwości uzyskania jej ze strony
instytucji powołanych do udzielenia pomocy”. Z tej normy wynika z kolei, że lekarz
odmawiający udzielenia pomocy lekarskiej w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
jeżeli pacjent miał możliwość uzyskania jej ze strony instytucji powołanych do udzie-
lenia pomocy, nie narusza normy etycznej. Przepis art. 30 ustawy nie jest więc zsyn-
chronizowany z art. 68 KEL. Nie wydaje się prawidłowe, na co zwraca uwagę E. Zie-
lińska, aby norma etyczna była mniej rygorystyczna od normy prawnej. Tę niepra-
widłowość można by usunąć, bez zmiany zestawianych tutaj norm, w przypadku
przyjęcia takiej interpretacji art. 30 ustawy, iż w sytuacji, w której jest możliwość
uzyskania pomocy lekarskiej od powołanej do tego instytucji, nie ma miejsca zwło-
ka w udzieleniu pomocy, która mogłaby spowodować niebezpieczeństwo dla dóbr,
o których jest mowa w tym przepisie.
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Powstaje nadal jednak pytanie, czy norma wynikająca z art. 30 ustawy nakazuje
lekarzowi udzielenie pomocy lekarskiej wtedy, gdy łączy się ona z narażeniem na
niebezpieczeństwo życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także wtedy, gdy
pomoc wymaga od lekarza poddania się zabiegowi lekarskiemu. Należy w tym miej-
scu przypomnieć, że chodzi jedynie o normę wynikającą z art. 30 ustawy, tzn. gdy
źródłem obowiązku udzielenia pomocy lekarskiej jest tylko ustawa, a nie np. umo-
wa, stosunek służbowy lub pracy.

Ustaliłem wyżej, że trudno byłoby przyjąć, aby adresatami normy sankcjonowanej,
wynikającej z art. 162 k.k. nie byli lekarze. Ograniczenie zakresu stosowania tej nor-
my odnosi się do wszystkich jej adresatów, a więc także do lekarzy, chyba że jest
jakieś inne źródło ich obowiązków, niż ustawa. Uważam więc, że pomimo pominię-
cia, co jest niewłaściwe, w art. 30 ustawy ograniczeń dla obowiązku udzielenia pomo-
cy lekarskiej, lekarz nie ma wynikającego z samej ustawy obowiązku udzielenia takiej
pomocy z narażeniem siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nie ma obowiązku udzielenia pomocy le-
karskiej, przy której konieczne byłoby poddanie się zabiegowi lekarskiemu.

Analizując stosunek normy z art. 30 ustawy do normy sankcjonowanej, wynikają-
cej z art. 162 k.k. nie można pominąć samej treści obowiązku, który ma być wykonany
wobec osoby narażonej na niebezpieczeństwo. Norma wynikająca z art. 162 k.k. nie
precyzuje treści obowiązku, stanowiąc ogólnie o obowiązku udzielenia pomocy. Może
taki obowiązek polegać np. na powiadomieniu instytucji właściwej do udzielania po-
mocy lekarskiej lub na innym działaniu zmniejszającym lub likwidującym zagrożenie
dla dóbr prawnych, o których jest mowa w tym przepisie. Jeżeli jednak adresatem
normy z art. 162 k.k. jest lekarz, to jego obowiązkiem jest udzielenie pomocy lekar-
skiej, a nie tylko jakiejkolwiek innej pomocy. Oznacza to także, że ma to być pomoc
udzielona zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej i że lekarz udzielający takiej pomocy
odpowiadać może za błąd w sztuce i za jego konsekwencje.

Podsumowując stwierdzam, że art. 30 ustawy o zawodzie lekarza stanowi podsta-
wę do odpowiedzialności zawodowej w wypadku zaniechania przez lekarza udziele-
nia pomocy. Jeżeli obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej oparty jest wyłącznie na
art. 30 ustawy, to wchodzą także w grę ograniczenia odpowiedzialności zawodowej
przewidziane w normie sankcjonowanej, wynikającej z art. 162 k.k., a więc w wypad-
ku, gdy udzielenie pomocy łączyłoby się z narażeniem lekarza na niebezpieczeństwo
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo, gdy udzielenie pomocy miało-
by polegać na poddaniu się zabiegowi lekarskiemu.

Jeżeli obowiązek udzielenia pomocy wynika z umowy, stosunku pracy albo ze
stosunku służbowego to inaczej przedstawia się odpowiedzialność karna lekarza za
odmowę udzielenia pomocy lekarskiej. Lekarz w takiej sytuacji jest gwarantem
bezpieczeństwa pacjenta i zgodnie z art. 2 k.k. odpowiada za skutki w postaci utraty
przez pacjenta życia albo zdrowia, którym przez udzielenie pomocy, obiektywnie
rzecz biorąc, mógł zapobiec. Lekarz bowiem jest wtedy osobą na, której spoczywa
prawny szczególny obowiązek zapobiegnięcia takiemu skutkowi. Podstawą odpo-
wiedzialności karnej lekarza będzie w takim wypadku przepis określający typ prze-
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stępstwa skutkowego przeciwko życiu lub zdrowiu, a więc np. art. 155 k.k. (nie-
umyślne pozbawienie życia) albo 156 § 3 (nieumyślne spowodowanie ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu).

Przepisy określające przestępstwa skutkowe przeciwko życiu lub zdrowiu nie
przewidują, w wypadku popełnienia ich przez zaniechanie, ograniczeń odpowie-
dzialności przewidzianych w art. 162 k.k., a w szczególności jeżeli zapobieżenie skut-
kowi miałoby się wiązać z poddaniem się przez lekarza zabiegowi lekarskiemu albo
jeżeli udzielenie pomocy łączyłoby się z narażeniem na niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Nie widzę podstawy prawnej, w oparciu o którą można by było wymagać od leka-
rza, pod groźbą odpowiedzialności karnej, poddania się zabiegowi lekarskiemu ma-
jącemu na celu zapobieżenie skutku w postaci śmierci pacjenta albo ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu. Obowiązek gwaranta oparty na umowie, stosunku pracy lub stosunku
służbowym nie obejmuje takiego sposobu zapobieżenia skutkowi. Lekarz nie ma
obowiązku pod groźbą kary oddania krwi pacjentowi znajdującemu się pod jego opie-
ką. Może wchodzić w grę w takim wypadku tylko obowiązek moralny.

Natomiast sprawa jest już znacznie bardziej skomplikowana, jeżeli spytamy się,
czy lekarz – gwarant ma obowiązek zapobieżenia skutkowi w sytuacji, gdy wiąże się
to dla niego lub innej osoby z niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedź na to pytanie daje regulacja instytucji stanu
wyższej konieczności. Z art. 26 § 1 k.k. wynika, że jeżeli lekarz ratuje własne życie
poświęcając zdrowie pacjenta, to jego zachowanie nie może być uznane za bez-
prawne. W wypadku równej wartości dóbr, a więc życia pacjenta i życia lekarza,
albo zdrowia pacjenta i zdrowia lekarza, lekarz, który jest gwarantem nienastąpie-
nia skutku, nie może się – zgodnie z art. 26 § 3 k.k. – powołać na stan wyższej
konieczności. Odmowa udzielenia pomocy w takim wypadku zostanie uznana za
zachowanie bezprawne i w razie nastąpienia skutku lekarz będzie odpowiadał tak,
jakby swoim działaniem skutek ten spowodował.

Na zakończenie tych uwag chciałbym się skoncentrować na warunkach dopusz-
czalności odmowy leczenia określonych w art. 38 i 39 ustawy o zawodzie lekarza.

Warunki te zależą od dwóch różnych przesłanek; od podstawy prawnej określa-
jącej obowiązek podjęcia się leczenia oraz od przyczyny odmowy tzn., czy przyczy-
ną tą jest niezgodność podjęcia się wykonania świadczenia lekarskiego z sumie-
niem, czy też chodzi o inny powód odmowy.

W wypadku zachodzenia innego powodu odmowy, niż wzgląd na niezgodność
z sumieniem lekarza, lekarz związany z pacjentem umową cywilnoprawną może
w każdym czasie odmówić podjęcia się leczenia lub odstąpić od leczenia, z wyjąt-
kiem sytuacji określonej w art. 30 ustawy. Lekarz ma jedynie obowiązek dostatecz-
nie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub osoby sprawujące nad nim faktyczną
opiekę i wskazać realne możliwości uzyskania przez pacjenta świadczenia u innego
lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej (art. 38 ust. 2 ustawy).

Jeżeli natomiast lekarz wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę lub w ra-
mach służby, to może odstąpić od leczenia z ważnych powodów (innych, niż nie-
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zgodne z jego sumieniem) po uzyskaniu zgody swojego przełożonego. Tej sytuacji
dotyczy także zastrzeżenie wynikające z art. 30 ustawy.

W przypadku, gdy powodem odmowy jest niezgodność udzielenia świadczenia
zdrowotnego z sumieniem lekarza, lekarz, wykonujący zawód poza stosunkiem pracy
albo służby, musi pacjentowi wskazać realne możliwości uzyskania świadczenia u in-
nego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, odnotowując i uzasadniając ten
fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz pozostający w stosunku pracy lub służby
ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego. Można
mieć wątpliwości odnośnie do interpretacji pojęcia „uprzedniego powiadomienia”.
W jakim czasie lekarz zobowiązany jest do złożenia przełożonemu takiego oświad-
czenia? Czy oświadczenie takie ma mieć charakter generalny niejako „z góry” stwier-
dzający, że lekarz określonych świadczeń zdrowotnych wykonywać nie będzie, czy
też ma być to oświadczenie związane z wykonaniem świadczenia wobec konkretne-
go pacjenta? Odpowiedź na te pytania nie jest oczywista. Użycie w pierwszym zda-
niu art. 39 liczby mnogiej (powstrzymanie się od wykonania świadczeń zdrowot-
nych) wskazuje na generalny charakter oświadczenia lekarza. Obowiązek wskaza-
nia realnych możliwości uzyskania tego świadczenia (liczba pojedyncza) wskazuje,
że przepis dotyczy postępowania lekarza odnośnie do konkretnego pacjenta. Wy-
daje się więc, że ustawodawca nie jest w tym wypadku konsekwentny i przepis po-
winien ulec zmianie.
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Klauzula sumienia*

1. W świetle przepisu art. 39 ustawy o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996 r. lekarz
może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego
sumieniem. Przepis ten określa też wyraźnie, jakie lekarz ma obowiązki w sytuacji,
gdy z tego prawa korzysta oraz kiedy lekarz z tego prawa skorzystać nie może.
Innymi słowy, przepis ten w powiązaniu z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza wyzna-
cza ramy uprawnienia lekarza do działania zgodnego ze swoim sumieniem, co spra-
wia, że sumienie lekarza w polskim systemie prawa jest nie tylko kategorią etyczną
lecz również – jak to określa L. Kubicki – kategorią prawną: innymi słowy staje się
jednym z kryteriów oceny legalności zachowania lekarza1 .

Podobnie ujętą klauzulę zawiera też ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
z 5 lipca 1996 r. W myśl art. 23 tejże ustawy pielęgniarka/położna może powstrzy-
mać się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem. Rów-
nież jednak w tym wypadku w pewnych sytuacjach prawo to jest wyłączone, a moż-
liwość skorzystania z niego obwarowana warunkami.

Zarówno kodeks etyki zawodowej lekarza jak i etyki zawodowej pielęgniarki
powtarzają tę zasadę w nieco zmodyfikowanej formie.

Ta wielość uregulowań skłania do bliższego przyjrzenia się ich treści. Taka ko-
nieczność wiąże się z faktem, że przepisy dotyczące prawa do odmowy wykonania
świadczeń zdrowotnych niezgodnych z sumieniem lekarza zawarte w ustawie i zbio-
rach zasad deontologicznych nie są wystarczająco skorelowane. Istnieje więc po-
trzeba wzajemnej harmonizacji tych norm, a także takiej ich modyfikacji, żeby z jed-
nej strony, bardziej skutecznie chroniły swobodę wyborów moralnych, z drugiej
jednak strony – nie prowadziły do eliminowania z listy usług danej placówki me-
dycznej dozwolonych świadczeń zdrowotnych (czy też świadczeń, do których wyko-
nywania publiczny ZOZ jest wręcz prawnie zobowiązany).

* Artykuł został prezentowany w formie wykładu na V Ogólnopolskim Forum Prawniczo-Medycznym w Warszawie,
05.12.2002  r.

1 L. Kubicki. Sumienie lekarza jako kategoria prawna. Prawo i medycyna 1999 Nr 4 s. 5.
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2. Treść przepisu art. 39 ustawy o zawodzie lekarza nasuwa wiele trudności inter-
pretacyjnych, które warto zasygnalizować. Pierwsza wątpliwość wiąże się z zakre-
sem czynności zawodowych, których wykonania, w powołaniu się na tę klauzulę,
lekarz może odmówić.

W przepisie tym mowa jest o prawie do powstrzymania się „od wykonania świad-
czeń zdrowotnych”. Warto w tym kontekście dodać, że w innych sytuacjach, kiedy
przewiduje się prawo odmowy lekarza (np. w art. 38 ustawy o zawodzie lekarza,
którym się zajmować nie będę, mówi się nie o świadczeniach zdrowotnych, lecz
węziej „o leczeniu”).

Ustawa o zawodzie lekarza, nie zawiera definicji świadczeń zdrowotnych.
Co stanowi świadczenie zdrowotne, określa natomiast przepis art. 3 ustawy o za-

kładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r.2 . Pojęcie to jest rozumiane bardzo
szeroko. W myśl tej ustawy świadczeniem zdrowotnym są działania służące zacho-
waniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania, w szczególności związane z: badaniem i poradą lekarską, leczeniem,
badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, orzekaniem i opiniowa-
niem o stanie zdrowia3 .

Kwestia odmowy przez lekarza wykonywania czynności zawodowych została od-
miennie uregulowana w art. 7 KEL. Po pierwsze, kodeks ten nie wyszczególnia
jako oddzielnej podstawy odmowy faktu, że dana czynność pozostaje w sprzeczno-
ści z sumieniem lekarza, mówiąc tylko ogólnie o możliwości odmowy w szczególnie
uzasadnionych przypadkach. Nie oznacza to oczywiście, że nie dopuszcza takiej
możliwości. Przepis art. 7 należy bowiem czytać przez pryzmat art. 4 KEL zabez-
pieczającego swobodę działań lekarza, polegającą na tym, że nikt nie może go zmu-
sić do postępowania niepozostającego w zgodzie ze współczesną wiedzą medyczną,
jak również postępowania sprzecznego z sumieniem, a więc przekonaniem wypły-
wającym ze światopoglądu, wierzeń religijnych, zasad moralnych. Co więcej, w prze-
pisie w art. 7 nie używa się określenia „świadczenie zdrowotne” lecz mówi jedynie
o prawie niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia, a więc odwołuje tylko do niektó-
rych świadczeń zdrowotnych.

Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy oznacza to, że pracownik medyczny
może odmówić wykonania jakiegokolwiek świadczenia zdrowotnego w ro-
zumieniu tejże ustawy, czy tylko leczenia, o którym mówi KEL?

W praktyce, problem rozumienia klauzuli sumienia pojawił się w tym kontekście
w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w związku z odmową wydawania przez lekarzy

2 Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami
3 W przepisie tym wymienia się ponadto inne świadczenia związane z: badaniem i terapią psychologiczną, rehabi-

litacją leczniczą, opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, opieką
nad zdrowym dzieckiem, pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, opieką paliatywno-hospicyjną, za-
pobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czyn-
nościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, 14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.
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ginekologów recept na środki antykoncepcyjne. Po drugie, w przypadku odmowy
wydania zaświadczenia o stanie zdrowia uprawniającego do przerwania ciąży ze
wskazań medycznych lub embriopatologicznych. Obie sytuacje wymagają oddziel-
nego rozważenia.

Słusznie zwraca się uwagę, że powołanie się przez lekarza na klauzulę sumienia
powinno rodzić u niego zawsze dylemat moralny. Na jednej bowiem szali pozostaje
niekwestionowana przez nikogo potrzeba ochrony przez system prawa „integral-
ności moralnej” lekarza poprzez stworzenie norm pozwalających mu rozwiązać
kolizję między reprezentowaną przez niego opcją etyczną a powszechnością normy
prawnej, z założenia pluralistycznej. Na drugiej jednak szali zawsze leży uprawnie-
nie, dobro, interes pacjenta w postaci ochrony zdrowia, prawa do podjęcia decyzji
o poczęciu dziecka lub np. urodzeniu dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośle-
dzeniem. Przywilej odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza rodzi
niebezpieczeństwo, że pacjent nie uzyska świadczenia, do którego ma prawo albo
w ogóle albo we właściwym czasie4.

W pierwszym podanym przypadku odmowy przez lekarza wypisania recepty na
hormonalne środki antykoncepcyjne podstawę prawną uprawnienia pacjentek za-
wiera m.in. ustawa o planowaniu rodziny5, kiedy to w art. 2 ust. 2 nakłada na organy
administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia swo-
bodnego dostępu do metod i środków służących dla świadomej prokreacji. Co z te-
go wynika w przełożeniu na język konkretów? Przede wszystkim, że wymienione
organy są zobowiązane do zadbania o to, żeby wszystkie dopuszczone w Polsce do
obrotu środki antykoncepcyjne były dostępne w sensie technicznym, ekonomicz-
nym i faktycznym. W odniesieniu do środków, które można nabyć na receptę,
w szczególności środków hormonalnych, oznacza to m.in. obowiązek upewnienia
się przez ww. organy, czy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej przyjmuje
wystarczająca liczba lekarzy, którzy nie odmówią wydania recepty na takie środki
w powołaniu się na klauzulę sumienia.

Czy to oznacza – jak to podnoszono często demagogicznie w dyskusji, która toczy-
ła się na ten temat w Gazecie Lekarskiej – obowiązek lekarza wydania zawsze takiej
recepty na żądanie pacjentki6. Oczywiście nie. Lekarz bowiem nie tylko nie ma obo-
wiązku, ale nawet prawa wydania takiej recepty w sytuacji, gdy uznaje, że hormonal-
na antykoncepcja jest w przypadku danej pacjentki, z uwagi na jej stan zdrowia,
przeciwwskazana, np. gdy cierpi ona na nadciśnienie. W takim jednak przypadku ma
on obowiązek wskazania jej, inaczej działającego środka antykoncepcyjnego, o po-
dobnej skuteczności. Nie ma natomiast prawa, w odwołaniu się na przeciwwskazania

4 Por. Wypowiedz M. Balickiego i L. Kubickiego w: A.Wojciechowska-Nowak, Etyczno-prawne aspekty korzysta-
nia przez lekarza z klauzuli sumienia. Sprawozdanie z Seminarium zorganizowanego przez Wydzial Prawa i ad-
ministracji UW w lutym 2002 r. Panstwo i Prawo 2002 Nr 7 s. 97.

5 Przepisy określające warunki dopuszczalności przerywania ciąży zawarte są w: -art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.
U. 1993.17.78 z późniejszymi zmianami- dalej: ustawa o planowaniu rodziny)

6 Por. R.Krajewski. Obowiazki u prawa w praktyce lekarskiej. Gazeta lekarska 1999 Nr 4 s. 38 i n.
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zdrowotne, odmawiać stosowania dopuszczonych do obrotu doustnych środków hor-
monalnych wszystkim pacjentkom nawet, jeśli jest głęboko przekonany, że mogą one
powodować jakieś skutki uboczne. Przy stosowaniu bowiem farmakologicznej anty-
koncepcji, podobnie jak i przy stosowaniu wielu innych środków tego typu, zawsze
ryzyko działań ubocznych istnieje, o czym lekarz powinien obiektywnie pacjentkę
poinformować (art. 37 KEL). Niemniej jednak ostateczna decyzja, czy środki te sto-
sować, gdy brak jest indywidualnych przeciwwskazań zdrowotnych, należy pozosta-
wić pacjentce. Tylko bowiem ona sama może te ewentualne niedogodności porównać
z oczekiwaną korzyścią, chociażby w postaci dobrostanu psychicznego przy współży-
ciu seksualnym i właściwie ocenić, czy ryzyko to jest gotowa podjąć.

Inna zachodzi sytuacja, gdy stosowanie sztucznej antykoncepcji jest nie do pogo-
dzenia z sumieniem lekarza, a więc przekonaniem wypływającym z jego wierzeń
religijnych. Gdyby poddać tekst Kodeksu Etyki Lekarskiej wykładni językowej,
mającej priorytet przy interpretacji tekstów prawnych, należałoby przyjąć, że le-
karz nie ma prawa odmówić, w powołaniu się na klauzulę sumienia, wystawienia
recepty na środek antykoncepcyjny, bo w przepisie art. 7 KEL mówi się tylko o pra-
wie odmowy leczenia (a stosowanie antykoncepcji w omawianiej sytuacji „lecze-
niem” nie jest). Odmienny wniosek natomiast płynie z interpretacji art. 39 ustawy
o zawodzie lekarza, gdyż wystawienie takiej recepty niewątpliwie jest świadczeniem
zdrowotnym w rozumieniu tej ustawy.

Innymi słowy, zakres dopuszczalności powoływania się na klauzulę sumienia jest,
w świetle wymienionej ustawy, znacznie szerszy niż to wynika z KEL, co stanowi swo-
isty, z pewnością niezamierzony, paradoks. Lekarz bowiem, teoretycznie rzecz bio-
rąc, mógłby być w świetle KEL pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej za nie-
wydanie recepty na środek antykoncepcyjny, w odwołaniu się do klauzuli sumienia,
chociaż w wypadku takiej odmowy zachował się zgodnie z obowiązującym prawem.
Zgodnie jednak z ustaloną już linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w innej
sprawie, do takiej sytuacji nie można dopuścić. Niemniej uregulowania te wymagają
synchronizacji, w moim przekonaniu idącej w kierunku zawężenia możliwości powo-
ływania się na klauzulę sumienia przewidzianą w art. 39 ustawy o zawodzie lekarza,
analogicznie, jak to czyni KEL, czy jak przewiduje to przepis art. 38 tejże ustawy.

Podobne kwestie pojawiają się w sytuacji, gdy lekarz odmawia stwierdzenia, że
ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej albo, że badanie
prenatalne (lub inne przesłanki medyczne) wskazują na duże prawdopodobieństwo
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagra-
żającej jego życiu (art. 4a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu rodziny)7. W tym

7 W świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 (Dz.U. 97.9.49) w sprawie
kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża
życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, wystąpienie okoliczności wskazujących na duże prawdopo-
dobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu stwier-
dza lekarz posiadający tytuł specjalisty, orzekający o wadzie genetycznej płodu na podstawie badań genetycznych, lub
lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii, orzekający o wadzie rozwojowej płodu, na
podstawie obrazowych badań ultrasonograficznych wykonywanych u kobiety ciężarnej (par. 2 ust. 2).
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wypadku mamy do czynienia z orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, które
również jest uznawane za świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej, niekoniecznie zaś za leczenie.

3. Dobro chorego i obowiązek lekarza ratowania jego życia i zdrowia są nad-
rzędne w stosunku do osobistej opcji etycznej lekarza. Dlatego też zarówno ustawa
o zawodzie lekarza w art. 30 jak i KEL w art. 68 przewidują sytuacje, w których
lekarz nie może odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego.

A mianowicie, w myśl art. 39 ustawy o zawodzie lekarza, lekarz może powstrzy-
mać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z za-
strzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 30 tejże ustawy, tzn. za wyjątkiem przy-
padku, gdy ma on obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej.

Obowiązek ten zachodzi „w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mo-
głaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub
ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki”.
Jak już na wstępie wspomniano, przepis ten pełni niezwykle ważną funkcję; w ta-
kim przypadku bowiem wyznacza on ramy uprawnienia lekarza do odmowy wyko-
nania świadczenia zdrowotnego (w tym przypadku w odwołaniu się do swego su-
mienia) w sytuacji, gdy pacjent po takie świadczenie do niego się zgłosi. Warto
w tym miejscu zasygnalizować, że przepis ten może mieć również zastosowanie w in-
nych sytuacjach, np. gdy lekarz, poza czasem pracy, przypadkowo znajdzie się w prze-
strzennej bliskości od człowieka potrzebującego pomocy lekarskiej, którego to aspek-
tu nie będziemy analizować.

Podobną funkcję pełni art. 68 KEL, w myśl którego lekarz nie może odmówić
pomocy lekarskiej w przypadkach nie cierpiących zwłoki (jeśli pacjent nie ma moż-
liwości jej uzyskania ze strony instytucji powołanych do udzielania pomocy).

 Równocześnie jednak ustawa o zawodzie lekarza nie przewiduje sankcji za za-
niechanie przez lekarza wykonania tego obowiązku (na tle ustawy poprzednio obo-
wiązującej było to wykroczenie). Mają więc w takim wypadku zastosowanie ogólne
zasady odpowiedzialności przewidziane w prawie cywilnym lub karnym lub w prze-
pisach ustawy o izbach lekarskich dotyczących odpowiedzialności zawodowej.

W świetle podanych wyżej przykładów jest niewątpliwe, że w przypadku odmo-
wy wydania orzeczenia o stanie zdrowia kobiety ciężarnej lub płodu stosunkowo
częściej, niż w przypadku odmowy wypisania recepty na hormonalny środek anty-
koncepcyjny, może dojść do wyłączenia możliwości powołania się przez lekarza na
klauzulę sumienia. W odniesieniu do odmowy wydania orzeczenia o stanie zdro-
wia oznaczałoby to brak możliwości powołania się na klauzulę sumienia przez le-
karza nie tylko wtedy, gdy niewydanie orzeczenia oznaczające konieczność konty-
nuacji ciąży groziłoby kobiecie wymienionymi wyżej niekorzystnymi z punktu wi-
dzenia jej zdrowia konsekwencjami, lecz również wtedy, gdy np. z uwagi na upływ
czasu (płód osiągnął już zdolność do życia poza organizmem matki) nie miałaby
ona możliwości skorzystania z przerwania ciąży ze wskazań embriopatologicznych
(tj. z uwagi na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledze-
nia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu).
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 Ten obowiązek oznacza w praktyce, w wielu wypadkach, konieczność przepro-
wadzenia odpowiednich badań wykluczających istnienie ww. zagrożenia. Tak więc,
w sytuacji gdy kobieta przyjdzie do lekarza z prośbą o wydanie orzeczenia o jej
stanie zdrowia kwalifikującym ją do zabiegu, nie może on powołać się na klauzulę
sumienia bez przeprowadzenia niezbędnych wstępnych badań, które umożliwiały-
by mu w konkretnym przypadku weryfikację okoliczności, o których mowa w art.
30 ustawy o zawodzie lekarza, a które pozbawiają go prawa odmowy wykonania
świadczenia zdrowotnego. Odwołanie się do klauzuli sumienia nie zwalnia też le-
karza z obowiązku udzielenia pacjentowi rzetelnej informacji, o której mowa w art.
31 ustawy o zawodzie lekarza.

Warto przy tej okazji dodać, że tym bardziej bezprawna jest na gruncie art. 30
ustawy o zawodzie lekarza stosowana w niektórych zakładach opieki zdrowotnej
praktyka publicznych deklaracji o niewykonywaniu przerywania ciąży8 , nie tylko
dlatego, że z góry wyklucza ona jakąkolwiek weryfikację, lecz również dlatego, że
zakłada istnienie jakiegoś „zbiorowego sumienia” wszystkich zatrudnionych w da-
nej placówce lekarzy, idei sprzecznej z uregulowaniem tej klauzuli w prawie pol-
skim.

4. Jak już wspomniano, przyznając lekarzowi prawo odmowy wykonania świad-
czenia zdrowotnego ustawa nakłada na niego równocześnie szereg obowiązków.
A mianowicie, lekarz ma obowiązek:

– wskazać pacjentce lub pacjentowi realne możliwości uzyskania tego świadcze-
nia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej,

– uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej,
– uprzednio powiadomić na piśmie przełożonego, gdy wykonuje swój zawód na

podstawie stosunku pracy lub w ramach służby.
Również w świetle art. 7 KEL, lekarz nie podejmując albo odstępując od lecze-

nia winien wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomocy lekarskiej.
Przepisy te są mało precyzyjne i w pewnych sytuacjach mogą budzić wątpliwości.
Zgłaszane są w związku z tym mniej lub bardziej konkretne propozycje ich zmian.
Odnośnie do pierwszego warunku wskazania przez lekarza realnej możliwości

uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdro-
wotnej podkreśla się, że oznacza to, iż lekarz powinien wcześniej sprawdzić, gdzie
dane świadczenie zdrowotne pacjent lub pacjentka mogą uzyskać9 .

W tym kontekście słusznie zwraca się uwagę, że takie wymagania stawiane indywi-
dualnemu lekarzowi często są nierealistyczne, gdyż np. lekarz praktykujący prywatnie
takiej możliwości nie posiada. W związku z tym zgłaszany był postulat, aby zobligować
zakłady opieki zdrowotnej oraz kasy chorych do udzielania stosownej informacji10 .

Inne propozycje zmierzały do solidarnego a zarazem komplementarnego zobo-
wiązania lekarza i zakładu opieki zdrowotnej, w którym jest on zatrudniony, do

  8 Por.A. Wojciechowska –Nowak op. cit. s.97
  9 Por. L. Kubicki. Sumienie lekarza jako kategoria prawna. Op. cit. s. 6
10 Por. M. Balicki (w:) A. Wojciechowska op. cit. s. 98.



31

Klauzula sumienia

udzielenia pacjentowi lub pacjentce takiej informacji; w tym sensie, że gdy lekarz
odmawia udzielenia takiej informacji, obowiązek taki ma zakład opieki zdrowot-
nej, w którym dany lekarz jest zatrudniony11. Propozycja ta nie rozwiązuje jednak
kwestii, kto ma udzielić odpowiedniej informacji, w sytuacji gdy odmawiający le-
karz praktykuje poza zakładem opieki zdrowotnej.

Dlatego też wydaje się celowe rozważenie przyjęcia de lege ferenda rozwiązania
ustawowego tej kwestii bazującego na następujących zasadach:

Po pierwsze, do udzielenia takiej informacji konkretnemu pacjentowi zobowią-
zany byłby lekarz, do którego zgłosił się na wizytę pacjent. Po drugie, jednak obo-
wiązek dostarczenia lekarzowi systematycznie aktualizowanej informacji o realnej
możliwości uzyskania przez pacjenta lub pacjentkę świadczenia zdrowotnego, któ-
rego wykonania w powołaniu się na klauzulę sumienia lekarz odmawia, spoczywał-
by w pierwszej kolejności na zakładzie opieki zdrowotnej, w którym lekarz jest za-
trudniony, w przypadku zaś gdy praktykuje on prywatnie, na terenowych oddzia-
łach narodowego funduszu zdrowia (rzecznikach praw pacjenta) oraz okręgowej
izbie lekarskiej. Po trzecie wreszcie, organy te powinny w miarę potrzeby udostęp-
niać na żądanie potencjalnych pacjentów, zanim ci zwrócą się do konkretnego le-
karza, rejestr lekarzy odmawiających wykonywania określonych świadczeń zdro-
wotnych.

Oczywiste jest jednak, że aby obowiązek ten ww. podmioty były w stanie realizo-
wać, niezbędne jest zagwarantowanie możliwości uzyskania przez nich wcześniej
odpowiednich danych. Obowiązujące przepisy stwarzają warunki do uzyskania ta-
kich informacji jedynie w odniesieniu do lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki
zdrowotnej. W takiej bowiem sytuacji, lekarz wykonujący swą pracę na podstawie
stosunku pracy lub w ramach służby, ma obowiązek uprzedniego informowania
przełożonego. Przepis ten może mieć zastosowanie jednak tylko w takich przypad-
kach, gdy lekarz generalnie odmawia wykonywania określonych świadczeń zdro-
wotnych np. przerywania ciąży, wydawania orzeczeń lekarskich uprawniających do
takich zabiegów, czy też wypisywania recept na środki antykoncepcyjne. Taka wcześ-
niejsza informacja powinna umożliwić przełożonemu prowadzenie odpowiedniej
polityki zatrudnienia oraz takie zaplanowanie pracy na kierowanym przez niego
odcinku, które umożliwiałoby pacjentom pełną realizację ich uprawnień. Słusznie
podkreśla się, że przepis ten de lege ferenda powinien ulec doprecyzowaniu w tym
sensie, że lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ra-
mach służby może powołać się na klauzulę sumienia, jeśli uprzednio przedstawił
przełożonemu pisemny wykaz rodzajów czynności, których wykonywania zamierza
odmówić. Zakład opieki zdrowotnej powinien prowadzić rejestr takich oświadczeń
złożonych przez lekarzy w nim zatrudnionych12 .

Ustawa nie stwarza jednak wystarczających gwarancji dla uzyskania podobnej
informacji od innych lekarzy, co wymaga zmian. W obecnym stanie prawnym takim

11 Por. P. Konieczniak, M. Boratynska. Opinia na temat art. 39 ustawy o zawodzie lekarza. Material powielony.
12 P. Konieczniak, M. Boratynska. Op.cit.
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źródłem informacji, (ale uzyskiwanej jednak ex post, a nie uprzednio) mogą być
odpowiednie zapisy z dokumentacji medycznej, dokonanie których jest wymagane
wraz z uzasadnieniem faktu odmowy (art. 39 ustawy o zawodzie lekarza).

Przepis ten de lege lata pozwala, teoretycznie rzecz biorąc, także organom upraw-
nionym do wglądu w dokumentację medyczną (np. okręgowym izbom lekarskim
w trybie art. 54 ust. 2 b. i c. ustawy o zawodzie lekarza) na uzyskanie ogólnego
rozeznania, którzy praktykujący na ich terenie lekarze, oraz z jakich powodów, od-
mawiają wykonywania świadczeń zdrowotnych. Niemniej jednak nie stwarza wy-
starczających warunków dla zbudowania bazy danych dla informowania pacjentów
o możliwościach uzyskania określonych świadczeń zdrowotnych. Wiąże się to m.in.
z tym, że podstawową funkcją tego przepisu jest umożliwienie kontroli indywidual-
nej decyzji lekarza np. co do tego, czy nie przekroczył on w konkretnym przypadku
wyznaczonych ram uprawnień, albo w inny sposób nie naruszył prawa13.

Aby stworzyć listę lekarzy odmawiających w powołaniu się na klauzulę sumienia
wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych, w wielu krajach przewiduje się,
że wszyscy lekarze, którzy zamierzają z tej klauzuli skorzystać, składają odpowied-
nie deklaracje np. przed organem, który decyduje o przyznaniu prawa wykonywa-
nia zawodu lub o wpisie na listę lekarzy praktykujących na danym terenie. U nas
takie ewentualne deklaracje mogłyby przyjmować okręgowe izby lekarskie wydają-
ce zezwolenie i dokonujące wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych lub
grupowych praktyk lekarskich (art. 50 a i 50 b). Na gruncie obowiązujących przepi-
sów zgłaszany był postulat, aby adnotacji o odmowie wykonania świadczenia zdro-
wotnego nadać formę oświadczenia, które sporządza i podpisuje lekarz, a następ-
nie przedstawia go do podpisania pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowe-
mu. Zgłaszana była też propozycja, aby wprowadzić wymóg sporządzania takiego
oświadczenia (wskazującego na rodzaj świadczenia zdrowotnego, którego odmowa
dotyczy, powody odmowy) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden wydaje się pacjentowi (przedstawicielowi ustawowemu), a drugi dołącza do
dokumentacji medycznej (alternatywnie: do jakiegoś specjalnego rejestru, „księgi
odmów”)14. Moim zdaniem, takie oświadczenie powinno być sporządzone w trzech
egzemplarzach, aczkolwiek niejednakowo brzmiących, z czego właśnie trzeci powi-
nien być (po wykasowaniu danych pozwalających na identyfikację pacjenta) dla
celów informacyjnych zgłaszany do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich pro-
wadzonego przez okręgową izbę lekarską lub terenowy oddział narodowego fun-
duszu zdrowia.

 Podobnie jak i w przypadku nieudzielenia pomocy, ustawa o zawodzie lekarza
nie przewiduje sankcji za zaniechanie przez lekarza wykonania obowiązku infor-
macji, wpisu do dokumentacji, czy uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamia-
rze powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych sprzecznych z jego

13 L. Kubicki wskazuje np. na mozliwosc wykrycia w ten sposób np. czy nie zastosowal on dyskryminacji. (w:) A.
Wojciechowska-Nowak, s. 98.

14 P.Konieczniak. M. Boratynska. Op.cit.
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sumieniem. Mają więc w takim wypadku zastosowanie ogólne zasady odpowiedzial-
ności przewidziane w prawie pracy (gdy lekarz wykonuje zawód w ramach umowy
o pracę) w pragmatyce służbowej (gdy w ramach służby) czy też w przepisach usta-
wy o izbach lekarskich dotyczących odpowiedzialności zawodowej.

W takich wypadkach nie może wchodzić w grę odpowiedzialność karna. Taka
odpowiedzialność może zachodzić w przypadku, gdy lekarz odmówi wykonania
świadczenia zdrowotnego u pacjentki, która przyszła do niego z wizytą, w warun-
kach kiedy był do tego zobowiązany na podstawie art. 30 ustawy o zawodzie leka-
rza. Z taką sytuacją możemy mieć zarówno do czynienia wtedy, gdy np. bez odpo-
wiedniego zbadania pacjentki lekarz odmówi wydania orzeczenia o jej stanie zdro-
wia, lub wyda orzeczenie nie odpowiadające prawdzie, jak również wtedy, gdy błędnie
zinterpretuje wynik badania uznając, że nie zachodzi sytuacja nie cierpiąca zwłoki,
o której mowa jest w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza. W zależności od nieko-
rzystnych skutków dla zdrowia pacjentki, jakie powstałyby w związku przyczyno-
wym z zaniechaniem lekarza, poniesie on odpowiedzialność za narażenie człowie-
ka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdro-
wiu (art. 160 k.k.) lub konkretny skutek np. w postaci uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialność karna nie wyłącza możliwości pociągnięcia lekarza w takich
przypadkach również do odpowiedzialności zawodowej lub cywilnej. Kwestie te
pozostawimy jednak poza zakresem naszych rozważań, ograniczając się na zakoń-
czenie do poruszenia sprawy sprowadzającej się do pytania: kto poniesie koszty
wizyty lekarskiej w przypadku, gdy lekarz odmówi wykonania świadczenia zdro-
wotnego, w powołaniu się na klauzulę sumienia? Jego odmowa oznacza bowiem
konieczność skorzystania przez pacjenta z usług innego lekarza, przy czym nie jest
jasne, kto powinien za tę kolejną wizytę zapłacić.

Sprawa wydaje się być prosta w sytuacji, gdy pacjentka zgłosi się do lekarza,
który uprzednio oświadczył pisemnie swojemu przełożonemu, że np. nie będzie
wydawał orzeczeń o stanie zdrowia, które mogą być wykorzystane dla przeprowa-
dzenia aborcji. W takiej sytuacji powinno być obowiązkiem przełożonego nie do-
puścić do sytuacji, żeby pacjentka skorzystała z usług takiego lekarza, poprzez od-
powiednią organizację pracy lub/i uprzednie udostępnienie informacji o zastrzeże-
niach lekarza. W sytuacji, gdy przełożony nie dopełni tego obowiązku, ewentualny
koszt zbędnej wizyty ubezpieczonej pacjentki powinien ponieść zakład opieki zdro-
wotnej, bez prawa jego pokrycia z narodowego funduszu zdrowia.

Problem jest bardziej skomplikowany w przypadku lekarza, który przyjmuje prywat-
nie. Jak już wspomniano, ramy jego uprawnienia do odmowy leczenia wyznacza art. 30
ustawy o zawodzie lekarza. W przypadku więc, kiedy oczywiste jest, że nie zachodzi
przypadek nie cierpiący zwłoki, (a tak jest, z reguły, gdy pacjentka prosi o przepisanie
jej środków antykoncepcyjnych) lekarz, który nie wykonuje – co do zasady – takich
świadczeń, ze względu na swój światopogląd, powinien bezzwłocznie powiedzieć o tym
pacjentce informując ją równocześnie o realnych możliwościach uzyskania takiego świad-
czenia w innym miejscu. Sądzę również, że powinien nie pobierać, albo zwrócić pa-
cjentce pobrane pieniądze stanowiące opłatę za poradę lekarską.
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Sprawa bardziej komplikuje się w sytuacji, gdy lekarz na podstawie wstępnej
rozmowy z pacjentką dojdzie do przekonania, że może wchodzić w grę potrzeba
bezzwłocznego udzielenia pomocy w rozumieniu art. 30 ustawy o zawodzie lekarza
i aby się o tym przekonać uważa za konieczne przeprowadzenie dodatkowych ba-
dań, np. mających na celu stwierdzenie, czy istnieją wskazania medyczne lub em-
briopatologiczne do przerwania ciąży.

W takiej sytuacji dla dobra pacjentki byłoby lepiej, żeby lekarz ograniczył się do
zlecenia przeprowadzenia odpowiednich badań (co jest jego obowiązkiem), nato-
miast interpretację ich wyników pozostawił koledze, który nie deklaruje z góry, że
wykonanie pewnych świadczeń zdrowotnych (w tym przypadku – wydanie orzecze-
nia umożliwiającego przerwanie ciąży przez innego lekarza) jest sprzeczne z jego
sumieniem. W przeciwnym razie zawsze występować będzie obawa niezachowania
niezbędnego obiektywizmu przy interpretacji wyników takich badań, co z góry po-
winno zostać wyeliminowane.
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Odpowiedzialność cywilna lekarza
i szpitala za szkody związane
z urodzeniem upośledzonego dziecka*

9 kwietnia 2002 r. rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Łomży precedenso-
wy proces, w którym rodzice dziecka urodzonego z poważną wadą genetyczną (hy-
pochondroplazją) domagają się od lekarzy i szpitala odszkodowania w kwocie
1,4 mln zł za szkody majątkowe, które ponoszą w związku z leczeniem dziecka
(zwiększone koszty utrzymania i leczenia dziecka oraz renty) i zadośćuczynienia za
szkody moralne, za wyrządzoną im krzywdę. Podstawę ich roszczeń stanowi odmo-
wa ordynatora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży skierowania matki na badania
prenatalne, mimo że wiedział, że jest to ciąża wysokiego ryzyka i pacjentka ma już
jedno dziecko dotknięte taką samą chorobą. Gdy pacjentce udało się w końcu prze-
prowadzić badania prenatalne w Białymstoku, była już w siódmym miesiącu ciąży
i na jej przerwanie było za późno. Ordynator świadomie odmówił pacjentce prawa
do świadczenia zdrowotnego (badań prenatalnych), czym naruszył art. 19 ust. 1
ustawy o zawodzie lekarza z 1996 r., tym bardziej, iż wiedział, że ma już ona jedno
dziecko z hypochondroplazją. Jednocześnie uniemożliwił jej dokonanie aborcji (na
co pozwala art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r.: „(...), gdy badania prenatalne lub
inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nie-
odwracalnego upośledzenia płodu”, czym również naruszył także tę ustawę. Le-
karz, który jest przeciwnikiem aborcji, rozszerzył bezpodstawnie swoje prawo po-
wołania się na „klauzulę sumienia” także na badania prenatalne. Ponieważ był to
ordynator, kierownik poradni „K” w publicznym szpitalu, wina jego jest – moim
zdaniem – niewątpliwa. Jako funkcjonariusz publiczny musi on kierować się pra-

* Artykuł został przedstawiony w formie wykładu na V Ogólnopolskim Forum Prawniczo-Medycznym w Warsza-
wie, 06.12.2002  r.
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wem, a nie światopoglądem czy przekonaniami religijnymi. Powinien więc ponieść
odpowiedzialność za wyrządzone powodom szkody, a ponieważ jest pracownikiem
szpitala – za szkodę odpowiada także szpital1 .

Polskie prawo dopuszcza badania prenatalne tak, jak wszelkie inne badania lecz-
nicze. Nie są jedynie dozwolone eksperymenty badawcze na dzieciach poczętych
(art. 26 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza). Badania te powinny być łatwo dostępne
i dokonywane w odpowiednim czasie. Art. 2a cyt. ustawy z 1993 r. o planowaniu
rodziny (...) nakłada na organy administracji rządowej oraz samorządu terytorial-
nego obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu do informacji i badań prenatal-
nych, a szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wy-
stąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu lub nieuleczalnej choroby zagra-
żającej życiu płodu. Nie jest to przepis blankietowy, bez sankcji. Jednostki samo-
rządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), będące organami założyciel-
skimi szpitali publicznych, muszą ten obowiązek zrealizować pod rygorem odpo-
wiedzialności cywilnej wobec pacjentek.

Wiele podobnych spraw jak sprawa w Łomży rozpatrywały już sądy w USA czy
w Europie Zachodniej. Zdarzają się bowiem przypadki, gdy lekarze nie informują
pacjentek o możliwościach i zasadach diagnostyki prenatalnej, nie zlecają badań
USG kobiet w ciąży bądź czynią to za późno aby w razie wykrycia wady płodu ko-
bieta mogła skorzystać z prawa do aborcji albo też, na skutek niestaranności lub
braku odpowiednich kwalifikacji, nie rozpoznają poważnych wad płodu.

Uważa się, że wiedza medyczna (fetoskopia, echoskopia, radiografia, ultrason-
dy, amniocentesa) pozwala ustalić wcześniej niż w 20 tygodniu rozwoju płodu, czy
rodzice mający nienormalny układ genetyczny będą mieli normalne dziecko, bądź
wykryć inne wady płodu. Mogą wtedy wybrać między urodzeniem dziecka a prze-
rwaniem ciąży. Decyzja należy do nich, choć konsekwencje w razie urodzenia doty-
czą także dziecka. W związku z tym lekarz powinien rodziców o takiej sytuacji po-
wiadomić, a w razie zaniedbania spełnienia tego obowiązku może odpowiadać za
szkodę wobec nich i dziecka.

W pierwszej tego typu sprawie sądowej w USA Gleitman v. Cosgrove (1967) Sąd
Najwyższy Stanu New Jersey oddalił powództwo odszkodowawcze rodziców i dziec-
ka. Matka cierpiała w ciąży na różyczkę. W wyniku tego urodziło się dziecko niewido-
me i głuche oraz z poważnym niedorozwojem umysłowym na skutek zespołu Downa.
Lekarz wiedział o możliwości szkody, lecz rodziców o tym nie powiadomił, jak rów-
nież o takim badaniu, jak amniocentesa. Twierdzili oni w procesie, że lekarz naruszył
ich konstytucyjne prawo do dokonania aborcji w sytuacji, gdy dziecko, jeśliby się
urodziło, cierpiałoby na skutek wad genetycznych. Sąd jednak uznał, że nie ma pod-
staw do odszkodowania za wrongful birth („złe urodzenie”), a tym bardziej za wrong-
ful life („złe życie”) z uwagi na niemożliwość oceny i ustalenia szkody.

1 Co do podstaw odpowiedzialności lekarza i szpitala – zob. M. Nesterowicz, Prawo Medyczne, wyd. TNOiK, V
wydanie Toruń 2001.
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Skarga z tytułu wrongful life jest skargą dziecka o odszkodowanie za fakt urodze-
nia, którego by nie było, gdyby nie niedbalstwo pozwanego (wadliwa diagnoza pre-
natalna, brak poinformowania rodziców dziecka o możliwości wad genetycznych
czy innych poważnych schorzeń płodu). Skarga ta jest najczęściej wnoszona na ko-
rzyść dziecka urodzonego z fizycznymi lub psychicznymi wadami. Jest to, inaczej
mówiąc, skarga na nieszczęśliwe istnienie. Skarga wrongful birth jest wnoszona przez
rodziców dziecka urodzonego w wyniku niedbalstwa pozwanego i zmierza do od-
szkodowania za nieoczekiwane urodzenie dziecka z genetycznymi wadami lub in-
nymi ciężkimi uszkodzeniami (ból, cierpienia, stresy emocjonalne, wydatki na le-
czenie, utrata zarobków, wzrastające koszty utrzymania takiego dziecka itp.).

Sądy amerykańskie oddalają zwykle powództwa z tytułu wrongful life. Sąd Ape-
lacyjny Nowego Jorku w sprawie Becker v. Schwarz (1978) stwierdził, że to czy jest
lepiej nie być w ogóle urodzonym, czy być urodzonym nawet z poważnymi wadami
jest tajemnicą, którą należy pozostawić filozofom i teologom. W Kalifornii i Wa-
szyngtonie wydane zostały jednak orzeczenia uwzględniające takie powództwa.
W Kalifornii w sprawie Curlender v. Bio-Science Laboratories (1980) Sąd Apela-
cyjny przyznał odszkodowanie z tytułu wrongful life dziecku, które się urodziło z po-
ważnymi wadami genetycznymi. Rodzice dziecka – przed jego poczęciem – poddali
się badaniom genetycznym na nosicielstwo genu recesywnego choroby Tay-Sachsa.
Od wyniku badań uzależniali swoją decyzję co do posiadania dziecka. Jednakże na
skutek niedbalstwa laboratorium zastosowany został nieodpowiedni test, który wy-
kluczył powyższą chorobę. Tymczasem dziecko urodziło się z chorobą Tay-Sachsa.
Sąd uznał prawo dziecka do odszkodowania za ból i cierpienie oraz koszty pono-
szone na leczenie tej choroby, krótkiego przy tym w jej wyniku życia.

Natomiast co do skuteczności skargi o wrongful birth panują w orzecznictwie
rozbieżności. Coraz częściej jednak sądy je uznają. W sprawie Jacobs v. Theimer
(Texas 1975) sąd przyjął, że nie ma podstaw do odszkodowania za wrongful life,
gdyż niemożliwe jest określenie wartości życia z wadami psychofizycznymi, orzekł
jednak przy tym, że lekarz odpowiada za dodatkowe wydatki rodziców związane
z urodzeniem kalekiego dziecka i uwzględnił ich roszczenia z tytułu wrongful birth..
Podobny wyrok zapadł w sprawie Dumer v. St, Michael’s Hospital (Wisconsin 1975).
Dziecko urodziło się z różyczką i poważnymi schorzeniami psychofizycznymi. Le-
karz na skutek niedbałych badań i wadliwej diagnozy nie poinformował powódki
o możliwych skutkach różyczki. Sąd uznał też roszczenie z tytułu wrongful birth
w sprawie Berman v. Allen (New Jersey 1979), w której lekarz nie poinformował
pacjentki o możliwości dokonania amniocentezy i ryzyku urodzenia dziecka z cięż-
kim zespołem Downa, co też nastąpiło. Sąd stwierdził, że rodzice mają prawo do
zadośćuczynienia pieniężnego za cierpienia moralne i przeżycia, które ich dotknęły
z powodu tego nieszczęścia, a z drugiej strony pozbawienia powódki prawa do do-
konania aborcji. W sprawie Park v. Chessin (N. Y. 1976) sąd przyjął odpowiedzial-
ność lekarzy, którzy zachęcali rodziców do urodzeni drugiego dziecka, mimo że
pierwsze miało wady genetyczne i zmarło. Drugie urodziło się z tymi samymi wada-
mi genetycznymi. Zdaniem sądu, było to do przewidzenia, wskutek czego lekarze
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są zobowiązani do wynagrodzenia szkody poniesionej przez rodziców w wyniku
wrongful birth. Winą lekarza jest w takich przypadkach niepoinformowanie rodzi-
ców o możliwości wad genetycznych u dziecka, bądź udzielenie fałszywej rady przed
albo po poczęciu dziecka, bądź też zaniedbanie przeprowadzenia wymaganych w da-
nym przypadku badań rodziców lub płodu.

W Niemczech Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach dopuścił roszczenia odszko-
dowawcze rodziców z tytułu wrongful birth. W wyroku z 18 I 1983 uwzględnił rosz-
czenia matki (która urodziła kalekie dziecko na skutek różyczki nabytej podczas
ciąży) z tytułu wrongful birth, oddalił natomiast powództwo córki z tytułu wrongful
life. Stwierdził, że prawo jest skierowane na ochronę życia. Ustawa zapewnia matce
prawo do aborcji lecz dziecko nie ma roszczenia do lekarza, że nie nastąpiło prze-
rwanie ciąży i w konsekwencji lekarz nie ma w tym zakresie żadnego prawnego
zobowiązania wobec dziecka. Sędzia, który dopuściłby taką skargę dziecka, wyda-
wałby jednocześnie wyrok o wartości życia dziecka głosząc, że dla niego byłoby
oczywiście lepiej, aby nie zostało urodzone. W wyroku z 18 VI 2002 r. orzekł, że
lekarz, który na skutek zawinionego błędu diagnostycznego nie wykrył deformacji
płodu (braku ręki i uszkodzonych kończyn), musi ponieść koszty utrzymania dziec-
ka, tym bardziej że wielokrotnie zapewniał ojca dziecka, iż zdrowiu dziecka nie
zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ponadto sąd przyznał matce dziecka odszkodo-
wanie za poważny rozstrój zdrowia psychicznego, powstały na skutek urodzenia
dziecka z poważnym kalectwem. Podobnie Trybunał Konstytucyjny począwszy od
uchwały z 12 XI 1997 r. stoi na stanowisku, że roszczenia odszkodowawcze rodzi-
ców nieplanowanego lub upośledzonego dziecka nie naruszają przepisów Konsty-
tucji.

W Wielkiej Brytanii natomiast po sprawie Thalidomidu, którego stosowanie przez
kobiety w ciąży spowodowało śmierć tysięcy niemowląt lub ich poważne zniekształ-
cenia genetyczne, uchwalono w 1972 r. Dangerous and Disabled Children Bill za-
stąpiony w 1976 r. przez Congenital Disabilities (Civil Liability) Act.

Ustawa ta przewiduje m. in., że:
1. Dziecko upośledzone z winy innej osoby przed albo w czasie urodzenia lub

nawet przed poczęciem, ma prawo do roszczeń odszkodowawczych, pod wa-
runkiem że urodzi się żywe. Akt przyjmuje szerokie pojęcie szkód (fizyczne
i umysłowe, istniejące w czasie urodzenia i mogące ujawnić się w przyszłości)
oraz czasu dokonania czynu niedozwolonego wobec matki, który wyrządził
następnie szkodę dziecku (w trakcie porodu, po poczęciu i przed poczęciem),
np. zastosowanie przez lekarza wobec matki szkodliwej dawki promieni Roe-
ntgena, niedbałe badania genetyczne, używanie przez nią leków źle testowa-
nych i wskutek tego niebezpiecznych dla dziecka itp.

2. Dziecko nie ma roszczenia odszkodowawczego za wrongful life. Ma natomiast
prawo do wynagrodzenia szkody poniesionej przez to, że urodziło się upośle-
dzone. Szkodę tę należy ocenić przez porównanie jego stanu zdrowia ze sta-
nem zdrowia dziecka normalnego. Dlatego np. sąd w sprawie McKay v. Essex
Area Health Authority, 1982, uznał, że dziecku nie przysługuje skarga z tytułu
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wrongful life. Orzekł, że lekarze nie mają obowiązku prawnego wobec dziecka
poczętego do zakończenia jego życia ani dziecko nie ma roszczenia prawnego,
aby umrzeć.

3. Pozwany (np. lekarz) nie jest odpowiedzialny za szkodę doznaną przez dziecko
w związku ze zdarzeniem sprzed poczęcia, jeśli jedno albo oboje rodzice wie-
dzieli (możność dowiedzenia się nie wystarczy) o ryzyku urodzenia dziecka.

4. Pozwany nie jest odpowiedzialny w związku z upośledzeniem dziecka, jeżeli
konsultacja albo leczenie stosowane przez niego było zgodne ze „współczesną
zawodową opinią”. Odejście od takiej opinii niekoniecznie musi pociągać za
sobą jego odpowiedzialność. Punkt ten odnosić się będzie głównie do lekarzy,
których postępowanie jest oparte na obowiązujących zasadach wiedzy medycz-
nej, choćby te zasady okazały się później błędne. Nie zwolni jednak lekarza od
odpowiedzialności nawet stosowanie się do tych zasad, jeśli można mu przypi-
sać jakąś winę.

5. Urodzenie dziecka martwego lub jego śmierć po porodzie na skutek czynu
niedozwolonego wyłącza roszczenia rodziców za utratę dziecka (loss of expec-
tation of life), chyba że dziecko przeżyło 48 godzin. Nie dotyczy to własnych
roszczeń matki za szkodę jej wyrządzoną.

Gdy chodzi natomiast o roszczenia z tytułu wrongful birth sądy angielskie je
uwzględniają. Sąd Apelacyjny w Londynie (w sprawie Emeh v. Kensington and
Chelsea Westminister Area Health Authority and Others, 1985) przyznał odszko-
dowanie kobiecie zamężnej, która mając troje zdrowych dzieci poddała się steryli-
zacji, a mimo to urodziła dziecko z wadami genetycznymi. Sąd uznał, że operacja
sterylizacji była przeprowadzona niedbale, co stanowiło naruszenie umowy. Od-
rzucił zarzut pozwanego szpitala, że będąc w ciąży powinna poddać się aborcji.
Uznał, że nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym przyznanie w tych okoliczno-
ściach odszkodowania za urodzenie dziecka, zdrowego czy z wadami. Zasądził na
rzecz powódki pokrycie kosztów utrzymania dziecka i dodatkowych wydatków, zwrot
utraty zarobków oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Podobne orzeczenia
zapadły w kilku innych sprawach, gdy lekarze dopuścili się niedbalstwa przy steryli-
zacji czy wycięciu nasieniowodu. Nie uchroniło to pacjentek od „niechcianej” ciąży
i urodzenia dziecka (sprawy Benarr v. Kettering Health Authority, 1988: Wiliams
v. Imrie, 1988: Thake v. Maurice, 1985).

Warto tu wskazać na ustawę francuską z 4 marca 2002 r. o prawach chorych
i systemie opieki zdrowotnej2 . Ustawa przewiduje, że nikt nie może dochodzić od-
szkodowania z samego faktu urodzenia, a więc odrzuca skargę wrongful life. Do-
puszcza jednak roszczenie osoby urodzonej z upośledzeniem powstałym z winy le-
karzy. Osoba ta może otrzymać wynagrodzenie szkody, gdy czyn zawiniony bezpo-
średnio spowodował upośledzenie albo je powiększył, albo też nie pozwolił na pod-
jęcie działań zmierzających do jego zmniejszenia.

2 Analizuje ją szczegółowo Y. Lambert-Faivre, La loi n° 2002-303 du 4 mars relative aux droits des malades et a
la qualité du systeme de santé, w trzech numerach Recueil Dalloz z 2002 r. (D. Chron. 15, 16, 17).



40

Mirosław Nesterowicz

 Można z tego wnosić, że zachodzić musi związek przyczynowy pomiędzy zawi-
nionym postępowaniem lekarza (np. wadliwe odebranie porodu, nieskuteczna i wy-
rządzająca szkodę dziecku poczętemu aborcja, szkodliwe interwencje podczas cią-
ży) a upośledzeniem dziecka. Z pewnością jednak na tle tej ustawy dziecko nie
będzie mogło dochodzić odszkodowania za „nieszczęśliwe istnienie” dowodząc, że
matka z powodu zawinionego przez lekarza nieprzeprowadzenia badań prenatal-
nych lub niepoinformowania jej o wadach genetycznych płodu, została pozbawiona
prawa do dokonania aborcji.

 Ustawa przyznaje natomiast rodzicom prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu
urodzenia upośledzonego dziecka, lecz w ograniczonym zakresie. Jeżeli zachodzi
odpowiedzialność lekarza (lub zakładu leczniczego) wobec rodziców dziecka uro-
dzonego z upośledzeniem niewykrytym podczas ciąży z powodu „winy charaktery-
stycznej, znamiennej” (d’une faute caractérisée), rodzice mogą żądać odszkodowa-
nia z tytułu poniesionej przez nich szkody. Wyłączone są z niej szczególne koszty
i wydatki związane z upośledzeniem takiego dziecka, gdyż ich pokrycie ma należeć
do Państwa. Własna szkoda rodziców będzie miała tylko charakter moralny (cier-
pienia psychiczne, stresy, napięcia emocjonalne), chyba że sądy uznają, że obejmu-
je ona np. utratę zarobków matki z powodu konieczności osobistej opieki nad upo-
śledzonym dzieckiem.

Sprawa w Łomży, w której rodzice dochodzą odszkodowania z tytułu „złego uro-
dzenia” dziecka (wrongful birth), czeka na rozstrzygnięcie sądowe.
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Postępowanie lecznicze (świadczenie zdrowotne)
w stosunku do pacjenta
niezdolnego do wyrażenia zgody*

A. Zgoda pacjenta na udzielenie mu świadczenia zdrowotnego – zasady ogólne
1. Elementarnym standardem współczesnych partnerskich relacji lekarz – pa-

cjent jest wymóg zgody pacjenta na podejmowaną wobec niego określoną inter-
wencję medyczną. Jest on bowiem równorzędnym podmiotem tej relacji i jego zgo-
da staje się zasadniczym elementem „umocowującym” tak aksjologicznie jak i praw-
nie działania lekarzy. Zasada voluntas aegroti suprema lex staje się więc równorząd-
ną, a być może i priorytetową w stosunku do zasady salus aegroti suprema lex esto.

Powyższe tendencje znajdują jednoznaczne wsparcie w rozlicznych przepisach prawa
powszechnego i korporacyjnego (patrz art. 41 ust. 1 Konstytucji RP, art. 5 tzw. euro-
pejskiej konwencji bioetycznej z 19.11.1997 r., art. 32 ust. 1 ustawy o zawodzie leka-
rza, art. 19 ust. 1 p. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, art. 15 KEL).

Sankcją za nieprzestrzeganie tego standardu jest art. 192 nowego polskiego kk,
wg którego „kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2”.

2. Zabiegiem leczniczym w rozumieniu art. 192 kk jest każdy zabieg lekarski przy-
bierający zarówno formę czynności leczniczej (terapeutycznej) jak i czynności lekar-
skiej (nieterapeutycznej), podejmowany w stosunku do pacjenta na etapie profilak-
tyki, diagnozy, terapii i rehabilitacji, który ze względu na właściwą mu technikę me-
dyczną łączy się z naruszeniem integralności cielesnej pacjenta przez naruszenie jego
tkanki cielesnej lub fizycznym inwazyjnym wniknięciem w jego ciało bez naruszenia
tej tkanki. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie pozostałe czynności lecznicze czy

* Artykuł został przedstawiony w formie wykładu na V Ogólnopolskim Forum Prawniczo-Medycznym, w War-
szawie,  05.12.2002  r.
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lekarskie zgody takiej nie wymagają. Przykładowo, umieszczenie czy przetrzymywa-
nie pacjenta w szpitalu, niezależnie od tego czy podejmowano czy też nie wobec nie-
go czynności leczniczych lub lekarskich, wymaga także jego zgody, zaś jej brak powo-
dować może odpowiedzialność karną lekarza za bezprawne pozbawienie wolności
(189 kk), a nawet w skrajnych przypadkach za zmuszanie (art. 191 kk), nawet gdy
brak będzie odpowiedzialności z art. 192 kk. W grę wchodzić tu także może oczywi-
ście odpowiedzialność typu korporacyjnego przed sądami lekarskimi.

3. Zgoda pacjenta, by być uznaną za prawnie ważną, spełniać musi szereg wa-
runków. Podzielić je można na: o g ó l n e, odnoszące się uniwersalnie do wszelkich
możliwych przypadków, oraz  s z c z e g ó l n e, odnoszące się jedynie do określo-
nych zabiegów lub czynności (np. eksperyment badawczy, przeszczepy itp.).

Warunki ogólne zgody, to:
– osoba udzielająca zgody musi być uprawniona do jej udzielenia, tj. wyrażając

zgodę na ingerencję w sferę chronionych prawem dóbr, musi być ich prawnym
dysponentem,

– czynność stanowiąca przedmiot zgody nie sprzeciwia się ustawie lub zasadom
współżycia,

– oświadczenie woli, którego rezultatem jest wyrażenie zgody, musi być wyni-
kiem integralnej i swobodnej decyzji osoby je składającej powstałej na gruncie
należytego rozpoznania okoliczności faktycznych (tzw. zgoda poinformowana
– informed consent),

– zgoda musi być wyrażona w stosownej, przewidzianej prawem formie.
4. Uprawnionym do udzielenia zgody na określone świadczenie zdrowotne (po-

stępowanie lecznicze) jest, co do zasady, osoba w stosunku do której świadczenie
takie ma być przedsiębrane (pacjent). Jeśli jest nim osoba, która ukończyła 18 lat
i zachowuje zdolność świadomego wyrażenia woli, jest ona podmiotem wyłącznie
uprawnionym do udzielenia zgody w tym względzie (tzw. zgoda wyłączna). Jeśli
pacjent nie spełnia powyższego kryterium, niezbędna jest tu tzw. zgoda zastępcza.

5. Krąg podmiotów uprawnionych do udzielenia zgody zastępczej zależy od cha-
rakteru udzielanego świadczenia zdrowotnego.

a) W przypadku przeprowadzenia badania lub udzielenia innego świadczenia zdro-
wotnego, nie będącego zabiegiem operacyjnym lub zastosowaniem metody lecze-
nia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta (patrz art. 32
ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza), gdy pacjent jest małoletni
lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody (np. chory psychicznie, niedoro-
zwinięty umysłowo), uprawionym do udzielenia zgody zastępczej jest jego przed-
stawiciel ustawowy, a gdy nie ma takiego przedstawiciela lub porozumienie z nim
jest niemożliwe – sąd opiekuńczy (art. 32 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza). Jeśli
jednak chodzi wyłącznie o przeprowadzenie badania takiej osoby, zgodę taką
wyrazić może także jej opiekun faktyczny (art. 32 ust. 3 ustawy o zawodzie leka-
rza). Chodzi tu o sytuację, gdy osoba taka nie ma w ogóle przedstawiciela ustawo-
wego lub gdy porozumienie z nim jest niemożliwe. W takich przypadkach zgoda
opiekuna faktycznego zastępuje zgodę sądu opiekuńczego.
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Jeśli pacjent taki nie ma ani przedstawiciela ustawowego, ani opiekuna faktycz-
nego, albo porozumienie z nimi jest niemożliwe, lekarz może, co prawda, przepro-
wadzić badanie samodzielnie (bez zgody sądu opiekuńczego), jednak udzielenie
dalszych świadczeń zdrowotnych zależy w zasadzie od uzyskania zgody sądu opie-
kuńczego – art. 32 ust. 8 ustawy o zawodzie lekarza (o wyjątku od tej reguły mowa
będzie w dalszym ciągu). Osoba częściowo ubezwłasnowolniona może jednak sa-
modzielnie wyrazić zgodę na określone czynności lekarskie, jeśli tylko posiada fak-
tyczną zdolność „świadomego wyrażania zgody” (art. 32 ust. 2 ustawy o zawodzie
lekarza a contario) i tzw. zgoda zastępcza nie jest konieczna.

6. Podkreślając jednak znaczenie i rangę woli pacjenta ustawodawca wprowadził
tu też tzw. zgodę kumulatywną.

a) Przeprowadzenie badania lub udzielenie małoletniemu pacjentowi, który ukoń-
czył 16 lat świadczenia zdrowotnego, dozwolone jest tylko wtedy, gdy obok
zgody podmiotów uprawnionych do udzielenia tzw. zgody zastępczej (przed-
stawiciel ustawowy, opiekun faktyczny) także i nieletni taki wyraził swoją zgo-
dę (art. 32 ust. 5 ustawy o zawodzie lekarza). Podobnie, w przypadku osoby
ubezwłasnowolnionej całkowicie, która jednak jest faktycznie w stanie z roze-
znaniem wypowiedzieć się w sprawie badania, do jego przeprowadzenia, obok
zgody podmiotów uprawionych do wydania zgody zastępczej, niezbędna jest
i jego zgoda (art. 32 ust. 4 ustawy o zawodzie lekarza).

Regulacja taka pozostaje w zgodności z art. 6 ust. 2 i 3 Europejskiej Konwencji
Bioetycznej z 1997 r., która zaleca możliwie szerokie uwzględnianie woli takich
osób oraz art. 12 Konwencji Praw Dziecka.

W przypadkach kolizyjnych, tj. gdy małoletni, który ukończył 16 lat lub osoba
ubezwłasnowolniona całkowicie, chora psychicznie czy niedorozwinięta umysłowo,
dysponująca jednak dostatecznym rozeznaniem, w relacji do danej czynności wyra-
ża odmienną wolę niż osoba uprawniona do wyrażania tzw. zgody kumulatywnej,
ostateczną decyzję podejmuje tu sąd opiekuńczy (art. 32 ust. 6 ustawy o zawodzie
lekarza).

b) Nieco odmiennie kształtują się zagadnienia zgody pacjenta (i tzw. zgody zastęp-
czej) w przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania metody leczenia albo
diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. Wykonywanie po-
wyższych czynności wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego lub
niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody możliwe jest dopiero po uzyska-
niu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy nie ma on takiego przedstawi-
ciela lub porozumienie z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zgody sądu opie-
kuńczego (art. 34 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza). Gdy pacjent ukończył 16 lat
wymagana jest dodatkowo i jego zgoda (zgoda kumulatywna), gdy nieletni pa-
cjent ukończył 16 lat, lub gdy pacjent jest wprawdzie ubezwłasnowolniony lub
chory psychicznie czy upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym
rozeznaniem, sprzeciwia się takim czynnościom, zaś jego przedstawiciel ustawo-
wy wyraża na nie zgodę (lub gdy zachodzi sytuacja odwrotna), ostateczną decy-
zję podejmuje tu sąd opiekuńczy (art. 34 ust. 4 i 5 w związku z art. 32 ust. 6
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ustawy o zawodzie lekarza). Jak więc widzimy, w stosunku do stanu opisanego
poprzednio (czynności „nieryzykownych”) zachodzą tu dwie zasadnicze różnice:

– osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dysponujące jednak zdolnością do samo-
dzielnego działania, są uprawione do samodzielnego wyrażania zgody w zakre-
sie zwykłych czynności medycznych, natomiast w odniesieniu do czynności o pod-
wyższonym ryzyku ich sytuacja zrównana jest z sytuacją osób całkowicie ubez-
własnowolnionych, bowiem wymagana tu będzie zgoda przedstawiciela ustawo-
wego bądź sądu opiekuńczego (art. 34 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza),

– tzw. opiekun faktyczny nie posiada żadnych uprawnień w zakresie wyrażania
zgody zastępczej.

B. Postępowanie lecznicze (świadczenie zdrowotne)
w przypadku braku zgody pacjenta
1. W określonych przepisami przypadkach lekarz może jednak udzielić określonych

świadczeń zdrowotnych także i przy braku zgody pacjenta (lub podmiotów uprawnio-
nych do wyrażenia zgody zastępczej lub kumulatywnej). „Przy braku zgody” oznacza tu
jednak wyłącznie sytuację, w której brak wyartykułowanej decyzji woli powyższych pod-
miotów, nie zaś sytuację, w której wyraziły one wolę przeciwną określonemu postępo-
waniu, gdyż wchodzi wówczas w grę zagadnienie tzw. leczenia przymusowego, np. ba-
dania na polecenie władz, problematyka epidemiologiczna itp. a to stanowi odrębną
problematykę, której nie będziemy poruszali w niniejszym opracowaniu.

2. Status prawny działań lekarza w tym przypadku zależy (podobnie jak to miało
miejsce w przypadkach omawianych w cz. A) od tego, czy działania takie przybierają
czy też nie przybierają postaci operacji lub działań diagnostycznych albo leczniczych
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 32 ustawy o zawodzie lekarza).

a) Jeżeli nie przybierają one takiej postaci, podjęcie ich bez wymaganej zgody
będzie dopuszczalne, jeżeli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej,
a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie jest on w stanie wyrazić i wyartyku-
łować zgody, przy czym nie ma możliwości porozumienia się z jego przedsta-
wicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym, a tym bardziej nie wchodzi
w grę oczekiwanie na stosowne stanowisko sądu opiekuńczego. Decyzję po-
dejmuje wówczas samodzielnie lekarz po skonsultowaniu jej w miarę możli-
wości z innym lekarzem i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej
pacjenta (art. 22 ust. 1, 2 i 3 ustawy o zawodzie lekarza). Ocena niezwłoczno-
ści oraz zdolności wyrażenia zgody przez pacjenta zależy od lekarza, zaś jego
ewentualny błąd w tym względzie może, co prawda, skutkować odpowiedzial-
ność korporacyjną, ale zawsze wyłączy odpowiedzialność z art. 192 kk (jest to
bowiem przestępstwo umyślne, zaś błąd wyłącza zawsze umyślność działania).
Możliwość porozumienia się oznacza możliwość realną przy zachowaniu na-
leżytej staranności i przeciętnych środków, nie zaś środków nadzwyczajnych.

b) Jeśli czynności takie przybierałyby formę zabiegu operacyjnego lub metody le-
czenia lub diagnozowania stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 34
ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza), podjęcie ich bez zgody pacjenta, jego przed-
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stawiciela umysłowego lub sądu opiekuńczego jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania takiej zgody gro-
ziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała
lub ciężkiego rozstroju zdrowia, po uprzednim zaciągnięciu, w miarę możliwo-
ści, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O wyko-
nywanych czynnościach lekarz zobowiązany jest jednak niezwłocznie zawiado-
mić przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego, lub sąd opiekuńczy,
czyniąc uprzednio odpowiednie adnotacje w dokumentacji medycznej (art. 34
ust. 7 i 8 ustawy o zawodzie lekarza). Ocena powyższych okoliczności faktycz-
nych (zagrożenia płynące ze zwłoki) zależy od lekarza.

Art. 34 ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza mówi, co prawda, wyłącznie o braku
zgody zastępczej lub kumulatywnej ze strony podmiotów innych niż pacjent. Wy-
kładając normę tę literalnie wynikałoby z tego a contrario, iż zgoda samego pacjen-
ta, jeżeli ma ona charakter zgody wyłącznej (tj. pacjent nie jest nieletni czy ubez-
własnowolniony częściowo lub całkowicie), jest w przypadku takiego zabiegu nie-
zbędna. Powstaje więc pytanie, jak ocenić sytuację, w której pacjent taki (dorosły
i nieubezwłasnowolniony) z przyczyn faktycznych (np. nieprzytomności) nie jest
w stanie wyrazić lub wyartykułować jakiejkolwiek decyzji woli w przedmiocie zgody
(lub sprzeciwu) na taki zabieg, zaś lekarz uzna, że zwłoka w podjęciu takich czyn-
ności groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem, o którym mowa powyżej.

Stojąc więc na gruncie wykładni czysto językowej stwierdzić tu należałoby przykrą
lukę prawną. Dokonując jednak wykładni logicznej i celowościowej powyższych norm
należy zająć stanowisko, iż przepis ten stosować należy analogicznie także i do opisa-
nego powyżej przypadku. Skoro bowiem ustawa dopuszcza podejmowanie operacji
lub czynności „ryzykownych” nawet przy braku decyzji o zgodzie na nie w sytuacjach
szczególnych (małoletni i ubezwłasnowolnieni), tym bardziej musi dopuszczać taką
możliwość w odniesieniu do sytuacji standardowych. Pomijając zresztą nawet ten argu-
ment z arsenału reguł wykładni prawa, lekarz decydujący się w opisanych powyżej wa-
runkach na operację czy zastosowanie metody leczniczej lub diagnostycznej o podwyż-
szonym ryzyku, przy braku zgody pacjenta, wynikającym z powodów „fizycznej” nie-
możności jej podjęcia lub wyartykułowania, nie odpowiadałby i tak za przestępstwo
z art. 192 kk, chroniłby go bowiem kontratyp tzw. kolizji interesów będący swoistym
wariantem stanu wyższej konieczności (art. 26 §5 kk). Z jednej bowiem strony ciążyłby
na nim prawny obowiązek udzielenia pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie (za-
grożony sankcją karną z art. 160 lub 162 kk), z drugiej zaś obowiązek uzyskania takiej
zgody na zabieg również zagrożony sankcją karną z art. 192 kk. W powyższej sytuacji
kolizyjnej niewątpliwie pierwszeństwo zyskuje pierwszy z tych obowiązków, tym bar-
dziej iż w oparciu o potoczne doświadczenia życiowe można domniemywać, że gdyby
pacjent był w stanie wyrazić swoją wolę (np. był przytomny) zgody takiej by udzielił.

Rozumowanie takie nie odnosi się oczywiście do sytuacji, gdy pacjent uprawiony
do wyrażenia zgody wyłącznej, zgody takiej nie wyraża, tj. sprzeciwia się określo-
nym czynnościom lekarskim. Lekarz musi wówczas uszanować jego wolę, a jej nie-
uszanowanie spowoduje jego odpowiedzialność z art. 192 kk.
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3. Szczegółowym zagadnieniem łączącym się z omawianą problematyką jest kwe-
stia ratowania samobójców. Jeśli osoba usiłująca popełnić samobójstwo jest nie-
przytomna lub znajduje się w stanie takich zaburzeń psychicznych, które uniemoż-
liwiają jej podjęcie lub wyartykułowanie integralnej decyzji woli co do działań leka-
rza ratujących jej życie lub zdrowie, podjęte przez lekarza działania tego rodzaju,
przy braku zgody samobójcy, mieszczą się w formule art. 34 ust. 7 ustawy o zawo-
dzie lekarza interpretowanego w sposób opisany powyżej. Gdyby jednak samobój-
ca znajdował się w stanie fizycznym i psychicznym pozwalającym mu na niewadliwe
podjęcie i wyartykułowanie decyzji woli w postaci sprzeciwu co do podejmowanych
przez lekarza powyższych czynności, wolę tę należy uszanować, zaś lekarz podej-
mujący je wbrew tej woli narażałby się na odpowiedzialność z art. 192 kk (jeśli
czynności te przybierałyby postać „zabiegu leczniczego” o którym mowa w tym prze-
pisie.) Gdyby zaś czynności te postaci takiej nie przybierały, w zależności od oko-
liczności odpowiadać mógłby za inne opisane w kodeksie karnym przestępstwo (po-
zbawienie wolności, zmuszanie), a także przed sądem lekarskim w oparciu o prze-
pisy KEL.

4. Innym problemem jest odmowa zgody na przeprowadzenie określonych za-
biegów z powodów konfesyjnych. Praktycznie chodzi o odmowę poddania się trans-
fuzji krwi przez świadków Jehowy. Jeśli zgody na zabieg ten nie wyraża pacjent
wyłącznie uprawniony do jej wyrażania (dorosły, poczytalny), jego decyzja wiąże
lekarza i postępując wbrew niej naraża się on na odpowiedzialność z art. 192 kk.
Jeśli adresatem transfuzji jest małoletni, który ukończył 16 lat lub osoba wpraw-
dzie ubezwłasnowolniona, chora lub niedorozwinięta psychicznie, będąca jednak
w stanie integralnie wyrazić w tym względzie swą wolę i osoba ta zgodę na transfu-
zję wyraża, zaś jej przedstawiciel ustawowy zgody takiej odmawia (zgoda kumula-
tywna), wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego (art. 32 ust. 6 ustawy o zawodzie
lekarza). Analogiczna zgoda będzie niezbędna również w sytuacji odwrotnej.

W określonych w tym przepisie okolicznościach lekarz może przeprowadzić trans-
fuzję także w oparciu o przepis art. 34 ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza.

Gdyby jednak przedstawiciel ustawowy dziecka poniżej 16 roku życia wyraził
jednoznaczny sprzeciw przeciwko takiemu zabiegowi, lekarzowi pozostawałoby je-
dynie odwołanie się do decyzji sądu opiekuńczego w przedmiocie pozbawienia ta-
kiego opiekuna praw rodzicielskich lub opiekuńczych, gdyż w przeciwnym razie
postępując wbrew tej woli narażałby się na odpowiedzialność z art. 192 kk, choć
w praktyce skutecznym okazać by się mogło powołanie na kontratyp kolizji intere-
sów (art. 26 §5) eliminujący bezprawność takiego działania.

5. Konieczność uzyskania poinformowanej zgody pacjenta obejmuje oczywiście
i sytuacje, w których w trakcie trwania procedury medycznej, na którą pacjent wy-
raził prawidłową zgodę okaże się, iż zaszły czy ujawniły się okoliczności uzasadnia-
jące konieczność zmiany tej procedury, zwłaszcza rozszerzenie zakresu zabiegu lecz-
niczego. Zgoda na określony rodzaj procedury nie oznacza bowiem automatycznej
zgody na wszelkie (nawet uzasadnione medycznie) poczynania lekarza, które mo-
głyby nastąpić po odstąpieniu od pierwotnej objętej zgodą procedury.
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W praktyce może się jednak okazać, że zachodzi pilna potrzeba rozszerzenia czy
zmiany tej procedury, zaś ze względu na stan, w którym pacjent się znajduje, jego
dodatkowej „zgody rozszerzonej” nie sposób uzyskać (np. pacjent znajduje się pod
narkozą). Odwołać się wówczas należy do art. 35 ustawy o zawodzie lekarza: „jeśli
w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego, albo stosowania metody leczniczej
lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pa-
cjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim
rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznego uzyskania zgody pacjenta
lub jego przedstawiciela ustawowego, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody,
zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwia-
jący uwzględnienie tych okoliczności. W takim przypadku lekarz ma obowiązek,
o ile to możliwe, zaciągnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej
specjalności.”

O okolicznościach powyższych lekarz dokonuje adnotacji w dokumentacji me-
dycznej oraz informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna fak-
tycznego albo sąd opiekuńczy (art. 35 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza).

W piśmiennictwie i orzecznictwie polskim wytworzył się ogólny kanon dopusz-
czający takie rozszerzenie w powyższych okolicznościach w oparciu o domniema-
nie, iż zgoda udzielona na zabieg w pierwotnie planowanym zakresie obejmuje tak-
że jego rozszerzenie, jeśli taki rozszerzony zabieg nie przedstawia większego ryzyka
dla pacjenta i nie dotyczy organów szczególnie ważnych. Gdyby jednak zabieg roz-
szerzony z takim zwiększonym ryzykiem łączył się lub dotyczyłby szczególnie waż-
nych organów, rozszerzenie takie bez zgody pacjenta możliwe byłoby tylko w przy-
padkach, gdy zwłoka w podjęciu tych działań groziłaby pacjentowi niebezpieczeń-
stwem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza (patrz orzeczenie
Sądu Najwyższego z 29.XII.1969 r. II CR 551/69).

6. Znaczenia nabiera także problem rozszerzenia zakresu badań laboratoryjnych
pobranego za zgodą pacjenta materiału biologicznego na obszary diagnostyczne,
co do których penetracji pacjent nie wyraził zgody. Chodzi tu praktycznie o bada-
nie krwi pobranej dla innych celów badawczych także na nosicielstwo HIV. W opar-
ciu o standardy, które wytworzyły się w orzecznictwie polskim poczynając od orze-
czenia SN z 22.XII.1967 (I CR 188/67 – przedmiotowa sprawa dotyczyła wprawdzie
pobrania bez zgody pacjenta wycinka skóry celem zdiagnozowania go pod kątem
stwierdzenia raka skóry, można tu jednak zastosować analogię) oraz o stanowisko
gremiów lekarskich (patrz Zespół ds. AIDS Naczelnej Rady Lekarskiej – stanowi-
sko z 1992 r.) przyjąć należy w powyższej kwestii następującą regułę:

– jeżeli lekarz pobrał określony materiał biologiczny celem zdiagnozowania cho-
roby nierozpoznawalnej w momencie tego pobrania, może on prowadzić badania
diagnostyczne tego materiału pod dowolnym, uznanym przez siebie za właściwy,
kątem z punktu widzenia postawienia prawidłowej diagnozy (oczywiście, jeśli takie
pobranie nastąpiło za ogólną zgodą pacjenta). Chodzi bowiem o ustalenie rodzaju
choroby, pacjent zgadzający się zaś na takie ustalenie w drodze badania diagno-
stycznego nie może z góry godzić się jedynie na rozpoznanie jednych chorób, zaś
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nierozpoznanie innych. Jeśli jednak rodzaj choroby został już zdiagnozowany, le-
karz pobrał zaś materiał biologiczny celem lepszego jej rozpoznania i wyboru wła-
ściwej terapii, nie może on prowadzić bez zgody pacjenta takich badań diagno-
stycznych tego materiału, które nie miałyby związku ze zdiagnozowanym schorze-
niem. W szczególności nie można prowadzić takich badań w celach innych niż lecz-
nicze i leżące w interesie pacjenta (np. w celu zabezpieczenia personelu przed ewen-
tualnym zainfekowaniem), a już tym bardziej „wymuszać” zgody na takie badania
pod groźbą odmowy lub odstąpienia od leczenia. „Zgoda” uzyskana w taki sposób
stanowiłaby klasyczny przykład zgody nieważnej prawnie, dotkniętej klasyczną wadą
oświadczenia woli (przymus, groźba). Identyczną wadą dotknięta byłaby zgoda
„wyłudzona”, gdyby lekarz pobrał materiał do badań na nosicielstwo HIV pod po-
zorem przeprowadzenia innych rutynowych badań.
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Prawne problemy pobrania krwi od osoby
podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub
wykroczenia po użyciu alkoholu

I. Zagadnienie powyższe nabrało ostatnimi czasy znaczenia w kontekście odno-
towywanych przez praktykę i nagłaśnianych przez media przypadków odmów ze
strony lekarzy pobierania krwi dla celów dowodowych od osób podejrzanych o pro-
wadzenie pojazdów mechanicznych po użyciu alkoholu w prowadzonym przeciwko
nim postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Używa
się tu argumentu, iż doprowadzony na takie badania nie wyraził zgody na jego prze-
prowadzenie, zaś zgoda taka według stanowiska odmawiających lekarzy jest pod-
stawowym i absolutnym warunkiem dopuszczalności podjęcia jakichkolwiek zabie-
gów lekarskich lub leczniczych w odniesieniu do wszelkich pacjentów, w tym i osób,
o których powyżej mowa. Lekarze odmawiający takiego pobrania powołują się tu
nie tylko na ogólne regulacje KEL i ustawy o zawodzie lekarza, lecz wręcz na kon-
stytucję RP, a nawet regulacje konwencyjne. Stanowiska takie zdają się niekiedy
wspierać swymi wypowiedziami także niektórzy przedstawiciele doktryny prawa.

Natomiast w praktyce odnotowane są przypadki wszczynania przez prokuratury
w stosunku do takich lekarzy postępowań karnych o przestępstwo utrudniania po-
stępowania karnego przewidziane w art. 239 k.k., a także prowadzenia stosownych
postępowań przez Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej przy OIL.

Powyższy stan rzeczy jest wysoce niepokojący, z jednej strony bowiem, w razie
upowszechnienia się powyższych praktyk, może grozić paraliżem wymiaru sprawie-
dliwości na określonym niebłahym odcinku, z drugiej zaś, w środowiskach lekar-
skich rodzić może atmosferę nieporozumień i konfuzji, a w efekcie – zbędne rozgo-
ryczenie i poczucie krzywdy i niesprawiedliwości.

Opracowanie niniejsze ma na celu wyjaśnienie powyższego problemu. Nie ma
ono charakteru stricte dogmatycznoprawnej jego analizy, lecz stawiając sobie zada-
nie wyjaśnienia nieporozumień nagromadzonych wokół tej sprawy i interpretacji
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stanu normatywnego w tym względzie de lege lata, przygotowane zostało dla celów
praktycznych.

II. Nie ulega wątpliwości, iż pobranie krwi w celu stwierdzenia zawartości alko-
holu w organizmie dla celów postępowania karnego jest badaniem w rozumieniu
art. 32 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. „O zawodzie lekarza” (Dz. U. Nr 28, poz.
152 z późniejszymi zmianami), jak również mieści się w zakresie czynności, o któ-
rych mowa w art. 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. „O zakładach opieki zdrowotnej”
(Dz. U. Nr 91, poz. 408) jako „inne działania medyczne... wynikające z... przepisów
odrębnych”, które jest „...w szczególności związane z badaniem diagnostycznym”
(art. 3 pkt 7). W piśmiennictwie prawniczym działania tego typu określa się mia-
nem tzw. czynności lekarskiej, którą stanowi każde działanie podjęte z zastosowa-
niem znanych medycynie technik i procedur, których przedmiotem jest organizm
ludzki (patrz M. Filar, Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000, s. 98). Specyfiku-
jąc dalej, terminologicznie tego typu czynność należy określić mianem postępowa-
nia diagnostycznego w rozumieniu art. 15 KEL z 14 grudnia 1993 r. Każda inna
interpretacja, zmierzająca do wyłączenia tego rodzaju czynności ze sfery czynności
lekarskich, prowadziłaby do absurdu i byłaby nie do przyjęcia.

Ze względu na swą techniczną specyfikację, przedmiotowo stanowić ono może na-
ruszenie nietykalności i wolności osobistej w rozumieniu art. 41 ust. 1 zd. 1 konstytucji.

Nie ulega również wątpliwości, iż ogólnym, powszechnie uznanym standardem pra-
wa lekarskiego w tym względzie jest zasada, iż zarówno wszelkie czynności lecznicze
(zwane niekiedy w piśmiennictwie terapeutycznymi) jak i lekarskie (zwane niekiedy
w piśmiennictwie nieterapeutycznymi) wymagają dla swej legalności zgody osoby, któ-
ra jest im poddana. Nie jest to jednak warunek bezwzględny i nie znający wyjątków.

Artykuł 41 konstytucji w zd. 2 dopuszcza możliwość pozbawienia lub ogranicze-
nia wolności osobistej (a więc na zasadzie wykładni a maiore ad minus także i niety-
kalności osobistej) „...tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie”.

Podobnie i art. 32 ustawy o zawodzie lekarza stanowi, iż co prawda „lekarz może
przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych...po wyrażeniu
zgody przez pacjenta”, lecz „...z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie”!

Prawo lekarskie zna szereg takich wyjątków dopuszczających możliwość doko-
nania przez lekarza takich czynności bez zgody pacjenta. Mogą to być przypadki,
w których zgodę taką zamiast pacjenta wyraża inny umocowany ustawowo pod-
miot (tzw. zgoda zastępcza, np. rodzice dziecka), lub gdy podejmuje się je w przy-
padkach ściśle oznaczonych w ustawie na polecenie stosownych władz, które to
polecenie w takich przypadkach zgodę tę zastępuje, legalizując w tym aspekcie
podjęte przez lekarza czynności.

Wprawdzie art. 15 KEL nie zawiera analogicznego sformułowania (mówiąc jedy-
nie o tzw. zgodzie zastępczej lub przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta
albo innych osób), uznać to jednak należy, niestety, za niedopatrzenie legislacyjne
tego aktu, a już w żadnym razie nie można tu przyjąć tezy, iż art. 15 KEL ma tu
pierwszeństwo i „wypiera” regulację zawartą w art. 32 ustawy o zawodzie lekarza.
KEL jest bowiem aktem o charakterze wewnątrzkorporacyjnym, nie ma skutków
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erga omnes i nie może jako taki mieć priorytetu i eliminować (na zasadzie lex specialis
derogat legi generali) przepisu ustawowego o mocy obowiązującej powszechnie.

III. W tym stanie rzeczy powstaje więc pytanie, jaka podstawa ustawowa stwarza
możliwość dokonania, tj. pobrania krwi w celu zbadania ewentualnej zawartości w niej
alkoholu w celach dowodowych postępowania karnego o przestępstwo lub wykrocze-
nie polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu. Tylko
bowiem stwierdzenie istnienia takiej podstawy może legalizować pobranie krwi bez
zgody, a nawet przy sprzeciwie osoby, wobec której pobranie takie następuje.

Ze względu na niedopatrzenie legislacyjne (które notabene ma zostać usunięte
w trakcie bieżących prac nad nowelizacją k.p.k.) dyskusyjne wydaje się powołanie
jako tej podstawy art. 74 §2 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, który zezwala na
przeprowadzenie „...badań...połączonych z dokonywaniem zabiegów na ciele”,
w szczególności polegających na „pobraniu krwi...” przy braku zgody na nie ich
adresata („...jest obowiązany...poddać się pobraniu krwi...”), lecz jedynie w odnie-
sieniu do oskarżonego („...oskarżony zobowiązany jest...”). Jak wiadomo zaś,
oskarżonym w procesie karnym jest ten, przeciwko któremu wniesiono akt oskar-
żenia, lub co do którego prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postę-
powania (art. 71 §2 k.p.k.). Zarówno w przedmiotowej sprawie, jak zresztą we wszel-
kich rutynowych analogicznych przypadkach, osoba, której krew zamierzano po-
brać, formalnego statusu oskarżonego nie posiadała, zaś wszelka wykładnia rozsze-
rzająca ze względów zasadniczych nie wchodzi tu w rachubę.

„Na placu boju” pozostaje tu więc jedynie ustawa z 26 października 1982 r. „O wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” (Dz. U. Z 1984 r. Nr 35,
poz. 230 z późniejszymi zmianami). Artykuł 47 ust. 1 tejże ustawy stanowi: „jeśli za-
chodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie popełnione zostało po spożyciu
alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecznemu dla ustalenia
zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi”.

Z kontekstu powyższego przepisu wynika, iż pojęcie „osoba podejrzana” nie sta-
nowi synonimu procesowego pojęcia „podejrzany” w rozumieniu art. 71 §1 k.p.k.
(a więc nie jest niezbędne, by przedtem przedstawiono mu postanowienie o przed-
stawieniu zarzutów lub przesłuchano w charakterze podejrzanego). Podejrzanym
jest więc każdy, w stosunku do którego „zachodzi podejrzenie”, o którym mowa
powyżej. Sformułowanie „może być poddana” interpretować należy w tym sensie,
iż jej zgoda na takie pobranie nie jest konieczna i może się ono odbywać legalnie
nawet przy jego sprzeciwie. Przepis ten traktować bowiem należy jako lex specialis
w stosunku do przepisu art. 74 §2 k.p.k., w innym bowiem przypadku jego zawarcie
w cytowanej ustawie nie miałoby legislacyjno-systemowego sensu.

Na mocy delegacji zawartej w art. 47 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6 maja 1983 r.
„W sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w orga-
nizmie” (Dz. U. z 12 maja 1983 r., Nr 25, poz. 117), szczegółowo formułujące zasady
przeprowadzenia takiego badania (patrz zwłaszcza §5, gdzie wyraźnie już dopuszcza
się możliwość przeprowadzenia takiej czynności mimo braku zgody osoby podejrza-
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nej). Wobec zawartego w art. 47 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy sformułowania
„...osoba podejrzana może być poddana” stwierdzić należy, iż powyższe sformułowa-
nie §5 pkt 6 rozporządzenia nie stanowi przekroczenia poprzez akt wykonawczy, ja-
kim jest rozporządzenie, zakresu upoważnienia wynikającego z tego przepisu. Zdaje
się więc nie ulegać wątpliwości, iż pobranie krwi od osoby podejrzanej może odbyć
się także bez jej zgody, a nawet przy jej sprzeciwie – również wówczas, gdy istnieje
wobec niej konieczność zastosowania przymusu bezpośredniego, którego celem bę-
dzie techniczne umożliwienie takiego pobrania w sytuacjach, w których sprzeciw osoby
podejrzanej przybiera formy fizycznie uniemożliwiające prawidłowe medyczne takie
pobranie. Interpretacja taka może być wnioskowana m.in. z treści pkt 7 §5 cytowane-
go rozporządzenia. Mówi on bowiem o niepobraniu krwi jedynie w przypadku opisa-
nym w pkt 5 (tj. w sytuacji, w której pobranie krwi powodowałoby zagrożenie zdrowia
lub życia takiej osoby), zaś w sytuacji utrudniania przez nią takiego pobrania, mowa
jest jedynie o zamieszczeniu wzmianki o takim utrudnianiu w protokole pobrania, a
nie o zaniechaniu takiego pobrania (jak to ma miejsce w przypadku stwierdzenia
przeciwwskazań zdrowotnych).

Konkluzja: prawo polskie de lege lata dopuszcza możliwość pobrania od osoby
podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia po spożyciu alkoholu krwi
w celu zbadania ewentualnej zawartości w niej alkoholu, także przy braku jej zgo-
dy na taki zabieg, a nawet przy wyrażonym przez nią w tym względzie sprzeciwie,
także jeżeli przybiera on formę oporu fizycznego, opór ten może być przełamany
stosowaniem przymusu bezpośredniego.

IV. Całkowicie odmienną kwestią jest natomiast pytanie, k t o w świetle regulacji
prawnych w tym względzie uprawniony jest (a nawet w niektórych przypadkach
zobowiązany) do stosowania takiego przymusu. Wprawdzie §5 pkt 3 cytowanego
powyżej rozporządzenia stanowi, iż „Do pobrania krwi do badań obowiązany jest
lekarz...”, nie oznacza to jednak żadną miarą, iż jest on obowiązany (czy uprawnio-
ny) do stosowania przymusu bezpośredniego w celu wyegzekwowania ciążącego na
nim powyższego obowiązku. Nikt też nie może oczekiwać od lekarza, że osobiście
zastosuje on taki przymus, a tym bardziej łączyć z niezastosowaniem przezeń takie-
go przymusu jakichkolwiek niekorzystnych dla lekarza konsekwencji prawnych.
Pozostawałoby to bowiem w elementarnej sprzeczności z fundamentalnymi zasa-
dami etosu społecznego i moralnego misji lekarza w państwie demokratycznym.

V. Wobec braku regulacji tej kwestii w rozporządzeniu z 6 maja 1983 r., pozosta-
je się odwołać do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 stycznia 1999 r.
„W sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego
lub osoby podejrzanej” (Dz. U. Nr 7, poz. 63). Można by co prawda uznać za dys-
kusyjne, czy pod pojęciem „osoby podejrzanej” rozumieć należy wyłącznie proce-
sowo podejrzanego w rozumieniu art.. 71 §1 k.p.k., czy też także i faktycznie podej-
rzanego w rozumieniu art. 47 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (gdzie nota-
bene mówi się werbalnie o „osobie podejrzanej”).

Wydaje się jednak, iż właściwa jest ta druga interpretacja, jako że w przeciwnym
razie musielibyśmy uznać istnienie przykrej luki w prawie, która praktycznie unie-
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możliwiłaby skuteczne prowadzenie postępowania dowodowego wobec rzeszy spraw-
ców istotnych społecznie naruszeń prawa. Paragraf 5 niniejszego rozporządzenia
zobowiązuje stosowny organ (w przedmiotowym przypadku policję) do zapewnie-
nia w trakcie badania stosownej asysty „...zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba zastoso-
wania wobec badanego przymusu bezpośredniego” (sic!).

Konkluzja: w systemie polskiego prawa de lege lata jedynym uprawnionym (oraz
zobowiązanym w określonych warunkach) do stosowania przymusu bezpośrednie-
go celem umożliwienia pobrania krwi dla celów dowodowych od osoby podejrzanej
o określone przestępstwo lub wykroczenie, która wyraża sprzeciw wobec takiego
pobrania uniemożliwiający jego dokonanie zgodnie z obowiązującymi lekarza w tym
względzie zasadami lege artis, jest policja.
VI. W powyższym stanie prawnym w przedmiotowych sprawach lekarz postępować
powinien wedle następującego porządku:

– przeprowadzić ogólne badanie osoby podejrzanej celem stwierdzenia, czy nie
występuje uzasadnione podejrzenie, że pobranie krwi spowoduje zagrożenie
życia lub zdrowia takiej osoby;

– jeżeli nie stwierdzi okoliczności mogących takie zagrożenie spowodować, po-
winien poinformować ją, iż przystępuje do pobrania krwi;

– jeśli osoba taka odmawia zgody na takie pobranie, należy uprzedzić ją, iż po-
branie to odbyć się może mimo braku jej zgody w tym względzie (§5 pkt 6
rozporządzenia), a następnie przystąpić do pobrania krwi;

– jeżeli odmowa taka przybrałaby postać sprzeciwu, który według oceny lekarza
przybiera lub mógłby przybrać formę uniemożliwiającą dokonanie takiego po-
brania lege artis, lekarz zażądać powinien od stosownego organu (policji) za-
pewnienia odpowiedniej asysty celem umożliwienia takiego pobrania, także
poprzez zastosowanie przymusu bezpośredniego (§5 pkt 1 rozporządzenia z 9
stycznia 1999 r.);

– jeżeli lekarz stwierdzi, że stan zdrowia osoby podejrzanej powoduje zagrożenie
jej życia lub zdrowia przy dokonaniu pobrania krwi, może podjąć decyzję o od-
stąpieniu od takiego pobrania (§5 pkt 5 rozporządzenia z 6 maja 1983 r.), czy-
niąc następnie o tym odstąpieniu stosowną wzmiankę w protokole pobrania krwi.
Podstawą takiego odstąpienia może być także i to, iż lekarz stwierdzi, że organ
doprowadzający taką osobę na badanie (policja) bądź nie jest w stanie zapewnić
stosownej asysty przy pobraniu krwi u osoby sprzeciwiającej się temu, bądź asy-
sta taka nie jest w stanie zastosować w danych okolicznościach takich środków
przymusu (w tym bezpośredniego), które zezwoliłyby na dokonanie pobrania
lege artis i w związku z powyższym istniałoby uzasadnione podejrzenie, iż
spowoduje ono zagrożenie życia lub zdrowia osoby podejrzanej.

– decyzja w tym względzie należy wyłącznie do lekarza i jej podjęcie rozpatrywa-
ne być może wyłącznie w kontekście zasad sztuki lekarskiej;

– o wszelkich powyższych okolicznościach należy umieścić stosowną wzmiankę
w protokole pobrania krwi (§5 pkt 7 rozporządzenia z 6 maja 1983 r.).
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Uwagi o pobieraniu krwi dla ustalenia poziomu
zawartości alkoholu w organizmie osoby
podejrzanej, która nie wyraża na to zgody

Zarówno w doktrynie, jak i praktycznej działalności organów ścigania rodzi się
wątpliwość dotycząca tego, czy i kiedy lekarz ma obowiązek pobrania krwi od pa-
cjenta bez jego zgody. Kwestia ta wiąże się jak najściślej z ustanowieniem obowiąz-
ku poddania się takiemu działaniu – jeśli bowiem nie istnieje obowiązek poddania
się pobraniu krwi dla określenia zawartości alkoholu w organizmie, to bezprzed-
miotowe staje się poszukiwanie podmiotu zobowiązanego do dokonania tej czyn-
ności. Toteż trzeba rozpocząć rozważania od ustaleń dotyczących obowiązku pod-
dania się pobraniu krwi.

Analiza stanu prawnego obecnie obowiązującego wymaga uwzględnienia także
postanowień dotychczas obowiązującego kodeksu postępowania karnego (dalej
„dkpk”), bowiem w okresie jego obowiązywania wydano niektóre przepisy odno-
szące się do pobrania krwi.

Dkpk oparł swe rozwiązania o rozróżnienie podejrzanego i osoby podejrzanej
(tego ostatniego określenia użyto np. w art. 171 pkt 3, 206 par 1, 267). W art. 61 par.
1 dkp jako podejrzanego określono osobę, co do której wydano postanowienie
o przedstawieniu zarzutów, równocześnie jednak w 422 par. 1 dkpk wskazano, że
w postępowaniu uproszczonym nie jest wymagane wydanie tego postanowienia,
a wystarczające jest przesłuchanie co do treści zarzutów. Można więc przyjąć, że
osoba podejrzana to taka, wobec której nie dokonano nawet przesłuchania co do
zarzutów (a więc np. osoba, co do której policjant podczas kontroli drogowej po-
czuł woń alkoholu, albo też jej zachowanie wskazywało na odurzenie alkoholowe).

Na mocy art. 61 par. 2 dkpk przepisy odnoszące się do oskarżonego znajdowały
zastosowanie do podejrzanego. Na tej podstawie art. 65 par. 1 pkt 2 dkpk, przewi-
dujący obowiązek poddania się oskarżonego badaniu krwi jeśli jest to potrzebne
dla celów dowodowych, wyznaczał także obowiązek podejrzanego.
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– uregulowanie to jednak nie dotyczyło osoby podejrzanej.
Ewentualność pobrania krwi od osoby podejrzanej dopuszczono w art. 267 dkpk
– jeśli było to konieczne dla zabezpieczenia dowodu przestępstwa. Na tej pod-

stawie w piśmiennictwie wyrażono zapatrywanie, że organ procesowy jest upraw-
niony do zastosowania przymusu bezpośredniego w celu wyegzekwowania tego
obowiązku od osoby podejrzanej (por. S. Owczarski: Osoba podejrzana i podejrza-
ny w dochodzeniu nie cierpiącym zwłoki w świetle badań, WPP 1994, nr 1, s. 19).
Słuszność tego poglądu wcale nie jest oczywista, niemniej jednak, by nie mnożyć
ponad potrzebę uwag polemicznych odnoszących się do poprzednio obowiązujące-
go stanu prawnego, w toku dalszych rozważań przyjmuję, że na mocy art. 267 kpk
osoba podejrzana miała obowiązek poddać się pobraniu krwi, zaś organ procesowy
był uprawniony do wymuszenia tego – wątek stosowania przymusu bezpośredniego
dla wymuszenia poddania się omawianemu obowiązkowi będzie jeszcze rozważany
na tle obecnego stanu prawnego. Analizowane postanowienia dkpk niczego jednak
nie stanowiły na temat tego, kto ma pobranie krwi zrealizować.

Regulacji przyjętej w przywołanym przepisie dkpk towarzyszyły postanowienia
innych aktów normatywnych, których treść ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy
w tym okresie lekarz miał obowiązek przeprowadzenia badania, o którym mowa
w art. 267 dkpk.

 Należy zwrócić uwagę na to, że obowiązująca wówczas ustawa o zawodzie leka-
rza (ustawa z 28 października 1950 roku, Dz. U. Nr 50, poz. 458, z późn. zm.)
wprowadzała wymóg odbierania zgody pacjenta tylko w odniesieniu do zabiegu
operacyjnego. Z tego wszakże nie wynika, by lekarz miał uprawnienie, a tym bar-
dziej obowiązek, do podjęcia działania wbrew woli pacjenta. Konieczne jest więc
przeanalizowanie innych elementów ówczesnego stanu prawnego, z których takie
uprawnienie lub obowiązek wywieść było można.

Szczególne znaczenie ma art. 47 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002,
nr 147, poz. 1231), który brzmi:

„Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popeł-
nione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu ko-
niecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności za-
biegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby
zdrowia”.

Pierwsza wątpliwość jaka powstaje na tle przytoczonej regulacji wiąże się z uży-
ciem nazwy „osoba podejrzana”; w szczególności odpowiedzieć trzeba na pytanie,
czy na gruncie tej ustawy mamy do czynienia ze sposobem jej pojmowania właści-
wym kodeksowi postępowania karnego, czy też ustawa ta w tym względzie ustala jej
treść i zakres w sposób autonomiczny. Wydaje się nie budzić wątpliwości, że – ze
względu na bezpośredni związek omawianego przepisu z realizacją celów stawia-
nych postępowaniu karnemu – zasadne jest przyjęcie, iż omawiany termin należy
rozumieć tak jak w przepisach procedury karnej. Kierując się tym musimy odwołać
się do przywołanego wyżej sposobu rozumienia terminu „osoba podejrzana” w dkpk,
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obowiązującym w chwili wejścia w życie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uprawnione jest więc twierdzenie, że analizowany przepis ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w chwili jego wejścia w życie doty-
czył pobierania krwi od osób, którym ani nie przedstawiono zarzutów, ani nie prze-
słuchano ich co do zarzutów.

Nie jest także oczywiste, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi wyraża obowiązek poddania się pobraniu krwi, skoro używa się
w niej określenia „może”. Wydaje się jednak, że unormowanie to wyraża uprawnie-
nie organu procesowego, którego konsekwencją jest obowiązek znoszenia wystę-
pujący po stronie osoby podejrzanej – czy takie „domyślne” ustalanie obowiązku
odpowiada zasadom konstytucyjnym, o tym poniżej.

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że postanowienia ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozostawały w harmonii względem
regulacji zawartych w dkpk.

W zacytowanym przepisie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi niczego się jednak nie mówi na temat czyjegokolwiek obowiązku
pobrania krwi, w szczególności nie sposób przepisu tego odczytywać jako wyraża-
jącego uprawnienie i obowiązek pobrania krwi bez zgody osoby zainteresowanej.
Wzmianka o dokonywaniu pobrania krwi przez fachowego pracownika służby zdro-
wia wyraża jedynie konieczność przeprowadzenia badania przez osobę o odpowied-
nich kompetencjach, co związane jest z dążeniem ustawodawcy do zapewnienia
należytego bezpieczeństwa osobie poddawanej zabiegowi pobrania krwi. Nie może
być ona odczytywana jako konstytuująca obowiązek pracownika medycznego, bo-
wiem określa krąg osób na tyle ogólnie, że nie sposób traktować tego jako wskaza-
nia zobowiązanych.

Powyższa konstatacja opiera się o literalne brzmienie przepisu. Trzeba wskazać, że
nie jest tu możliwa wykładnia rozszerzająca, a wręcz przeciwnie, istnieje obowiązek
posiłkowania się interpretacją zwężającą w myśl zasady in dubio pro libertate. Przyczynę
takiego stanu rzeczy stanowi to, że omawiana regulacja oznacza ingerencję w sferę praw
i wolności obywatelskich. Tym wartościom ochronę przydaje Konstytucja RP, która
równocześnie określa możliwości ograniczania praw i wolności obywatelskich.

W związku z tym nieodzowne jest przywołanie przepisów odgrywających funda-
mentalną rolę w prowadzonych tu rozważaniach. Mam na myśli w szczególności
art. 47 Konstytucji, w którym wskazuje się, że każdy ma prawo do ochrony prawnej
życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim
życiu osobistym. Konstytucyjne gwarancje tego prawa przesądzają o stosunkowo
wąsko ujętym zakresie jego ograniczania, co stwierdza się jednoznacznie w art. 31
ust. 3 Konstytucji: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno-
ści i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.
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Konsekwencje istnienia przywołanych uregulowań rangi konstytucyjnej będą jesz-
cze omawiane poniżej.

Wobec tego, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi nie ustanawia lekarskiego obowiązku pobrania krwi wbrew woli pacjenta
będącego osobą podejrzaną, uwzględnić należy treść innych aktów prawnych.

W art. 47 par. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi występuje delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw zdrowia,
do wydania, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw pracy, rozporządze-
nia określającego „warunki i sposób dokonywania badań, o których mowa w ust. 1
(...).” (podkreślenie autorki).

Z powołaniem się na tę delegację ustawową wydane zostało Rozporządzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6 maja 1983 roku w sprawie warunków i
sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25,
poz.17) – dalej będzie ono określane jako „Rozporządzenie”.

W Rozporządzeniu w par. 5 ust. 3 stwierdza się: „Do pobrania krwi do badań
obowiązany jest lekarz lub na jego zlecenie pracownik medyczny zakładu społecz-
nego służby zdrowia lub izby wytrzeźwień (...)”, natomiast w ust. 6 wskazano, że
w razie, gdy osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w sta-
nie po spożyciu alkoholu, odmówi „poddania się zabiegowi pobrania krwi należy
przystąpić do pobrania krwi mimo braku zgody tej osoby, o czym należy ją uprze-
dzić”.

Nie sposób nie wskazać na istotną wadę zacytowanego Rozporządzenia. W spo-
sób jaskrawy naruszono tu granice delegacji ustawowej, skoro przedmiotem regu-
lacji tego aktu wykonawczego miały być wyłącznie warunki i sposób wykonywania
badania, zaś w jego treści podjęto próbę ustanowienia obowiązku poddania się
badaniu, choć ustawa tego wyraźnie nie przewiduje. Nadto nałożono na określone
osoby – pracowników medycznych zakładu społecznego służby zdrowia lub izby
wytrzeźwień – obowiązek ingerowania w sferę autonomicznych decyzji człowieka.
Z tego powodu uznać trzeba, że Rozporządzenie było sprzeczne z ustawą. W związ-
ku z tym postawić trzeba pytanie o prawne konsekwencje takiego stanu rzeczy.
W moim przekonaniu zasadne jest twierdzenie, że w takim zakresie w jakim Roz-
porządzenie sprzeczne było z ustawą, nie nabrało mocy obowiązującej.

Nawet gdyby powyższą konstatację odrzucić, to uwzględnione być musi to, że z chwi-
lą wejścia w życie przepisów Konstytucji RP (co nastąpiło 17 października 1997 roku)
stan prawny kształtowany jest postanowieniem art. 8 Konstytucji, który przewiduje
jej bezpośrednie stosowanie. Nie wchodząc bliżej w problematykę bezpośredniego
stosowania przepisów Konstytucji RP podkreślić trzeba jedynie dwie związane z tym
kwestie o podstawowym znaczeniu, które sygnalizowane są w literaturze przedmio-
tu: „(...) skoro bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji jest zasadą, to wszel-
kie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść tej zasady”; „bezpośrednio (...) mogą
być stosowane te normy konstytucyjne, które wyznaczają jakimś podmiotom, w szcze-
gólności organom państwa, zakaz ingerencji w określoną sferę wolności innego pod-
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miotu, a w szczególności jednostki (wolność prawnie chroniona) (....) – S. Wronkow-
ska: w sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, PiP 2001, nr 9, s.13.

W świetle powyższego nie może być chyba wątpliwości co do tego, że art. 31 ust.
3 Konstytucji doprowadził do uchylenia Rozporządzenia w tej części, która doty-
czyła ograniczania prawa do prywatności i decydowania o swoim życiu osobistym,
naruszono bowiem wymóg dokonywania ograniczenia praw i wolności obywatel-
skich w aktach prawnych rangi ustawowej. Derogacja Rozporządzenia we wskaza-
nym tu zakresie objęła nie tylko postanowienia odnoszące się do obowiązku pod-
dania się badaniu, ale także – będące ich konsekwencją – regulacje określające
obowiązek pobrania krwi.

Krótko mówiąc: nie ulega wątpliwości, że albo Rozporządzenie w części dotyczą-
cej pobrania krwi bez zgody osoby podejrzanej nie weszło w życie z powodu prze-
kroczenia granic delegacji ustawowej, albo doszło do derogacji tych postanowień
na podstawie regulacji zawartych w Konstytucji.

Kolejnym aktem prawnym zawierającym postanowienia istotne dla rozstrzygnięcia
analizowanego tu problemu jest ustawa z 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza
(tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 21, poz. 204), która weszła w życie 27 września
1997 roku). Ustawa ta – w odróżnieniu od swej poprzedniczki – zawiera obszerną
regulację związaną z prawem pacjenta do samostanowienia. Została w niej wyrażo-
na podstawowa zasada podejmowania wszelkich interwencji medycznych na pod-
stawie zgody pacjenta. Wyjątki od tej zasady opierają się o domniemanie zgody,
gdyż związane są z działaniem dla jego dobra.

O ile do tej chwili kwestia braku obowiązku lekarza pobrania krwi mogła stano-
wić przedmiot kontrowersji, to jednak od wejścia w życie ustawy o zawodzie leka-
rza stało się oczywiste, że taki obowiązek nie istnieje, bowiem normy w niej zawar-
te adresowane wyłącznie do lekarzy nie przewidują działania wbrew woli pacjenta.

Postanowienia dotyczące badania krwi znajdujemy także w ustawie z 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.), która
stała się elementem porządku prawnego 1 stycznia 1998 roku.

W art. 128 prawa o ruchu drogowym znajdujemy niejednoznaczne sformułowa-
nia określające osoby objęte badaniami. W ust. 1 mówi się o tym, że kierujący po-
jazdem poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, jeśli mamy
do czynienia z wypadkiem drogowym, w którym jest zabity lub ranny, natomiast
w ust. 2 stwierdza się, że inna osoba może być poddana temu badaniu, jeżeli zacho-
dzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wy-
padku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

Wedle R.A. Stefańskiego oznacza to, że badanie kierującego pojazdem uczest-
niczącego w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny jest obligatoryjne
(R. A. Stefański: Prawna ocena stanów związanych z używaniem środków odurza-
jących w ruchu drogowym, Prok. i Pr. 1999, nr 4, s. 18) – do tezy tej powrócę w toku
dalszych wywodów.

W prawie o ruchu drogowym znajdujemy ponadto unormowanie odnoszące się do
sposobu ustalania zawartości alkoholu w organizmie. W przepisie art. 126 stanowi się:
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1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się
przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alko-
holu w wydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu unie-
możliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym. W takim przy-
padku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie
pobrania krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być prze-
prowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprze-
dzić.

4. Warunki i sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, okre-
ślają odrębne przepisy”.

Nie może być wątpliwości co do tego, że analizowany przepis ustanawia zasadę
pierwszeństwa dokonywania pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,
jak również co do tego, że ustalanie zawartości alkoholu w organizmie na podsta-
wie badania krwi lub moczu jest przeprowadzane wtedy, gdy s t a n danej osoby stoi
na przeszkodzie badaniu urządzeniem elektronicznym. Zatem ustawa ta nie prze-
widuje badania krwi lub moczu w oparciu o brak zgody zainteresowanego, bowiem
w żadnym razie zwrot „stan badanej osoby” nie może być uznany za odnoszący się
do braku zgody na badanie (nazwa „stan” ma wiele znaczeń, lecz żadne z nich nie
wyraża braku zgody – por. Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, t. III,
Warszawa 1981, s. 317-318). Idzie tu więc o sytuację, gdy badanie urządzeniem
typu „Alcomat” nie jest możliwe np. z powodu braku przytomności pacjenta.

Jeśli więc pacjent znajduje się w stanie pozwalającym na badanie „Alcomatem”,
a jedynie sprzeciwia badaniu, wówczas – w świetle literalnego brzmienia ustawy –
dopuszczalne jest przeprowadzenie badania bez zgody pacjenta, ale poprzez bada-
nie polegające na ustaleniu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Prak-
tyczna realizacja takiego wariantu jest niemożliwa, jako że badanie „Alcomatem”
wymaga współdziałania ze strony pacjenta. Krótko mówiąc: wykładnia oparta o li-
teralne brzmienie ustawy Prawo o ruchu drogowym prowadzi do rozwiązania nie-
funkcjonalnego, zaś wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna z uwagi na zasa-
dę in dubio pro liibertate.

Rozwiązanie przyjęte w prawie o ruchu drogowym stanowi odzwierciedlenie zna-
miennej ewolucji orzecznictwa Sądu Najwyższego. Otóż w wytycznych wymiaru spra-
wiedliwości i praktyki sądowej z 28 lutego 1975 roku w sprawach o przestępstwa
drogowe (V KZP 2/74, OSNKW 1975, z. 3-4, poz. 33) dla ustalenia poziomu zawar-
tości alkoholu we krwi, w tezie 7, przewidziano chemiczną analizę krwi, zaś w uchwale
Izby karnej z 15 lutego 1989 roku (VI KZP 10/88, OSNKW 1989, z. 3-4, poz. 19)
postanowiono tezę 7 rozszerzyć. W nowym jej brzmieniu znajduje się takie posta-
nowienie: „Zawartość alkoholu we krwi może być ustalona zarówno analizą che-
miczną, jak i innymi sprawdzonymi metodami, np. analizą stężenia alkoholu w wy-
dychanym powietrzu urządzeniem »Alcomat« lub innym o podobnym działaniu”.
W późniejszym wyroku Sąd Najwyższy poszedł jeszcze dalej (wyrok z 3 grudnia
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1992 roku, II KRN 204/92, LEX nr 22080), bowiem stwierdza w nim: „Precyzja
analizy wydychanego powietrza, dokonywanej przy użyciu aparatów typu Alcomat-
Alcotest jest bardzo wysoka i znacznie przewyższa precyzję pomiarów przeprowa-
dzonych dotąd stosowanymi metodami oznaczeń laboratoryjnych alkoholu we krwi”.
Nie jest więc dziełem przypadku wskazanie jako priorytetowej metody badania w
oparciu o wydychane powietrze.

Dla prowadzonych tu rozważań istotne znaczenie ma to, że w prawie o ruchu dro-
gowym nie określono podmiotu zobowiązanego do przeprowadzenia badania bez
zgody pacjenta. W grę wejść może jedynie omówione wcześniej Rozporządzenie (akt
wykonawczy do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi), które – wedle wyrażonego tu stanowiska – nie ma mocy obowiązującej.

Kierując się wskazanymi powyżej zasadami konstytucyjnymi trzeba z kolei sfor-
mułować odpowiedź na pytanie, czy ogólne ujęcie uprawnienia do działania bez
zgody osoby badanej, zawarte w art. 126 ust. 3 prawa o ruchu drogowym i odesłanie
do innych przepisów, odpowiada stanowisku Konstytucji wyrażonemu w jej art. 31
ust. 3. Odpowiedź twierdząca na to pytanie mogłaby być sformułowana jedynie
wtedy, gdyby warunki i tryb badania poprzez pobranie krwi określała ustawa, pod-
czas gdy taki stan rzeczy nie występuje.

W rozważaniach odnoszących się do lekarskiego obowiązku pobierania krwi
wbrew woli pacjenta musi być wzięte pod uwagę to, że 1 września 1998 roku wszedł
w życie nowy kodeks karny, w którym przewidziano penalizację wykonania zabiegu
leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 kk), zaś pod pojęciem zabiegu leczniczego
– zgodnie ze stanowiskiem doktryny – rozumieć należy tak działania diagnostycz-
ne, jak również terapeutyczne i profilaktyczne (por. A. Zoll w pracy pod red. A.
Zolla: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277, Zakamycze
1999, s. 477). Zatem w zakresie nazwy „zabieg leczniczy” mieści się także pobranie
krwi dla ustalenia poziomu zawartości alkoholu w organizmie.

Stypizowanie przestępstwa wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
oznacza obwarowanie sankcją karną naruszenia postanowień ustawy o zawodzie
lekarza, przewidujących poprzedzenie interwencji medycznej uzyskaniem zgody
pacjenta.

Konkludując część rozważań poświęconą okresowi obowiązywania dkpk trzeba
stwierdzić, że choć zarówno art. 65 par. 1 pkt 2 (odnoszący się do oskarżonego i po-
dejrzanego), jak art. 267 (odnoszący się do osoby podejrzanej) przewidywały pobra-
nie krwi od osób w tych przepisach wymienionych, czemu towarzyszyło przekonanie,
że można tego dokonać posiłkując się przymusem bezpośrednim – to jednak nie było
przepisu określającego zobowiązany do tego podmiot. Taką samą ocenę wypowie-
dzieć trzeba odnośnie postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Stan prawny uległ istotnej zmianie z chwilą wejścia w życie kodeksu postępowa-
nia karnego z 1997 roku (dalej zwanego „kpk”). W tej ustawie, podobnie jak w dkpk,
rozróżnia się podejrzanego i osobę podejrzaną. Definicję podejrzanego znajduje-
my w art. 71 par. 1 kpk, zgodnie z jego treścią podejrzany to osoba „co do której
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wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo wobec której bez wydania
takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłu-
chania w charakterze podejrzanego”. Natomiast o osobie podejrzanej mowa np.
w art. 189 pkt 3, 244 par. 1, 308 kpk. Wnioskując a contrario z art. 71 par. 1 kpk oraz
uwzględniając kontekst, w którym używa się nazwy „osoba podejrzana” w przywo-
łanych uregulowaniach kpk, dochodzi się do wniosku, że osoba podejrzana to taka,
wobec której nie dokonano nawet przesłuchania co do zarzutów – jest to więc spo-
sób rozumienia tożsamy z funkcjonującym na gruncie dkpk.

W art. 74 par. 2 kpk znajdujemy takie oto sformułowanie:
„Oskarżony jest (...) obowiązany poddać się:
1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naru-

szeniem integralności ciała; w szczególności wolno od oskarżonego pobrać od-
ciski, fotografować go oraz okazać go w celach rozpoznawczych innym osobom,

2) badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem
chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do
tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej
i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest
nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych
warunków poddać się pobraniu krwi lub wydzielin organizmu”.

Zacytowane unormowanie odnosi się – na mocy art. 71 par. 3 kpk – do podejrza-
nego.

Natomiast w art. 74 par. 3 kpk stanowi się: „w stosunku do osoby podejrza-
nej podkr. T.D.N) można dokonać czynności wymienionych w par. 2 pkt 1, a także
za jej zgodą, przy zachowaniu wymagań określonych w par. 2 pkt 2, pobrać krew
lub wydzieliny organizmu”.

W prowadzonych tu rozważaniach musi być także uwzględniony art. 308 kpk,
gdyż są autorzy, którzy twierdzą, że pozwala on na pobranie krwi od osoby podej-
rzanej bez jej zgody.

Art. 308 zawiera następujące sformułowanie:
„§1 W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestęp-

stwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator lub Policja
może w każdej sprawie, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeszcze przed wyda-
niem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić w nie-
zbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie po-
trzeby z udziałem biegłych, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2
pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne nie-
zbędne czynności, nie wyłączając pobrania próby krwi i wydzielin z organizmu (...).”

Analiza treści art. 74 kpk prowadzi wypowiadających się na ten temat autorów
do tezy, że oskarżony (a tym samym podejrzany) ma obowiązek znosić pobranie
krwi, zaś w razie wystąpienia z jego strony biernego bądź czynnego oporu dopusz-
czalne jest zastosowanie przymusu dla wyegzekwowania poddania się badaniu krwi
(por. np. Z. Gostyński w pracy: J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M.
Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki „Kodeks postępowania karnego, Dom
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Wydawniczy ABC, 1998, t. I, s. 328). Nie jest to jednak możliwe w odniesieniu do
osoby podejrzanej, gdyż stoi temu na przeszkodzie treść art. 74 par. 3 kpk.

Nie ma jednak zgodności co do tego czy osoba podejrzana ma obowiązek podda-
nia się pobraniu krwi na podstawie art. 308 kpk:

– Z. Gostyński zajmuje stanowisko nie w pełni jednoznaczne, gdyż z jednej stro-
ny wskazuje, że rezultat czynności dowodowych wskazanych w art. 74 par. 2 kpk
może zadecydować o skierowaniu postępowania przeciwko konkretnej osobie, z dru-
giej zaś podkreśla, że osoba podejrzana wymaga szczególnej ochrony (w pracy: J.
Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Za-
błocki „Kodeks postępowania karnego, Dom Wydawniczy ABC, 1998, t. I, s. 329);

– R. A. Stefański reprezentuje pogląd, że na podstawie art. 308 kpk nie może dojść
do osłabienia ochrony osoby podejrzanej i dochodzi do wniosku, że także w przypad-
ku prowadzenia na jego podstawie tzw. dochodzenia niezwłocznego (określanego
także jako dochodzenie w niezbędnym zakresie bądź jako dochodzenie zabezpiecza-
jące) wymagane jest odebranie od osoby podejrzanej zgody na pobranie krwi (w pra-
cy: J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S.
Zabłocki „Kodeks postępowania karnego, Dom Wydawniczy ABC, 1998, t. II, s. 57;
Czynności procesowe w niezbędnym zakresie w nowym kodeksie postępowania kar-
nego, WPP 1998, nr 1-2, s. 46; Prawnokarna ocena stanu nietrzeźwości w ruchu dro-
gowym, Prok. i Pr. 1999, nr 3, s. 34; Prawna ocena stanów związanych z używaniem
środków odurzających w ruchu drogowym, Prok. i Pr. 1999, nr 4, s. 18);

– R. Kmiecik uważa, że „z zestawienia dwu wykluczających się unormowań, tj. art.
74 par. 3 kpk i art. 308 par. 1 kpk można wnosić, iż w zasadzie pobranie od osoby
podejrzanej krwi i wydzielin nie jest dopuszczalne bez jej zgody (pełne zastosowanie
reguły nemo tenetur), chyba że spełnione są warunki uzasadniające przeprowadzenie
dochodzenia w niezbędnym zakresie, w wypadku »nie cierpiącym zwłoki« (art. 308)”

[R. Kmiecik: Prawo do milczenia zatrzymanej osoby podejrzanej (w świetle re-
guły nemo tenetur), Prok. i Pr. 2000, nr 7-8, s. 17];

– T. Grzegorczyk jest zdania, że art. 308 par. 1 zd. pierwsze in fine stanowi lex
specialis względem art. 74 par. 3 i dlatego uważa, że osoba podejrzana w ramach
czynności nie cierpiących zwłoki ma obowiązek poddać się pobraniu krwi (T. Grze-
gorczyk: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze 2001, s. 224).

Zatem, tylko niektórzy autorzy dopuszczają pobranie krwi od osoby podejrza-
nej bez jej zgody na podstawie art. 308 kpk. To zróżnicowanie zapatrywań jest w pełni
zrozumiałe, gdyż sformułowanie art.  308 § 1 jest niejednoznaczne z tej przyczyny,
że z jednej strony przywołuje się tam art. 74 § 2 pkt 1 kpk, w którym zawarte jest
enumeratywne wyliczenie czynności, którym poddana być może osoba podejrzana
bez jej zgody, zaś z drugiej strony mowa jest o pobraniu krwi i wydzielin bez wyraź-
nego wyłączenia uzyskiwania zgody, zaś na te działania – w myśl art. 74 § 3 wymaga-
na jest zgoda osoby podejrzanej.

Opisanemu zróżnicowaniu zapatrywań w kwestii dopuszczalności pobrania krwi
bez zgody osoby podejrzanej towarzyszy wątpliwość co do tego, czy jest dopuszczalne
zastosowanie w takim wypadku przymusu bezpośredniego. Większość autorów wypo-
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wiadających się na ten temat milczy, odnotować jednak trzeba pogląd o braku w prze-
pisach kpk podstaw dla zastosowania przymusu bezpośredniego (J. Biederman: Glo-
sa do wyroku SN z 12 stycznia 2000 r., IV KKN 269/99, PiP 2000, nr 11, s. 114).

Musi być wobec tego postawione pytanie, czy podstawy dla użycia przymusu bez-
pośredniego nie stanowią postanowienia ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o policji
(Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.), w szczególności jej art. 16 ust. 1, w którym
wskazuje się na uprawnienie do zastosowania przymusu bezpośredniego „w razie
niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom organów po-
licji lub jej funkcjonariuszy” – temu towarzyszy enumeratywne wyliczenie dopusz-
czalnych postaci przymusu bezpośredniego. Odpowiedź na to pytanie zostanie sfor-
mułowana na tle poniższej prezentacji poglądu R.A. Stefańskiego na temat posta-
nowień ustawy Prawo o ruchu drogowym.

R.A. Stefański reprezentuje pogląd, że wprawdzie na podstawie przepisów kpk
nie można pobrać krwi od osoby podejrzanej bez jej zgody, to jednakże jest to moż-
liwe na podstawie postanowień ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz postanowień
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w pracy J. Bra-
toszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki
„Kodeks postępowania karnego” Dom Wydawniczy ABC, 1998, t. II, s. 57).

Treść aktów prawnych, na które powołuje się R.A. Stefański została przytoczona
powyżej, pozostaje więc dokonanie ich bliższej analizy.

Ustosunkowując się do poglądu R.A. Stefańskiego postawić trzeba pytanie czy
aby na pewno uprawnione jest obecnie odczytywanie art. 47 ust. 1 ustawy o wycho-
wani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jako wyrażającego obowiązek
poddania się badaniu, skoro z chwilą wejścia w życie Konstytucji obowiązuje zasa-
da in dubio pro libartate – zaś wniosek o tym, że osoba podejrzana ma obowiązek
znosić pobranie krwi wyprowadza się jedynie na tej podstawie, że „osoba podejrza-
na może być poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w or-
ganizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi”.

Nawet jeśli powyższe zastrzeżenia się pominie i odczyta art. 47 ust. 1 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jako wyrażający upraw-
nienie do pobrania krwi, to nasuwa się wątpliwość związana z brakiem określenia
w ustawie organu, który jest władny zadecydować o pobraniu krwi bez zgody osoby
podejrzanej (problem nie występuje, jeśli się podstawy dla pobrania krwi bez zgo-
dy osoby podejrzanej upatruje w przepisie art. 308 kpk, bowiem w art. 308 § 1 kpk
wskazuje się jako organ uprawniony do zarządzenia dochodzenia zabezpieczające-
go prokuratora lub Policję). To samo powiedzieć trzeba o podmiocie, który ma
zrealizować czynność pobrania krwi.

Chyba nie może być wątpliwości co do tego, że konstytucyjny wymóg ustawowej
regulacji ograniczenia prawa czy wolności obywatelskiej odnosi się także do wska-
zania organu uprawnionego do podjęcia decyzji ingerującej w prawo człowieka do
samostanowienia – wszak konstytucyjne prawo czy wolność nie powinno doznawać
ograniczenia na podstawie decyzji bliżej nieokreślonego organu, bowiem w ten spo-
sób dojść może do całkowitego zniesienia owego prawa czy wolności.
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Nie jest także obojętne kto pobierze krew, jest to bowiem czynność związana
z przerwaniem ciągłości tkanek i jako taka obciążona pewnym ryzykiem.

Konieczność wskazania podmiotu zobowiązanego do pobrania krwi wiąże się
nie tylko z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, jest to nieodzowne rów-
nież (a może przede wszystkim) dlatego, że bez odpowiedniego jego skonkretyzo-
wania niweczony jest sens istnienia omawianego uprawnienia.

Podobne – choć w mniejszym zakresie – wątpliwości powstają na tle sformuło-
wań drugiej z przywołanych przez R.A. Stefańskiego ustaw, a mianowicie ustawy
Prawo o ruchu drogowym. Po pierwsze, wobec użycia zwrotu „kierujący jest podda-
wany badaniu” nie jest oczywiste ani to, że skierowanie na badanie jest obligatoryj-
ne, ani to, że kierujący ma obowiązek znosić pobranie krwi, jeśli dzieje się to wbrew
jego woli. Po wtóre, wprawdzie w art. 129 ust. 2 pkt 3 („Policjant (...) jest uprawnio-
ny do (...) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę,
w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojaz-
dem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu...”) wskazano
policję jako podmiot uprawniony do żądania poddania się badaniom, jednakże nie
określono osoby zobowiązanej do pobrania krwi .

Jeśli się, w ślad za R.A. Stefańskim, przyjmie, że policja jest uprawniona do żą-
dania od kierującego pojazdem oraz osoby podejrzanej o kierowanie pojazdem, by
poddały się badaniu krwi, to trzeba udzielić odpowiedzi na pytanie, czy wobec bra-
ku ich zgody powstaje uprawnienie do użycia przymusu bezpośredniego. Jak się
wydaje na to pytanie należy udzielić odpowiedzi pozytywnej na podstawie dwóch,
przywołanych wyżej regulacji, a mianowicie, że art. 16 ust. 1 ustawy o policji oraz
art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dopuszczenie ewentualności stosowania przymusu bezpośredniego wobec oso-
by podejrzanej, odmawiającej zgody na pobranie krwi, nakazuje ustalić, jakie to
mogą być środki.

Tu znów napotykamy na zasadniczą trudność, bowiem w art. 16 ust. 1 ustawy
o policji zawarte jest jedynie wyliczenie środków przymusu bezpośredniego, nato-
miast przyporządkowanie poszczególnych rodzajów przymusu bezpośredniego do
sytuacji uprawniających do ich stosowania, zawarte jest w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z 17 września 19990 roku w sprawie określenia przypadków oraz warun-
ków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U.
Nr 70, poz. 410 z późn. zm.). W związku z tym rodzi się pytanie, czy taki stan rzeczy
odpowiada wymogowi, przytoczonego wcześniej, art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wedle
mojej opinii, należy na to pytanie udzielić odpowiedzi przeczącej, wymóg ustawo-
wej regulacji jest dochowany wtedy, gdy podstawowy trzon ograniczenia wolności
czy prawa chronionego konstytucyjnie, zamieszczony jest w ustawie, podczas gdy
tutaj mamy do czynienia z sytuacją odwrotną: norma rangi ustawowej jest bez mała
blankietowa, a dopiero w rozporządzeniu postanawia się o tym, kiedy i jaka inge-
rencja może być podjęta.

Ponadto, jeśli treść rozporządzenia odniesie się do omawianej sytuacji odmowy
poddania się badaniu krwi, rodzą się dalsze zastrzeżenia. Otóż odmowa poddania
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się badaniu oznacza tyle co opór bierny w rozumieniu tego rozporządzenia – co
wedle jego treści upoważnia do zastosowania siły fizycznej w postaci chwytów obez-
władniających oraz podobnych technik (§ 5 ust. 1 w połączeniu § 3 pkt 1). Odmo-
wie towarzyszyć wszakże może także czynny opór, kiedy to, na mocy § 6 ust. 1, § 12
ust. 1 pkt 2, § 13 ust. 1 pkt 2 mogą być stosowane kajdanki, chemiczne środki obez-
władniające i pałka służbowa. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy nie mamy tu
do czynienia ze zbyt daleko – w stosunku do charakteru sytuacji – idącym umoco-
waniem. W moim przekonaniu konieczne byłoby istotne zacieśnienie rodzajów
dopuszczalnych interwencji.

Powyższe oznacza, że brak jest, nie budzącej wątpliwości, ustawowej regulacji
pobrania krwi od osoby podejrzanej bez jej zgody. Istniejące postanowienia nor-
matywne nie odpowiadają wymogom konstytucyjnym Zgodnie z art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą
być ustanawiane tylko w ustawie – co nie jest spełnione jeśli w ustawie zawarta jest
jedynie niejednoznaczna wzmianka o możliwości działania z naruszeniem prawa
człowieka do samostanowienia. Konieczne jest wskazanie, kto jest uprawniony do
podjęcia decyzji w tej sprawie, kto ma podjąć to działanie i jaki jest dopuszczalny
sposób wymuszenia posłuszeństwa osoby podejrzanej.

Powyżej pokazano, że w żadnej z obowiązujących ustaw nie wskazano na istnie-
nie lekarskiego obowiązku pobrania krwi na zlecenie organu prowadzącego postę-
powanie karne, czyli prokuratora lub Policji. Próbę ustanowienia takiego obowiąz-
ku znajdujemy w § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 stycznia 1999
roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżo-
nego oraz osoby podejrzanej (Dz. U. Nr 7, poz. 63, z późn. zm). Wedle mojej oceny
jest to próba nieudana, bowiem zrealizowano ją w stanie prawnym wyznaczonym
obowiązywaniem dwóch ustaw – a więc aktów prawnych wyższej rangi – które za-
wierają postanowienia, z których wynika zakaz podejmowania działania przez le-
karza wbrew woli pacjenta (w tym przypadku idzie o pacjenta będącego osobą po-
dejrzaną). Idzie tu, po pierwsze, o ustawę o zawodzie lekarza, która opiera się o za-
sadę odbierania zgody pacjenta nawet na najbardziej błahe interwencje medyczne
(niekiedy jest to zgoda przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego bądź
sądu opiekuńczego). Od tej zasady występują wyjątki dyktowane wyłącznie wzglę-
dami na dobro pacjenta. Po wtóre, musi być uwzględniony fakt penalizacji wykona-
nia zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 kk). Zatem z ustawy o zawo-
dzie lekarza i kodeksu karnego wynika, że lekarz musi się kierować wolą pacjenta
bądź podmiotu działającego w jego zastępstwie. Z tej przyczyny zwolnienie lekarza
od obowiązku kierowania się wolą pacjenta zawarte być musi w ustawie, nie może
być określone w akcie prawnym niżej rangi.

Mając powyższe wątpliwości i zastrzeżenia na względzie, trzeba zasygnalizować
zmiany w kodeksie postępowania karnego, które znalazły się w ustawie z 10 stycz-
nia 2003 roku (http://ks.sejm.gov.pl:8010). W interesującym tu zakresie zmiany
polegają na zniesieniu – dotychczas przewidzianego w art. 74 § 3 kpk – obowiązku
uzyskiwania zgody osoby podejrzanej na pobranie od niej krwi, włosów lub wydzie-
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lin z organizmu. W ten sposób znikną pewne, sygnalizowane powyżej, wątpliwości,
bowiem, przy uwzględnieniu treści zawartych w art. 308 kpk (także nowelizowane-
go) będzie oczywiste, że prokurator lub policja ma uprawnienie do wydania decy-
zji o pobraniu krwi od każdej osoby podejrzanej. Tym samym nie będzie budziła
kontrowersji sprawa dopuszczalności stosowania przymusu bezpośredniego w ra-
zie oporu osoby podejrzanej. Nadal jednak nie będzie jasności co do tego, jakie
manifestacje może przybrać przymus bezpośredni.

Opisana zmiana kpk nie likwiduje także braku należytego określenia podmiotu
zobowiązanego do pobrania krwi.

Ten ostatni mankament ma istotne znaczenie dla ocen prawnych, tyczących za-
chowania lekarza, wobec którego skierowano wniosek o przeprowadzenie pobra-
nia krwi, bowiem przyjmując za punkt wyjścia zaprezentowane tu rozumowanie
dochodzi się do wniosku, że lekarz nie ma ani uprawnienia, ani tym bardziej obo-
wiązku pobierania krwi od osoby podejrzanej, która na to nie wyraża zgody. Jeśli
zaś przyjęty zostanie przeciwstawny punkt widzenia, wtedy otwiera się droga dla
twierdzenia, że obowiązkiem lekarza jest pobranie krwi od osoby podejrzanej po-
mimo braku jej zgody, jeśli z żądaniem takim wystąpi prokurator lub Policja.

W razie przyjęcia pierwszej z tych ewentualności zachowanie lekarza podporząd-
kowującego się żądaniu Policji lub prokuratora może zostać ocenione jako spełnie-
nie znamion przestępstwa z art. 192 kk, natomiast na gruncie przeciwstawnej kon-
cepcji – zgodnie z którą lekarz ma obowiązek podjęcia działania – odmowa ze stro-
ny lekarza może sprawić wysunięcie zarzutu poplecznictwa z art. 239 § 1 kk.

Osobiście stanowczo opowiadam się za tezą, że w o bowiązującym porząd-
ku prawnym nie ma unormowań pozwalających na wyprowadzenie
lekarskiego obowiązku pobrania krwi wbrew woli  osoby podejrza-
nej na podstawie żądania organu procesowego.

Nawet jednak, jeśli się odrzuci prezentowaną tu argumentację, to nie może być
mowy o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej ani lekarza odmawiającego po-
brania krwi, ani lekarza dokonującego pobrania krwi, bowiem zaistniały stan pra-
wa w pełni uzasadnia przyjęcie usprawiedliwionego błędu co do prawa.

Jest rzeczą oczywistą, że dla dobra wymiaru sprawiedliwości nieodzowne jest
ustalanie poziomu zawartości alkoholu w organizmie człowieka odpowiednio wcześ-
nie – jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego i to także przy braku zgody
osoby podejrzanej. W tym jednakże celu nieodzowne jest ustanowienie odpowied-
nich unormowań rangi ustawowej, odpowiadających wymogom konstytucyjnym,
a także odpowiednie sharmonizowanie z nimi aktów wykonawczych.
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Oceny prawnokarne przedawkowania przez
lekarza analgetyków (art. 150 k.k.)

I
W opracowaniach z dziedziny polskiego prawa karnego występuje pogląd, że za-

bójstwo człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego (tzw. zabój-
stwo eutanatyczne z art. 150 § 1 k.k.) można popełnić zarówno w zamiarze bezpo-
średnim, jak i w zamiarze ewentualnym. Jako przykład zabójstwa eutanatycznego
dokonanego w zamiarze ewentualnym przywołuje się sytuację, w której lekarz poda-
je pacjentowi cierpiącemu wskutek nieuleczalnej choroby niebezpiecznie dużą daw-
kę analgetyku, godząc się z możliwością jego śmierci. Zdaniem niektórych przedsta-
wicieli doktryny prawa karnego przedstawione działanie lekarza pozostaje zabójstwem
eutanatycznym dokonanym umyślnie, w zamiarze ewentualnym1.

Zdaniem innych autorów opracowań z zakresu prawa karnego2  oraz etyki lekar-
skiej3 , lekarz może zwiększać odpowiednio dawki środka uśmierzającego ból osobie
znajdującej się w terminalnej fazie ciężkiej choroby, ze świadomością, że działanie to
może przyspieszyć śmierć pacjenta. Sytuacja taka jest uznawana przez nich za poza-
ustawową okoliczność uchylającą bezprawność przyczynienia się lekarza do śmierci
pacjenta. Jej istnienie wywodzi się przede wszystkim z treści art. 29 Kodeksu Etyki
Lekarskiej nakładającego na lekarza m. in. obowiązek zapewnienia pacjentowi wa-
runków umierania w spokoju i godności oraz łagodzenia do końca jego cierpień.4

1 W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1989, s. 420; M. Cieślak, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (w:) System
prawa karnego pod red. I. Andrejewa, L. Kubickiego oraz J. Waszczyńskiego, Wrocław 1985, tom IV, część I, s.
385; Por. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 438.

2 A. Wąsek, Prawnokarna problematyka samobójstwa, Warszawa 1982, s. 113; Por. M. Tarnawski, Zabójstwa
uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego, Poznań 1981, s. 210; B. Michalski, Nowa kodyfikacja kar-
na. Krótkie komentarze. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Warszawa 2000, s. 173.

3 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996, s. 219.
4 E. Zielińska, Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie terminal-

nym, Prawo i Medycyna 2000 nr 5, s. 88.
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Treścią niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zachowa-
nie lekarza, który uśmierzając ból nieuleczalnie chorego pacjenta świadomie przy-
czynia się do wcześniejszej jego śmierci, stanowi przestępstwo, czy też zasadne jest
twierdzenie o istnieniu w takim wypadku pozaustawowego kontratypu?

Z tym zagadnieniem związana jest inna, równie istotna kwestia.
Jeżeli przyjąć, że opisane działanie lekarza rzeczywiście stanowi okoliczność wy-

łączającą bezprawność jego czynu, to należy ustalić kryterium wyznacza-
jące granicę między tak określonym kontratypem, a karalną eutana-
zją dokonaną w formie świadomego przedawkowania medykamen-
tów.

 Jako element stanowiący o istnieniu różnicy między karalną eutanazją i nieka-
ralnym użyciem środków przeciwbólowych przyspieszających śmierć pacjenta wy-
mienia się intencję  lekarza5 . W przypadku aktywnej eutanazji treść tej intencji
ma stanowić zamiar zabicia chorego człowieka, natomiast w przypadku świadome-
go zastosowania zbyt wysokiej dawki leku miałoby chodzić o zamysł łagodzenia
bólu. Śmierć pacjenta byłaby, w tym drugim przypadku, jedynie nieuchronnym, ale
tylko ubocznym następstwem działań lekarza.

 Jeżeli o odróżnieniu czynu bezprawnego od zachowania zgodnego z prawem
miałaby decydować wyłącznie intencja, wewnętrzny zamysł działania sprawcy prze-
stępstwa, to najczęściej udowodnienie jego winy oraz pociągnięcie go do odpowie-
dzialności karnej byłoby niemożliwe. Wynikiem takiego rozumowania jest stwier-
dzenie, że: „rozróżnienie między śmiercią naturalną, nieumyślnie przyspieszoną
podawaniem środków uśmierzających ból, a rozmyślnie spowodowaną, nawet na
prośbę pacjenta, może być trudne, a nawet wręcz niemożliwe”6.

 Trudno jest zaaprobować tezę o podobnej treści, możliwe jest bowiem wyodręb-
nienie pewnych zasad postępowania lekarskiego wyznaczających granicę między
aktywną eutanazją, stanowiącą przestępstwo, a działaniem lekarza w warunkach
uchylających bezprawność jego czynu.

 Przedstawienie takich właśnie zasad stosowania przez lekarza środków uśmie-
rzających ból pacjenta wywołany ciężką, nieuleczalną chorobą w jej końcowym sta-
dium, w sytuacji gdy ich stosowanie przyczynia się do śmierci chorego, stanowi treść
rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu.

II
Na podstawie sformułowań używanych niekiedy w publikacjach naukowych można

wysnuć wniosek, że wyłączona jest prawna odpowiedzialność lekarza za spowodo-
wanie śmierci cierpiącego pacjenta, pod warunkiem, że z a m i a r e m lekarza było
złagodzenie bólu, nie zaś spowodowanie śmierci. Twierdzenie takie jest prawdziwe,

5 M. Lembas-Sznabel, M. Wiśniewska, Eutanazja w aspekcie podstawowych praw człowieka: prawa do życia
i prawa do godnego umierania (w:) Problemy współczesnej tanatologii pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław
1997, s. 125; Z. Żylicz, Filozofia postępowania w stanach terminalnych (w:) Leczenie objawowe w chorobie
nowotworowej – w okresie daleko zaawansowanym i terminalnym pod red. A. Zapaśnika i Z. Zylicza, Gdańsk
1993, s. 18-19.

6 K. Bączyk, Eutanazja i ,,wspomagane samobójstwo’’ w prawie porównawczym, Prawo i Medycyna 1999 nr  4, s. 69.
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ale tylko wtedy, gdy zostanie uzupełnione o dodatkowe warunki, które spowodują
wyłączenie odpowiedzialności prawnej lekarza. Nie można bowiem traktować za-
miaru lekarza, który podaje analgetyk nie w celu spowodowania śmierci pacjenta,
lecz uśmierzenia jego bólu, jako wyłącznej okoliczności uchylającej taką odpowie-
dzialność. Nie stanowi zatem wystarczającej przesłanki uchylającej odpowiedzial-
ność lekarza jego moralnie dobry zamysł łagodzenia bólu, jeżeli ma on świado-
mość, że jego działanie równocześnie łagodząc cierpienie nieuchronnie pocią-
gnie za sobą śmierć chorego. Lekarz może działać wyłącznie w zamiarze ewentual-
nym spowodowania śmierci pacjenta. Może on zatem swym działaniem stwarzać
dla pacjenta ryzyko takiej śmierci i godzić się z jej następstwem, jeżeli jest to ko-
nieczne dla złagodzenia cierpień chorego. Jeżeli jednak osoba podająca środek
uśmierzający ból ma p e w n o ś ć tego, że skutkiem jej działania będzie jednocze-
śnie śmierć pacjenta, to nie może być mowy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej
za czyn, który w swej istocie jest zabójstwem eutanatycznym, dokonanym w zamia-
rze bezpośrednim. Moralnie dobry zamysł łagodzenia cierpień innej osoby, pod
warunkiem wystąpienia znamion z art. 150 § 1 k.k. może wpływać jedynie na złago-
dzenie kary.

W opracowaniach z dziedziny prawa karnego, jak też np. etyki, można spotkać
się z następującymi sformułowaniami: „(...) bezkarne jest i powinno nim dalej po-
zostać przedawkowanie środków narkotycznych skutecznie uśmierzających bóle oso-
by nieuleczalnie chorej”7  oraz „(...) lekarz mógłby podać środki uśmierzające ból
licząc się z tym, że pacjent umrze z przedawkowania’’8 . Podobna teza zawarta zo-
stała w raporcie Komitetu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia z 1990 r.
Podkreśla się w nim m. in., że:, „Jeżeli skrócenie życia chorego nastąpiło w wyniku
użycia odpowiedniej dawki analgetyku, nie znaczy to, że przyczyną śmierci było
świadome przedawkowanie. Każde przyspieszenie nadejścia śmierci, związane ze
skuteczną terapią przeciwbólową dowodzi, że pacjent nie był w stanie tolerować
leczenia, które czyniło jego życie znośnym i niepozbawionym godności’’9.

Na podstawie powyższych twierdzeń można by wysnuć wniosek, że działanie le-
karza powodujące śmierć pacjenta w wyniku podania analgetyku w zbyt dużej daw-
ce (np. zatrzymanie akcji oddechowej przy gwałtownym zwiększeniu dawki opio-
idów), uchyla jego odpowiedzialność karną. Konieczne jest tylko to, aby zamiarem
głównym lekarza było uśmierzenie bólu, spowodowanie śmierci było natomiast tyl-
ko nieuchronnym skutkiem ubocznym.

Takie stanowisko wydaje się trudne do zaakceptowania, zważywszy, że zaciera
ono granicę między działaniem zgodnym z prawem i bezprawnym oraz prowadzi
niekiedy do nieporozumień dotyczących zakresu obowiązków lekarza stosującego
środki przeciwbólowe u pacjenta z nieuleczalnym schorzeniem. Jest ono też nie-

7 A. Wąsek, op. cit., s. 113.
8 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, op. cit., s. 219.
9 Rozważania etyczne nad zwalczaniem bólu nowotworowego i opieką paliatywną. Raport Komitetu Ekspertów

WHO. Genewa 1990, w tłum. J. Wysockiego, Medicus 1992 nr 6, s. 28.
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rzadko przedmiotem krytyki, której przykład stanowi wypowiedź L. J. Deftosa:
„Obszar autonomii pacjenta w sferze zabiegów medycznych nakreślony przez pre-
cedensy i ustawy narusza dotkliwie doktryna „podwójnego efektu’’. Ta obłudna dok-
tryna aprobowana przez większość zawodowych stowarzyszeń medycznych pozwa-
la lekarzom podawać nieuleczalnie choremu takie dawki leków przeciwbólowych,
które mogą spowodować śmierć, o ile tylko pozornym celem ich podawania jest
leczenie bólu. Prawnie i medycznie akceptowana praktyka „terminalnej sedacji’’
faktycznie bliższa jest zakazanej eutanazji niż samobójstwo z udziałem lekarza, po-
nieważ w tym wypadku lekarz, a nie chory decyduje o podaniu śmiertelnego leku’’10.

Lekarz realizując swój obowiązek niesienia pomocy nieuleczalnie choremu pa-
cjentowi może spowodować przyspieszenie końca jego życia, jeżeli jest to kwestią
nieodległego już czasu. Oznacza to, że może on np. stosować środki przeciwbólo-
we, których toksyczne działanie osłabia organizm chorego i w ten sposób pośrednio
przyczynia się do jego śmierci. Może on stosować sedację w celu uśmierzenia obja-
wów nie poddających się innemu leczeniu. Sytuacja ta poprzez zmniejszenie przyj-
mowania pokarmu i aktywności pacjenta może prowadzić do skrócenia życia11.
Możliwe jest też zastosowanie analgetyków, których użycie jest ryzykowne np. ze
względu na prawdopodobną, niekorzystną interakcję z innymi lekami, które wcześ-
niej podano pacjentowi. Lekarz może zatem swymi działaniami stwarzać określony
stopień ryzyka przyspieszenia naturalnej śmierci chorego, z czym lekarz się go-
dzi, nie może natomiast wywołać jej bezpośrednio, w szczególności w drodze
przedawkowania leków przeciwbólowych.12

Wyklucza przyjęcie okoliczności wyłączającej bezprawność czynu lekarza zasto-
sowanie przez niego środka, który nie ma działania łagodzącego ból a tylko skraca
cierpienia chorego przez spowodowanie stosunkowo szybkiej jego śmierci13. Prze-
słanką zaistnienia kontratypu jest bowiem działanie lekarza skierowane zasadniczo
na uśmierzenie bólu, śmierć pacjenta ma stanowić tu tylko pewne r y z y k o z tym
związane. Zastosowanie środka, który nie ma właściwości przeciwbólowych odwra-
ca tę regułę: lekarz uśmierca pacjenta, a tylko faktycznym następstwem tego dzia-
łania jest wyeliminowanie bólu.

Od takiej ogólnej zasady mogą jednak istnieć wyjątki. W tym kontekście należy
wskazać przykład tzw. śpiączki terapeutycznej. Polega ona na celowym wprowa-
dzeniu pacjenta w stan nieświadomości. Działanie tego typu eliminuje ból, jedno-
cześnie może skrócić życie chorego. Śpiączka taka może być wywołana także za
pomocą środków, które nie mają bezpośredniego działania przeciwbólowego. Prak-
tyka ta, choć wypierana przez używanie w procesie leczenia bólu nowoczesnych
analgetyków, pozostaje dopuszczalna prawnie i nie zalicza się do karalnej eutana-

10 L. J. Deftos, Pomoc lekarza przy umieraniu, Medycyna Po Dyplomie 1998 nr 1, s. 18.
11 J. Łuczak, Etyka w opiece paliatywnej (w:) Eutanazja a opieka paliatywna pod red. A. Bieli, Lublin 1996, s. 39.
12 Por. A. Gubiński, Kodeks etyki lekarskiej. Komentarz. Warszawa 1995, s. 150-151; Głosy dyskusyjne S. Lesz-

czyńskiego i A. Murzynowskiego względem cytowanego artykułu L. J. Deftosa, (w:) Medycyna Po Dyplomie
1998 nr 1, s. 21-23; S. Warzeszak, Etyka opieki paliatywnej, Medicus 1992 nr 6, s. 31.

13 Zob. L. Israël, Eutanazja czy życie aż do końca? Kraków 2002, s. 81.
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zji. Koniecznym warunkiem jest, aby jej zastosowanie wiązało się: 1. z istnieniem
poważnego dyskomfortu odczuwanego przez chorego w związku z jego chorobą –
nie musi chodzić wyłącznie o ból fizyczny, może to być np. uczucie duszności po-
wszechnie występujące u chorych na raka płuc; 2. zastosowanie sedacji i jej warun-
ków musi zostać uzgodnione z rodziną chorego oraz z samym pacjentem; 3. stoso-
wanie śpiączki terapeutycznej powinno mieć charakter okresowy (np. kilka godzin
dziennie); 4. jej zastosowanie może się wiązać z ewentualnym ryzykiem śmierci
pacjenta, nie zaś z pewnością jej spowodowania; 5. wprowadzenie pacjenta w stan
nieświadomości za pomocą silnych środków może być przeprowadzane wyłącznie
przez przeszkolony personel medyczny, pod kontrolą anestezjologiczną, na oddziale
zakładu opieki zdrowotnej lub hospicjum14 . Praktykę terminalnej sedacji w powyż-
szym rozumieniu należy bowiem odróżniać od tzw. eutanazji psychicznej, tj. wpro-
wadzenia chorego za pomocą działań lekarskich w stan ciągłej, długotrwałej śpiączki,
bez uzyskania na to zgody chorego, a często nawet bez pytania pacjenta oraz jego
najbliższych, o zdanie w tym względzie. Eutanazja psychiczna nie stanowi zabój-
stwa – jak mogłaby to sugerować jej nazwa – lecz praktykę tego rodzaju, która
powoduje całkowite, faktyczne ubezwłasnowolnienie chorego w ostatnich dniach
jego życia. Należałoby ją kwalifikować jako przestępstwo z art. 189 § 1 lub 2 w zbie-
gu z art. 192 § 1 k.k.

Nie uniknie odpowiedzialności karnej lekarz, który skrócił życie pacjenta łago-
dząc jego cierpienia, jeżeli istniała możliwość zastosowania takiego środka, który
w danych okolicznościach nie tworzył zagrożenia życia dla pacjenta lub też użyty
środek został podany w dawkach przekraczających istniejącą konieczność łagodze-
nia bólu.

Istnieją określone zasady bezpiecznego i skutecznego uśmierzania bólu wywoła-
nego przebiegiem nieuleczalnej, wyniszczającej choroby, jaką stanowią np. różne
odmiany nowotworów. Powszechnie używanymi obecnie w tym celu analgetykami
są opioidy, a wśród nich – morfina. Stosowanie tych środków w dużych dawkach,
w celu uśmierzenia bólu pacjenta może spowodować jego śmierć. Niebezpieczeń-
stwo takie jednak nie istnieje, jeżeli lekarz stosujący te środki będzie postępował
zgodnie z zasadami właściwego podawania oraz dawkowania tych leków.

Lekarz podejmując działanie mające na celu terapię przeciwbólową osoby nie-
uleczalnie chorej ma obowiązek przede wszystkim poinformowania pacjenta, a je-
żeli jest to możliwe, to także jego rodziny, o rodzaju stosowanych środków, ogól-
nym sposobie ich działania oraz konieczności skrupulatnego postępowania zgod-
nie ze wskazaniami lekarza w zakresie dawkowania medykamentów15.  Jeżeli bo-
wiem jest taka możliwość (tj. jeżeli chory nie ma kłopotów z przełykaniem pokar-
mu) to morfinę podaje się w drodze doustnej. Może się zdarzyć, że chory wbrew
zaleceniom lekarza będzie sam wyznaczał sobie dawki przyjmowanych leków, w spo-

14 T. Weber, A. Ciaćma, Sedacja w terminalnym okresie choroby nowotworowej, Ból 2003 nr 4, s. 40.
15 A. Kotlińska, J. Łuczak, Standardy postępowania w leczeniu bólów nowotworowych według światowej organi-

zacji zdrowia, Nowa Medycyna 1999 nr 8, s. 27.
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sób nieuzasadniony bojąc się np. uzależnienia od morfiny. Takie nieregularne sto-
sowanie silnych analgetyków lub nagłe zwiększanie ich dawki przez samego pacjen-
ta niezgodne z zaleceniami lekarza może stanowić zagrożenie dla życia chorego,
dlatego na lekarzu spoczywa obowiązek poinformowania pacjenta lub jego najbliż-
szych (jeżeli chory jest nieletni, upośledzony lub psychicznie chory) o możliwych,
negatywnych skutkach takiego postępowania16.

Podawanie środków uśmierzających bóle chorego powinno być realizowane zgod-
nie z zasadą tzw. drabiny analgetycznej sformułowaną przez Światową Organizację
Zdrowia w 1986 r. Zgodnie z tą zasadą leczenie bólu powinno być zawsze rozpoczy-
nane stosowaniem środków o łagodnym i mniej toksycznym działaniu dla organi-
zmu chorego – chodzi tu o analgetyki nieopioidowe np. paracetamol. Jeżeli nie są
one skuteczne to należy zastosować opioidy o słabszym działaniu (np. kodeina),
a jeżeli i one nie odnoszą wyraźnego skutku w ciągu kilku dni, konieczne jest zasto-
sowanie silnych opioidów, do których należy m.in. morfina17.

Leczenie analgetykami o silnym działaniu zaczyna się podaniem choremu ni-
skiej dawki leku tj. 2-3 mg morfiny doustnie osobie dorosłej18  – jeżeli nie ma prze-
ciwwskazań stosowania nawet tak niewielkiej dawki leku, do których m.in. zalicza
się niewydolność nerek pacjenta. Lekarz podając medykament obserwuje, czy jego
zastosowanie nie wywołuje ewentualnych skutków ubocznych. Przy podaniu jedno-
razowo, na początku leczenia, dużej dawki np. morfina może wywołać zaburzenie
działania układu oddechowego pacjenta. Jeżeli organizm chorego dobrze znosi
początkową dawkę środka przeciwbólowego, to lekarz podaje ją regularnie w ściśle
określonych odstępach czasu (z reguły co 4 godziny). Wraz ze stopniowym „przy-
zwyczajaniem’’ się organizmu chorego do analgetyku (tzw. tolerancja na lek),
a przede wszystkim narastaniem bólu wywołanego postępem choroby, konieczne
jest zwiększanie dawek stosowanego środka. Przyjmuje się, że dawki powinny wzra-
stać najlepiej w kolejności 2 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg itd., przy
czym dawkę podwyższa się nie częściej niż co 2-3 dni19 . Tak więc lekarz opiekujący
się pacjentem stopniowo zwiększa dawki podawanego analgetyku. W przypadku
morfiny nie ma jakiejś górnej dawki, której lekarz nie może przekroczyć20. Orga-
nizm chorego stopniowo „przyzwyczaja się’’ do morfiny. Nie oznacza to uzależnie-

16 A. Kotlińska-Lemieszek, J. Łuczak, Trudności w leczeniu bólu nowotworowego – na podstawie literatury oraz
12-letnich doświadczeń Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu, Nowa Medycyna 2001 nr 5-6, s. 51.

17 Niektóre państwa stosując się do wymienionych zaleceń WHO wprowadziły przepisy odgórnie regulujące zasady
i kolejność oraz czas stosowania poszczególnych grup analgetyków. Rozpoczynanie leczenia od silnie działających
narkotyków, mimo wyraźnej potrzeby, było uważane za uchybienie. Leczenie bólu według planu a nie potrzeb pa-
cjentów narażało ich jednak na niepotrzebne cierpienia. Skutkiem tego Deklaracja Barcelońska wydana na Kongre-
sie Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej w 1995 r. nawołuje do przestrzegania tzw. „drabiny analge-
tycznej’’ ale nie w sposób bezwzględny, określony z góry narzuconymi prawnie przepisami. W razie braku skuteczno-
ści leków łagodniej działających w okresie wahającym się od kilku godzin do kilku dni, należy zastosować środki
silniejsze. Zob. Ch. Imieliński, A. Imieliński, Godność człowieka w Deklaracji Barcelońskiej (w:) Medycyna i Huma-
nistyka. Materiały pomocnicze do zajęć z etyki i deontologii lekarskiej, cz. I, Wrocław 1998, s. 49-50.

18 A. Żylicz, Podstawowe zasady podawania morfiny i innych analgetyków w leczeniu bólu pochodzenia nowo-
tworowego (w:) Leczenie objawowe...op. cit, s. 50.

19 Tamże, s. 51.
20 Expert Working Group of the European Association for Palliative Care, Morfina w leczeniu bólu nowotworo-

wego w tłum. W. Lepperta, L. Gorzelińskiej, J. Łuczaka, Nowotwory 1998 nr 48, s. 508.
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nia chorego od tego środka, a tylko to, że wzrasta tolerancja organizmu na zwięk-
szane stopniowo dawki środka przeciwbólowego. Lekarz musi nadzorować reakcje
organizmu pacjenta, tak aby w razie wystąpienia np. depresji oddechowej odpo-
wiednio zmniejszyć dawkę morfiny. W ostatnim etapie choroby dawki podawanych
środków przeciwbólowych mogą być bardzo wysokie. Niemniej ich stosowanie samo
w sobie nie stwarza zagrożenia dla życia pacjenta, ponieważ jego organizm był do
nich stopniowo,,przyzwyczajany’’ w stosunkowo długim okresie. Jak już tutaj wska-
zywano, nie ma jakiejś górnej granicy dawki morfiny. Należy podawać taką jej ilość,
żeby skutecznie łagodziła ból nie wywołując przy tym niebezpiecznych dla życia
chorego objawów ubocznych. Wyniszczony chorobą, a także niekiedy terapią orga-
nizm chorego, który dobrze znosił osiągnięte w procesie leczenia bólu wysokie dawki
morfiny, może w pewnym momencie przestać je tolerować. W efekcie jest możliwy
zgon pacjenta21. Mówienie jednak w takim przypadku o,,przedawkowaniu’’ analge-
tyków jest nieporozumieniem. Środki te były bowiem podawane we właściwych,
bezpiecznych dla przyjmującej je osoby dawkach, których efekt działania mógł się
zmienić na skutek wyniszczenia organizmu, który nagle przestał tolerować poda-
wane, dotychczas bezpieczne, dawki leku. Ryzyko wystąpienia takiego skutku ist-
nieje i lekarz musi mieć świadomość jego istnienia. Jednakże jego podjęcie jest
konieczne, ponieważ służy łagodzeniu wielkich cierpień pacjenta.

Przedstawione tu skrótowo zasady podawania morfiny jako przykładu zastoso-
wania środków analgetycznych uzmysławiają wyraźną różnicę między prawidłowo
prowadzoną terapią przeciwbólową, mogącą przyczynić się do śmierci pacjenta,
a stanowiącą przestępstwo aktywną eutanazją, dokonywaną na żądanie pacjenta
lub nawet bez jego wiedzy lub woli.

Podstawowym warunkiem skuteczności karania ewentualnych przestępstw o cha-
rakterze eutanatycznym, związanych ze świadomym powodowaniem śmierci cho-
rych przez personel medyczny, powinno być sporządzanie przez lekarzy rzetelnej
dokumentacji prowadzonej terapii przeciwbólowej. Jej brak lub niezgodność jej
treści z faktycznie użytymi środkami powinien stanowić fakt sygnalizujący możli-
wość świadomego uśmiercenia chorego oraz podstawę wszczęcia postępowania wy-
jaśniającego. Jeżeli pacjent umiera na skutek np. jednorazowego zastrzyku dożyl-
nego morfiny w dawce, która w oczywisty sposób jest zbyt wysoka na danym etapie
leczenia przeciwbólowego, to powinien to być sygnał możliwości karalnego spowo-
dowania śmierci chorego. Pozostaje tylko kwestia ustalenia czy było ono umyślne
czy też nieumyślne.

Należy podkreślić, że intencja, z jaką działałby sprawca w postaci np. zamiaru
uśmierzenia bólu a nie spowodowania śmierci, nie może stanowić okoliczności,
która samodzielnie zwalniałaby lekarza od odpowiedzialności karnej, jeżeli zaist-
nienie skutku śmiertelnego wskutek zastosowania danego środka było pewne. Może
ona jedynie wpływać na złagodzenie jego winy.

21 J. Kujawska-Tenner, Eutanazja i opieka paliatywna i hospicyjna, Nowotwory 1996 nr 46, s. 767.
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Lekarz stosujący terapię przeciwbólową musi posiadać ku temu odpowiednie
kwalifikacje. Dla uchylenia jego odpowiedzialności karnej konieczna jest bowiem
świadomość ryzyka, jakie dla życia pacjenta stwarza stosowana przezeń terapia prze-
ciwbólowa. Jeżeli lekarz działa bez świadomości takiego ryzyka, a jego zachowanie
staje się przyczyną śmierci chorego, powinien odpowiadać nie za zabójstwo, lecz za
nieumyślne spowodowanie śmierci.

W przypadku podejrzenia przestępczego spowodowania śmierci pacjenta przez
lekarza w drodze przedawkowania analgetyków należałoby powołać biegłego. Jego
zadaniem powinno być zbadanie dokumentacji leczenia pacjenta i stwierdzenie,
czy było ono zgodne z zasadami sztuki lekarskiej. Biegłym powinien być wyłącznie
lekarz specjalizujący się w medycynie paliatywnej.

III
Z zawartych w opracowaniu omówień można sformułować następujące uwagi

ogólne i wnioski.
1. Stosowanie przez lekarza środków uśmierzających ból, w sytuacji gdy ma on

świadomość przyczynienia się w ten sposób do przyspieszenia śmierci nieuleczalnie
chorego, cierpiącego pacjenta, może stanowić formę zabójstwa eutanatycznego
(art. 150 §1 k.k.) lub zabójstwa typu podstawowego (art. 148 § 1 k.k.), dokonanego
w zamiarze ewentualnym. Jednakże wystąpienie wymienionych niżej okoliczności
powinno uchylać bezprawność działań lekarza, które wyraźnie należy odróżnić od
karalnych form eutanazji.

Lekarz może swoim działaniem stwarzać dla pacjenta pewne ryzyko śmierci i go-
dzić się z możliwością jej nastąpienia, jeżeli takie ryzyko stanowi jedyną możli-
wość złagodzenia bólu odczuwanego przez chorego. Jeżeli podanie analgetyku
w określonej dawce nieuchronnie musi doprowadzić do śmierci pacjenta, to moral-
nie dobre chęci lekarza, który przede wszystkim chce złagodzić ból, nie mogą sta-
nowić podstawy zwolnienia go z obowiązku poniesienia odpowiedzialności karnej
za zabójstwo lub zabójstwo eutanatyczne. Przesłanką prawnej ochrony życia ludz-
kiego nie mogą być bowiem wyłącznie okoliczności z dziedziny przeżyć psychicz-
nych, takie jak np. zamiar lub zamysł moralnie dobry, których istnienie jest trudne
do udowodnienia. Moralnie akceptowany zamysł lekarza uśmierzenia bólu, nie zaś
spowodowania śmierci pacjenta jest istotny, ale nie stanowi jedynej podstawy zwol-
nienia lekarza z odpowiedzialności karnej w warunkach śmierci pacjenta związanej
z prowadzoną terapią przeciwbólową.

Lekarz prowadzący leczenie przeciwbólowe chorego nieuleczalnie pacjenta powi-
nien prowadzić rzetelną dokumentację podawanych przez siebie środków, zgodność
której z faktycznym procesem leczenia mógłby na bieżąco stwierdzić co najmniej jesz-
cze jeden lekarz, specjalista w dziedzinie opieki hospicyjnej. Istnienie takiej dokumen-
tacji daje gwarancję stwierdzenia, czy ewentualna śmierć chorej osoby była wynikiem
zgonu spowodowanego postępem choroby, czy też może rzeczywistego przedawkowa-
nia środków przeciwbólowych w drodze wykonanej na pacjencie karalnej eutanazji.

2. Nieprawidłowe jest posługiwanie się określeniem „przedawkowania’’ środków
przeciwbólowych przez lekarza, jeżeli środki te przyspieszyły tylko naturalną śmierć



75

Oceny prawnokarne przedawkowania przez lekarza analgetyków (art. 150 k.k.)

chorego. Jakiekolwiek świadome użycie przez lekarza analgetyku w dawce zagra-
żającej życiu pacjenta powinno być kwalifikowane jako usiłowanie, a w razie śmier-
ci pacjenta, dokonanie zabójstwa lub zabójstwa eutanatycznego. Prawidłowe sto-
sowanie przez lekarza nawet silnie działających analgetyków, takich jak np. morfi-
na, nie stwarza dla pacjenta niebezpieczeństwa. Środki te mogą przyczynić się do
przyspieszenia naturalnej  śmierci chorego, jeżeli postępy choroby w organizmie
spowodują nagłe, nieprzewidziane zaprzestanie,,tolerowania’’ przez organizm pa-
cjenta podawanych mu dotychczas, zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, środków.
Ryzyko takie istnieje a jego podjęcie jest zgodne z zasadą etyki lekarskiej, której
treścią jest stwierdzenie, że: „każde działanie medyczne musi być uzasadnione ce-
lem, jaki chcemy osiągnąć i nie może stanowić dla osoby jemu poddanej większego
niebezpieczeństwa, jak to, które chcemy przy jego pomocy usunąć’’22.  W tym wy-
padku ryzyko przyczynienia się przez lekarza do śmierci pacjenta, z którym lekarz
godzi się, jest usprawiedliwione podwójnie: po pierwsze, choremu i tak zagraża
śmierć, gdyż znajduje się on w stanie terminalnym, po drugie, zasadniczym celem
działania lekarza, w sytuacji, gdy niemożliwe jest już wyleczenie chorego, staje się
łagodzenie jego cierpień. Cierpienia te nie poddane skutecznej terapii, z dużym
prawdopodobieństwem, stałyby się również przyczyną śmierci pacjenta.

Lekarz ma obowiązek przede wszystkim zapobiegać wystąpieniu bólu, w grani-
cach przewidzianych zasadami sztuki lekarskiej. Nie jest jego obowiązkiem walcze-
nie z istniejącym bólem za wszelką cenę, w szczególności za cenę życia chorego
nieuleczalnie pacjenta.

O przedawkowaniu analgetyków można mówić tylko w kontekście przestępcze-
go ich zastosowania. W takim ujęciu można by rozróżnić trzy sytuacje. Pierwsza
może mieć miejsce, gdy lekarz rozpoczynając dopiero „leczenie’’ chorego podaje
mu świadomie analgetyk w dawce, która oczywiście przewyższa dawkę, od której
powinno się rozpoczynać leczenie bólu i która może powodować zagrożenie dla
życia pacjenta (np. 3 g morfiny dożylnie zamiast 10 mg doustnie). Druga sytuacja
może się wiązać z prawidłowo rozpoczętym leczeniem, w czasie którego lekarz w na-
gły sposób, bezzasadnie z punktu widzenia wiedzy medycznej, zwiększył dawkę środ-
ka przeciwbólowego, wskutek czego spowodował śmierć pacjenta. Wreszcie jeżeli
wystąpiłyby wyraźne skutki uboczne działania analgetyku, podawanego w optymal-
nych dawkach dla danego etapu leczenia, a mimo to lekarz nie zmniejszył dawki
podawanego leku doprowadzając w ten sposób do śmierci pacjenta.

3. Nieuleczalnie chory i cierpiący na skutek objawów chorobowych pacjent może
być poddany zabiegowi sedacji. Praktyka taka jest prawnie dopuszczalna pod kil-
koma warunkami: 1. chory musi odczuwać poważny dyskomfort związany np. z bó-
lem, który nie poddaje się już żadnemu leczeniu; 2. lekarz powinien uzgodnić za-
stosowanie sedacji, a także warunki jej realizacji z chorym oraz ewentualnie, także
z jego rodziną; 3. wprowadzenie chorego w stan nieświadomości ma służyć wyłącz-

22 T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2002, s. 214.
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nie likwidowaniu dolegliwych uciążliwości związanych z objawami schorzenia, nie
może natomiast faktycznie pozbawiać chorego wolności działania. Taka sytuacja
miałaby miejsce, gdyby stan sedacji był utrzymywany stale lub z niewielkimi tylko
przerwami; 4. wprowadzanie pacjenta w stan nieświadomości za pomocą środków
farmakologicznych może stwarzać dla niego ryzyko przyspieszenia naturalnej śmier-
ci, nie może natomiast bezpośrednio jej spowodować; 5. silne środki usypiające
mogą być stosowane tylko przez przeszkolony personel, pod kontrolą anestezjolo-
giczną w warunkach stacjonarnego oddziału opieki zdrowotnej lub hospicjum.

Stosowanie nieprzerwanej sedacji wobec nieuleczalnie chorych powinno być trak-
towane jako przestępstwo z art. 189 § 1 lub § 2 w zbiegu z art. 192 § 1 k.k.
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Krystyna de Walden Gałuszko*

Komentarz do artykułu „Oceny prawnokarne
przedawkowania przez lekarza analgetyków
(art. 150 k.k.)”

 Artykuł p. Piotra Góralskiego „Oceny prawnokarne przedawkowania przez le-
karza analgetyków (art. 150 k.k.)”** budzi mieszane uczucia. Po pierwsze, należa-
łoby zapytać, do kogo jest on zaadresowany? Do lekarzy zajmujących się opieką
paliatywną/hospicyjną, czy do dużej grupy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
którzy w swojej praktyce miewają wielu pacjentów w stanie terminalnym, wymaga-
jących, między innymi, intensywnego leczenia przeciwbólowego?

Sądzę, że adresatami są i jedni i drudzy. A zatem następne pytanie: jaki jest cel tak
przedstawionego problemu i jakich należy się spodziewać skutków praktycznych?

Wydaje się, że celem Autora było pewne uporządkowanie i pogłębienie wiedzy
na temat zasad leczenia przeciwbólowego chorych znajdujących się w końcowym,
terminalnym stadium nieuleczalnej choroby.

Na początku swych rozważań Autor poddaje krytyce zasadę podwójnego skut-
ku, według której jedyną różnicą między karalną eutanazją i niekaralnym użyciem
środków przeciwbólowych przyspieszających zgon pacjenta jest intencja lekarza.

Uważam, że należałoby w tym miejscu odróżnić problem odpowiedzialności praw-
nej od odpowiedzialności moralnej lekarza. W pierwszym wypadku, zasada podwój-
nego skutku wymaga istotnie uzupełnienia obwarowaniami prawnymi, w drugim –
jest zrozumiała, wystarczająca i godna aprobaty.

W dalszych rozważaniach Autor zajmuje się uszczegółowieniem zasad dopusz-
czających działania lekarza, które stwarzają ryzyko przyspieszenia „naturalnej”
śmierci chorego.

  * Konsultant krajowy w zakresie medycyny paliatywnej.
** Ww. artykuł został udostępniony przed opublikowaniem Prof. K. de Walden Gauszko za wiedzą Autora (pp. red.).
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Słusznie zwraca uwagę na konieczność leczenia przeciwbólowego według ogólnie
przyjętych zasad (sformułowanych przez Światową Organizację Zdrowia), monitoro-
wania uzyskiwanego efektu terapeutycznego i prowadzenia rzetelnej dokumentacji
medycznej zawierającej odpowiednie informacje na temat prowadzonego leczenia.

Słuszny jest także postulat właściwej wiedzy lekarza w zakresie postępowania
przeciwbólowego.

W tekście zawarte są również uwagi na temat sedacji kontrolowanej, nazywanej
niezbyt zręcznie przez Autora śpiączką terapeutyczną. Zwrot ten, niestosowany na
ogół w medycynie paliatywnej, może niepotrzebnie wprowadzać zamieszanie w po-
wszechnie przyjętym nazewnictwie i w związku z tym nie powinno się go używać.

Wypowiedzi Autora – jakkolwiek merytorycznie poprawne – budzą jednak moje
zastrzeżenia jako lekarza zajmującego się medycyną paliatywną.

I tu przechodzę do odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie dotyczące skut-
ków, które może wywołać ten artykuł w środowisku lekarskim. Infor-
macje na temat poprawności zasad leczenia przeciwbólowego chorych w stanie ter-
minalnym zostały uporządkowane i pogłębione – w tym względzie Autor zrealizo-
wał swój cel. Natomiast słuszne, niewątpliwie, wnioski zostały poprzedzone bardzo
kategorycznie brzmiącymi sformułowaniami na str. 67-71, które pozostają w dys-
proporcji do dalszej części tekstu zawierającego ważne i praktycznie przydatne dla
lekarza treści. Jest, niestety, bardzo prawdopodobne, że skutkiem tych uwag Auto-
ra, poprzedzających wspomniane wyżej informacje, może być wzrost obaw przed
odpowiedzialnością i wynikające stąd powstrzymywanie się przed leczeniem prze-
ciwbólowym lekarzy działających poza jednostkami opieki paliatywnej/hospicyj-
nej, którzy pod swoją opieką mają bardzo wielu cierpiących chorych.
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Czy podejście do eutanazji różni się w oczach
prawnika i lekarza?

Lektura artykułu Piotra Góralskiego* uświadamia gorzką prawdę, że Prawo i Me-
dycyna zatraca swój pierwotny charakter i staje się kolejnym pismem prawniczym
pisanym przez prawników i dla nich przeznaczonym. Byłem wielkim entuzjastą idei
stworzenia takiego forum wymiany poglądów i dyskusji nad prawnymi problemami
medycyny zanim trafią na wokandę sądową. Hermetyczność obu środowisk, wzmoc-
niona specjalistycznym (często również hermetycznym) językiem, powoduje brak
zrozumienia. Równocześnie istnieje wielkie zapotrzebowanie na przełamanie tego
zjawiska, gdyż brak elementarnej znajomości prawnych aspektów wykonywania
zawodu przez lekarzy jest źródłem wielu niepokojących zjawisk, które wzmacniają
niesprawiedliwe decyzje prawników nie potrafiących obiektywnie ich osądzić. Oby-
czajowość w medycynie bardzo odbiega od obowiązujących zapisów prawnych. Śro-
dowisko medyczne wciąż nie dostrzega, jak bardzo zmieniły się przepisy i postępu-
je w duchu starych doktryn. Bo jeśli coś jest powszechne, to czy może być uznane za
nieprawidłowe? Nic więc dziwnego, że gdy sądy posiłkują się biegłymi ze świata
medycyny, uzyskują opinie uniewinniające, gdyż biegli nie dostrzegają naruszania
norm prawnych w typowym postępowaniu. Miałem nadzieję, że Prawo i Medycyna
rozpocznie proces uświadamiania lekarzom potrzebę zmian wielu postaw. Nieste-
ty, w redakcji zdominował pogląd stricte prawniczy i mamy dziś Prawo medyczne
a nie Prawo i medycynę

Zastanawiając się nad celem, jaki sobie postawił autor artykułu, trudno nie oprzeć
się wrażeniu, że u podstaw napisania tej pracy legło przeświadczenie, że nie można
opierać osądu wspomnianego problemu na tak subiektywnym aspekcie jak sumie-
nie lekarza i jego intencje. Ponieważ trudno sądzić sumienie, więc przeprowadzo-
no długi wywód, prowadzący do konkluzji, że prawnik może obiektywnie ocenić

* Ww. artykuł został udostępniony przed opublikowaniem dr. T.M. Zielonce za wiedzą Autora (pp. red.).
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postępowanie lekarza oraz stwierdzić, że naruszył prawo przedawkowując środki
przeciwbólowe i oskarżyć go o eutanazję. Zapewniam jednak autora, że jest to tyl-
ko pyrrusowe zwycięstwo prawa nad medycyną. Przedstawione wywody są jedynie
wirtualną rzeczywistością, nie mającą przełożenia na praktykę. Dopóki nie zmieni
się świadomość etyczno-prawna polskiego środowiska lekarskiego, biegli specjali-
ści nie będą wydawać opinii, że śmierć spowodowana została nie procesem nowo-
tworowym a działaniem lekarzy. Bez ich opinii trudno będzie wydać orzeczenie
skazujące lekarza. Autor stara się pokazać, że można obiektywnie wykazać przedaw-
kowanie leków ukazując schemat dawkowania morfiny. Niestety, tak jak prawnik
z dziecinną łatwością obali prawne poglądy lekarza, tak lekarze zakwestionują „me-
dyczne” poglądy prawników. Postęp medycyny jest błyskawiczny i zaprezentowany
model przechodzi do historii. Wprowadzono bowiem leki analgetyczne o przedłu-
żonym działaniu i przedstawiony schemat dawkowania jest już przestarzały. Rów-
nież popularna i zalecana przez autora doustna droga podania leku zastępowana
jest podawaniem leków w plastrach na skórę. Nawet jeśli przyjmiemy jakiś stan-
dard postępowania za obowiązujący, to wiadomo, że lekarz ma prawo do postępo-
wania niestandardowego a wówczas, kto będzie oceniał merytorycznie czy było to
błędem? Czy może być to prawnik?

Naiwnym i nieprawdziwym jest pogląd autora, że jeżeli lekarz zleca środki przeciw-
bólowe lege artis, to nie ma niebezpieczeństwa spowodowania śmierci pacjenta. Sto-
sowanie się do standardów tylko znacząco zmniejsza to ryzyko, ale go nie eliminu-
je. Nie można stwarzać fałszywego poglądu, że rutynowe postępowanie jest rozwią-
zaniem wszelkich problemów zdrowotnych. Bo wówczas najlepiej byłoby się opie-
rać na komputerowej diagnozie i realizowaniu zaleceń terapeutycznych zgodnie
z danymi z Internetu. Można by rzec, że lekarze tylko szkodzą pacjentom.

Trzeba pamiętać, że lekarz decydując się na wybór określonej dawki leku uwzględ-
nić musi wiele zmiennych czynników. Jednym z nich jest zmieniający się stan chore-
go, który spowodować może, że wyznaczona w schemacie dawka będzie zbyt mała
lub zbyt duża. Kolejna sprawa, to choroby współistniejące, powikłania choroby za-
sadniczej lub stosowanego leczenia, które mogą dynamicznie zmieniać zapotrzebo-
wanie z minuty na minutę. A gdy dodamy jeszcze wiek i indywidualną reakcję na leki
przez poszczególnych chorych, to widać jak iluzoryczne jest przeświadczenie, że moż-
na będzie skontrolować praktyki lekarzy w zakresie przedawkowania leków przeciw-
bólowych i określić praktyki eutanatyczne bez udziału środowisk lekarskich. Przede
wszystkim trzeba pogłębiać etyczno-prawną wiedzę lekarzy. Mogła temu służyć wspól-
na platforma dyskusji prawników i lekarzy na łamach Prawa i Medycyny i zestawianie
poglądów na ten sam temat przez oba środowiska. Dla wzajemnego zrozumienia
każda ze stron musi uprościć swój język i szczególnie we wstępnym okresie przejść na
pewien poziom ogólności, zanim będzie możliwe wspólne omawianie spraw szczegó-
łowych. W przeciwnym wypadku, każde środowisko pozostanie przy swoim stanowi-
sku, co nie będzie służyć ani ferowaniu sprawiedliwych wyroków ani poszanowaniu
prawa przez lekarzy. W tle tych dyskusji musi zawsze być wyraźnie zarysowane dobro
chorego a tego aspektu w omawianym artykule trudno się doszukać.
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Pisząc o zwalczaniu bólu autor wykazał, jak wiele wie o prawnych aspektach tej
sprawy, ale jak mało wie o bólu. Zupełnie inne jest zalecane postępowanie, gdy ból
wynika z podrażnienia bólowych zakończeń nerwowych a inne, gdy proces nacieka
struktury nerwowe. Wspomniana drabina analgetyczna ma zastosowanie w pierw-
szej sytuacji, ale jest nieskuteczna w drugim przypadku. Trudno lekarzowi spokojnie
czytać ten artykuł, bo widzi w tle człowieka, który cierpi, który prosi o pomoc, krzyczy
i płacze z bólu i twierdzi, że wyskoczy przez okno, jeśli lekarz mu nie pomoże. Obu-
rzające i wręcz obraźliwe jest nazywanie obłudą doktrynę pozwalającą lekarzom po-
dawać nieuleczalnie choremu takie dawki leków przeciwbólowych, które mogą spo-
wodować śmierć, o ile tylko pozornym celem ich podawania jest leczenie bólu. Jak
zatem nazwać krytykowanie takiego postępowania zza uniwersyteckiego biurka? Jakże
łatwo osądzić postawę lekarza w przypadkach, w których trudno znaleźć dobre roz-
wiązanie. Tak proste wydawać może się stwierdzenie, że trzeba podać taką ilość leku,
żeby skutecznie łagodziła ból, nie wywołując przy tym niebezpiecznych dla życia cho-
rego objawów ubocznych. Nie zapominajmy w tej dyskusji o konkretnych cierpiących
chorych i jeśli prawnicy chcą narzucić własne rozwiązania, muszą wziąć odpowie-
dzialność za wynikające z tego skutki dla tych ludzi.

Może dobrze się stało, że artykuł jest napisany językiem prawniczym, tak że prze-
ciętny lekarz nie przebrnie przez lekturę tego tekstu, bo wówczas niektórzy mogli-
by wyciągnąć niewłaściwe wnioski. Wielka byłaby to szkoda dla pacjentów,
gdyby lekarz stwierdził ,  że nie może dawać dużo leków przeciwbó-
lowych,  bo go oskarżą o eutanazję . To bardzo niebezpieczne przesłanie,
które może wynikać z tego artykułu. Co grozi lekarzowi za niedodawkowanie czyli
odwrotność przedawkowania leków? Nie mam na myśli nieudzielenia pomocy a je-
dynie udzielanie pomocy nieskutecznej. Niektórzy polscy lekarze boją się stosować
niebezpieczne leczenie, które grozi powikłaniami. Może lepiej zostawić chorego
w terminalnym stanie z bólem nowotworowym, bo i tak nie złoży zeznań w sądzie,
że cierpiał i nie powie jak bardzo go bolało? Zeznania świadków nie będą już tak
przekonywujące, bo nie dotyczą zainteresowanych. Trudno osobom trzecim zarzu-
cić, że lekarz robił za mało, bo w chorobie nowotworowej zawsze można się bronić
twierdzeniem, że nic więcej nie dało się zrobić i każdy to zrozumie, bo to przecież
taka choroba. Czy można zatem w polskim środowisku lekarskim, w którym lecze-
nie przeciwbólowe w chorobie nowotworowej nie zawsze jest stosowane odpowied-
nio do potrzeb i możliwości, dawać tak wyraźny sygnał, że prawnicy zamierzają
oskarżać ich o przedawkowywanie leków przeciwbólowych? Primum non nocere to
stara maksyma, która powinna przyświecać nie tylko lekarzom, ale i osobom zabie-
rającym głos w sprawach medycznych. Wypowiadając się na temat podawania le-
ków przeciwbólowych trzeba uwzględniać, jakie może to mieć konsekwencje dla
ludzi cierpiących. Byłoby bardzo źle, gdyby w następstwie takich publikacji doszło
do ograniczenia stosowania leków analgetycznych i tak bardzo ostrożnie, nieprofe-
sjonalnie i zbyt oszczędnie stosowanych. Oczywiście rozumiem intencje autora, który
ma na myśli profesjonalne stosowane leczenia przeciwbólowego. Znam jednak
polskie środowisko lekarskie i  wiem, że w praktyce większym pro-
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blemem jest niedostateczne leczenie przeciwbólowe niż przedawko-
wanie powodujące nieumyślne czy umyślne spowodowanie śmierci .

Kolejnym sygnałem, który lekarz odbierze z lektury tej pracy, jest podkreślenie,
że liczy się przede wszystkim dokumentacja a nie stan faktyczny. Bardzo daleki
jestem od lekceważenia znaczenia staranności prowadzenia dokumentacji medycz-
nej, ale dokładność zapisów nie może zastępować działań merytorycznych. Powszech-
nie wiadomo, że dokumentacja tzw. fałszywych zaświadczeń o czasowej lub trwałej
niezdolności do pracy jest znacznie bardziej starannie opracowana niż ta codzienna
i w normalnych warunkach pracy lekarza. Jeśli zatem lekarze zastosują się do zasa-
dy nieważne jak robisz, byleby w papierach wszystko było w porządku, to konsekwen-
cję poniosą chorzy. Trzeba stale pamiętać, że pacjenci z nowotworem to specjalna
grupa chorych, która nie zdoła się upomnieć przed sądem o swoje prawa. Czy bę-
dzie odpowiednio dbać o ich interesy lekarz, który uzna po lekturze tego tekstu, że
trzeba dużo pisać a mało robić? Świadomie trywializuję problem, by podkreślić, że
konieczne jest porozumienie pomiędzy światem prawniczym i medycznym.

Trudno również zgodzić się z tezą o obowiązku poinformowania chorego o szcze-
gółach stosowania leczenia przeciwbólowego. Zarówno Ustawa o zawodzie lekarza
jak i Kodeks Etyki Lekarskiej jednoznacznie zwalniają lekarza z obowiązku, dla do-
bra chorego, podawania mu pełnej informacji w przypadku niepomyślnej progno-
zy, a właśnie o takiej jest mowa w omawianej kwestii. Zgodnie z obowiązującym
prawem zakres udzielanej informacji jest tu, wbrew postawionej przez autora tezie,
ograniczony. Niefortunne jest także twierdzenie, że informacja ta ma dotrzeć „o ile
to możliwe, do rodziny”. Ustawa stwierdza bowiem, że to pacjent określa kogo i w ja-
kim zakresie lekarz ma poinformować (pamiętając o pewnych wyjątkowych sytu-
acjach). W omawianej kwestii Ustawa przewiduje pewien wyjątek, który wskazy-
wałby na potrzebę użycia słów obowiązek poinformowania chorego lub przedstawi-
ciela ustawowego albo osobę upoważnioną przez chorego.

Stwierdzając, że nie jest obowiązkiem lekarza walczenie z istniejącym bólem za
wszelką cenę, autor nie bierze pod uwagę, że właśnie tego oczekują przede wszyst-
kim od lekarza chorzy. Bardzo źle się dzieje, gdy prawo nadmiernie odbiega od
oczekiwań społecznych i powszechnego poczucia sprawiedliwości. Problem euta-
nazji w Polsce rodzi dość istotne dylematy i zagrożenia, ale z pewnością nie jest nim
nadmierne przedawkowanie leków przeciwbólowych. W przeciwieństwie do kra-
jów zachodnich przedstawiony problem jest w polskich realiach marginalny i próby
nadmiernego jego nagłośnienia spowodują niepotrzebne cierpienia chorych ludzi.
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Praktyka leczenia Świadków Jehowy bez krwi
– aspekty medyczne, prawne i etyczne

Zasadniczą rolę we współpracy lekarza z pacjentem odgrywa zaufanie. Umacnia
się ono, gdy obie strony po uzgodnieniu warunków leczenia wspólnie ich dotrzy-
mują. Świadkowie Jehowy chcą się leczyć i ufać lekarzom. Jedynym istotnym wa-
runkiem, który stawiają personelowi medycznemu, jest odmowa leczenia krwią.
Ponieważ wybór metody leczenia mieści się w ramach konstytucyjnie zagwaranto-
wanych wolności człowieka, swoją decyzją nie narażają lekarzy na odpowiedzial-
ność prawną. Oczekują wszakże, iż personel szpitala uszanuje ich wolę jako pa-
cjentów i nie uczyni niczego, co byłoby z nią niezgodne. Czy spełnienie tych oczeki-
wań dorosłego i kompetentnego pacjenta jest (1) możliwe, (2) zgodne z prawem
i (3) z zasadami etyki?

Pomoc przy współpracy lekarza z pacjentem – Służba Informacji o Szpitalach
Większość lekarzy sporadycznie ma do czynienia ze Świadkami Jehowy, toteż ze

względu na małą liczbę tych chorych nie mają czasu na zbieranie wszystkich do-
stępnych informacji o metodach alternatywnych stosowanych w miejsce transfuzji.
Z tego powodu Świadkowie Jehowy utworzyli Służbę Informacji o Szpitalach (HIS).
HIS koordynuje pracę międzynarodowej sieci rozprowadzania fachowych infor-
macji o strategiach alternatywnych wobec transfuzji, ułatwiając w ten sposób pa-
cjentom Świadkowie Jehowy dostęp do ochrony zdrowia. Czyni to za pośrednic-
twem Komitetów Łączności ze Szpitalami, działającymi w miastach, gdzie znajdują
się większe szpitale. Kontakt ze środowiskiem medycznym przebiega w formie wy-
kładów, prezentacji, filmów, spotkań szkoleniowych, wystaw i bezpośrednich roz-
mów1.  Materiały medyczne o strategiach alternatywnych wobec transfuzji udostęp-

1 W okresie od czerwca 2000 do kwietnia 2003 roku odbyły się w Polsce 72 spotkania Służby Informacji o Szpita-
lach z ich personelem. Wzięło w nich udział przeszło 1000 lekarzy, pielęgniarek i studentów.
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nia się nieodpłatnie. Taka działalność zawczasu przygotowuje personel medyczny
na ewentualne leczenie pacjenta odmawiającego transfuzji i ukazuje, także na przy-
kładzie innych ośrodków, jak radzić sobie w takiej sytuacji.

W razie konkretnego przypadku członkowie Komitetu Łączności ze Szpitalami
są do dyspozycji i na prośbę pacjenta lub jego lekarza pomagają im się porozumieć
co do sposobu leczenia, który obie strony zaakceptują. Niełatwo jest udzielić pa-
cjentowi „przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowa-
nych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewi-
dzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (...)”2.  W dodatku informa-
cje te mają być „zrozumiale dla niego (tj. pacjenta) sformułowane”3. Pacjent będą-
cy Świadkiem Jehowy chciałby nabrać pewności, że nic, co będzie wykonywane, nie
naruszy jego przekonań. W tej sytuacji pomoc osoby, która orientuje się zarówno
w wierzeniach pacjenta, jak i możliwościach leczenia alternatywnego, okazuje się
bardzo przydatna. Ma się rozumieć, że przedstawiciel komitetu nie podejmuje żad-
nych decyzji, gdyż należą one do pacjenta i lekarza. Natomiast dzięki jego pomocy
w wymianie myśli lekarzowi łatwiej uzyskać – a pacjentowi wyrazić – świadomą zgodę
na leczenie. Gdy to nastąpi, „porozumienie zawarte przed operacją chirurg powi-
nien traktować jako wiążące i dotrzymać go bez względu na to, co się wydarzy pod-
czas zabiegu i po nim. Dzięki takiemu podejściu chorzy ustosunkowują się pozy-
tywnie do leczenia, a chirurg nie musi roztrząsać kwestii prawnych i filozoficznych,
lecz może się zająć leczeniem i operowaniem, wykonując to według swych najlep-
szych możliwości ku pożytkowi pacjenta”4.

W razie potrzeby pacjent może poprosić miejscowy komitet o zorganizowanie kon-
sultacji specjalisty mającego doświadczenie w leczeniu bez krwi. Takie działanie po-
maga lekarzowi w spełnieniu czynności przewidzianych w art. 37 ustawy o zawodzie
lekarza: „W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej
inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeśli uzna
to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii
właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie”. Oczywiście,
Komitet nie jest przedstawicielem ustawowym pacjenta, lecz działa na jego prośbę.

Jeśli stan chorego na to pozwala, a lekarz chce skorzystać z przysługującego mu
prawa do niepodjęcia się leczenia lub odstąpienia od niego, Komitet może wskazać
ośrodek lub szpital, gdzie pacjent mógłby być leczony z uwzględnieniem swych za-
strzeżeń co do transfuzji5.  Dzięki temu łatwiej jest lekarzowi wywiązać się z obo-
wiązku nałożonego nań przez art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ustawy o zawodzie lekarza6.

2 Taki wymóg nakłada na lekarza ustawa o zawodzie lekarza, art. 31 ust. 1.
3 Kodeks Etyki Lekarskiej, art. 15.
4 Kambouris A. Major Abdominal Operations on Jehovah’s Witnesses. The American Surgeon 1987, 53, 350-356

(na s. 350, tłumaczenie własne).
5 Jeżeli chory o to zabiega, Komitet może zawczasu wskazać mu lekarza lub szpital, który świadczy opiekę medyczną

z zastosowaniem metod alternatywnych wobec transfuzji, dzięki czemu pacjent od razu trafia we właściwe miejsce.
6 Przepisy te mówią, iż w razie odstąpienia od leczenia (art. 38) lub powstrzymania się od niego ze względu na

sumienie (art. 39) lekarz ma obowiązek „wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego leka-
rza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej”.
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Choć lekarze nie mają obowiązku korzystać z pomocy Komitetów,7  nierzadko
to czynią8.  W rezultacie chorzy odmawiający transfuzji trafiają w miejsca fachowo
przygotowane do otoczenia ich właściwą opieką medyczną, przez co ośrodkom nie
podejmującym się takiego leczenia, i co ważniejsze – samym pacjentom, oszczędza
się zbędnych konfrontacji i straty czasu.

Poniżej zamieszczamy krótki schemat postępowania wobec pacjenta – Świadka Je-
howy – w szpitalu, odnoszący się zarówno do przypadków planowanych, jak i nagłych.

1. Analiza dostępnych strategii alternatywnych i dobranie ich odpowiednio do
przypadku.

2. Konsultacja z lekarzem z tego samego szpitala, mającym doświadczenie w sto-
sowaniu metod alternatywnych. Leczenie pacjenta z uwzględnieniem zaleceń
konsultanta.

3. Kontakt z takim konsultantem z innego szpitala za pośrednictwem miejsco-
wego Komitetu Łączności ze Szpitalami na rzecz Świadków Jehowy. Leczenie
z uwzględnieniem zaleceń konsultanta.

4. W razie potrzeby przeniesienie pacjenta pod opiekę lekarza lub szpitala, któ-
ry ma doświadczenie w leczeniu Świadków Jehowy, zanim stan chorego za-
cznie się pogarszać.

Zrealizowanie punktu 4 w przypadkach nagłych zależeć będzie od tego, czy cho-
ry nadaje się do transportu. Podkreśla to konieczność szybkiego działania. Czeka-
nie, aż pacjent straci przytomność, by podać krew wbrew jego woli, jest marnowa-
niem czasu, a wywieranie na niego nacisku lub zastraszanie jest nieetyczne9.

Programy bezkrwawej chirurgii
Jednostkami lecznictwa zamkniętego „mającymi doświadczenie w leczeniu bez

krwi” są szpitale, w których prowadzi się programy tzw. bezkrwawej chirurgii. Pro-
gramy takie można określić jako działanie zespołu medycznego, którego celem jest
(1) zmniejszenie utraty krwi, (2) korzystanie z najlepszych dostępnych metod alter-
natywnych wobec leczenia krwią oraz (3) zapewnienie jak najlepszej opieki me-
dycznej wszystkim pacjentom10.  Pierwsze programy pojawiły się przeszło 20 lat temu
jako reakcja na potrzeby Świadków Jehowy, którzy poszukiwali szpitali mogących
im zapewnić jak najlepszą opiekę medyczną z jednoczesnym poszanowaniem ich
przekonań11.  Chociaż potrzeba ta istnieje nadal, to do tworzenia dalszych progra-
mów bezkrwawej chirurgii przyczyniły się okoliczności o znacznie szerszym zasię-
gu, takie jak obawa opinii publicznej o bezpieczeństwo zapasów krwi, spadek liczby

7 W myśl art. 37 ustawy o zawodzie lekarza, lekarz powinien zasięgnąć opinii specjalisty lub zorganizować konsy-
lium lekarskie, „jeśli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej” (wyróżnienie nasze).

8 Zobacz: Zych B. Krasoń M. Pomostowanie tętnic wieńcowych u Świadków Jehowy. Chirurgia naczyń wieńco-
wych. Zembala M. PZWL Warszawa 2002, ss. 343-345 (na s. 345).

9 „Lekarz, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny, powinien wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowie-
ka bez względu na wiek, rasę, narodowość, wyznanie (...)”. (KEL, art. 3). „Pacjent ma prawo do życzliwego
i kulturalnego traktowania oraz poszanowania jego godności osobistej” (KEL, art. 13).

10 Rosenkrantz D. i wsp. Establishing a Bloodless Medicine and Surgery Center. Transfusion Medicine and Alterna-
tives to Blood Transfusion, R&J Éditions Médicales, Paris 2000, ss. 511-516.

11 Spence R.K. Brief History of Bloodless Medicine and Surgery. Transfusion Medicine and Alternatives to Blo-
od Transfusion, R&J Éditions Médicales, Paris 2000, ss. 23-28.



86

Urszula Chmielewska, Sergiusz Ciołkowski, Tadeusz Wiwatowski

dawców, pojawianie się nowych patogenów, potrzeba bardziej racjonalnego korzy-
stania z zapasów krwi, dążenie do zmniejszenia kosztów i skrócenia okresu hospi-
talizacji, uznawanie autonomii pacjenta i jego prawa do świadomej zgody oraz sta-
łe podnoszenie poziomu opieki medycznej12  13  14 . Właśnie ten ostatni cel jest naj-
właściwszą motywacją dla zespołu wdrażającego program.

Program bezkrwawej chirurgii powinien służyć wszystkim chorym i ograniczenie
go tylko do Świadków Jehowy niepotrzebnie go zawęża. Dlatego niektóre progra-
my rozróżniają dwie grupy pacjentów. Grupa I obejmuje Świadków Jehowy, którzy
w ogóle nie wyrażają zgody na transfuzje. Grupę II tworzą pacjenci, którzy wyraża-
ją zgodę na transfuzję tylko i dopiero w razie zagrożenia życia15.  Odpowiednio
przygotowane formularze zgody na leczenie zawierają obydwie opcje decyzyjne.

Założenia programu szanują życzenia pacjenta, realizują zasadę leczenia całego
człowieka oraz kładą nacisk na leczenie bez krwi w celu uniknięcia powikłań i zagro-
żeń. Musi je zaakceptować dyrekcja szpitala oraz przystępujący do ich realizacji per-
sonel medyczny. Pomoże w tym między innymi wyraźne sprecyzowanie kwestii praw-
nych i opracowanie na tej podstawie formularzy zawierających wyrażenie zgody na
leczenie. Treść ich powinna uwzględniać prawa pacjenta oraz chronić lekarza. Pa-
cjent musi wyraźnie stwierdzić, że rozumie ryzyko wynikające z niepodania krwi i bierze
je na siebie. Może też zadeklarować zaniechanie roszczeń wobec lekarzy w przypad-
ku niekorzystnych skutków niepodania krwi. Należy też wyraźnie określić postępo-
wanie w przypadkach nagłych oraz w wypadku utraty świadomości. Świadkowie Je-
howy noszą przy sobie stosowne oświadczenia mające charakter dyrektywy pro futu-
ro16,  a niektórzy mogą posiadać bardziej szczegółowe dokumenty, precyzujące postę-
powanie w sytuacjach, gdy znajdują się w stanie nieprzytomności17.

Zakres usług medycznych świadczonych w ramach programu zależy od liczby spe-
cjalistów, którzy chcieliby do niego przystąpić, od możliwości szpitala i od doświadcze-
nia zespołu. University of Miami/Jackson Memorial Hospital oferuje leczenie bez krwi
w zakresie chirurgii ogólnej, urazowej, onkologicznej, szczękowo-twarzowej, sercowo-
naczyniowej, neurochirurgii, ginekologii i położnictwa, ortopedii i innych18.  Szpital w En-
glewood w stanie New Jersey rozpoczął program w roku 1994, kwalifikując do niego
510 pacjentów, a w pięć lat później było ich 194919.  Szpital w Uddevala w Szwecji ma
w swoim programie trzy specjalizacje: chirurgię ogólną, anestezjologię i ortopedię20.

12 Mortimer PP. Bezpieczniejsza krew. British Medical Journal, kwiecień 2003 (wydanie polskie), s. 11,12.
13 Regan F, Taylor C. Przetaczanie krwi. British Medical Journal, kwiecień 2003 (wydanie polskie), ss. 49-54.
14 Wróblewska M. i wsp. Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych a zakażenia wirusowe. Post. Hig. Med.

Dośw. 2002, 56, 2, 221-240.
15 Rosencrantz D. i wsp. op. cit.
16 Poklewski-Koziełł K. Lekarz wobec oświadczeń woli pacjenta antycypującego swój stan terminalny (na tle

rozwiązań przyjętych w Szwajcarii). Prawo i Medycyna 2001, 9 (vol. 3), ss. 48-53.
17 Wiwatowski T. Proponowany przez Świadków Jehowy wzór oświadczenia i pełnomocnictwa. Zabiegi chirur-

giczne u Świadków Jehowy. wyd. EMU. Warszawa 2001, ss. 147-150.
18 Center for Bloodless Medicine and Surgery, Broszura informacyjna wydana przez University of Miami/Jack-

son Memorial Medical Center,
19 Shander A. The Role of the Anesthesiologist in Bloodless Medicine and Surgery. Wykład wygłoszony na XIII Mię-

dzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 15-18 września 1999, Łódź..
20 Uddevalla sjukhus. 451 80 Uddevala. Fjällvägen 9.
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W Polsce szereg szpitali czyni systematyczne kroki w celu zredukowania liczby
przetoczeń ze względów przede wszystkim medycznych i wiele z nich leczy Świad-
ków Jehowy z uwzględnieniem ich przekonań. Niektóre wypracowują własne stan-
dardy w zakresie leczenia krwią i stosowania metod alternatywnych. Jak wynika
z doświadczeń Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ w Krako-
wie, „transfuzja powyżej 3 jednostek krwi zwiększa dwukrotnie częstość infekcji
i liczbę zgonów w porównaniu z grupą pacjentów leczonych w inny sposób”21.
Po podjęciu systematycznych kroków w celu oszczędzania krwi odsetek zabiegów
wykonanych w tym ośrodku bez transfuzji wzrósł w ciągu trzech lat (od 1999 do
2001 roku) z 6 do 22 procent mimo operowania pacjentów coraz bardziej obciążo-
nych dodatkowymi chorobami22.  Ogólna liczba operacji serca wykonanych w ostat-
nim roku w Klinice wynosiła 223623.

Świadkowie Jehowy stanowili w tej grupie chorych zdecydowaną mniejszość, gdyż
w okresie od stycznia 1996 do listopada 2002 roku zoperowano ich w Klinice w sumie
49. Leczenie ich mieściło się zatem w szerszych ramach ogólnej polityki leczniczej
szpitala. W toku jej realizacji opracowano informację dla chorych przygotowujących
się do operacji kardiochirurgicznych bez użycia krwi24.  Schemat ten obejmuje lecze-
nie wszystkich pacjentów z niewystarczającymi wartościami morfologii (Hb poniżej
12 g/dl) i przygotowano go pierwotnie dla pacjentów objętych programem autotrans-
fuzji. Ponieważ jednak Świadkowie Jehowy nie wyrażają zgody na planowaną auto-
transfuzję, zastąpiono ją podawaniem w okresie okołooperacyjnym erytropoetyny
w dawce 300 jednostek międzynarodowych/kg masy ciała, w ilości zależnej od nasile-
nia pooperacyjnej anemii. Zmodyfikowano więc istniejącą już procedurę, aby ją do-
stosować do kolejnej grupy chorych. Uzyskane w ten sposób doświadczenie z lecze-
nia Świadków Jehowy pozwoliło zrewidować wcześniejsze praktyki natychmiastowej
transfuzji i przyczyniło się do ograniczenia stosowania preparatów krwiopochodnych.

W innym szpitalu klinicznym25,  w ramach działań zmierzających do ogranicze-
nia liczby przetaczanych jednostek krwi obcej opracowano algorytmy leczenia krwią.
Wartości krytyczne poziomu hemoglobiny (transfusion triggers)26  oparto na najnow-
szych zaleceniach NIH lub towarzystw lekarskich oraz na informacjach z piśmien-
nictwa. Były one niższe od powszechnie znanej wartości 10 g/dl, przyjętej jeszcze
w roku 194227,  lecz zarazem dostosowane do wieku pacjenta i jego choroby. Prze-

21 Samitowski Z. Analiza wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych u chorych operowanych na otwar-
tym sercu w krążeniu pozaustrojowym z użyciem ich własnej krwi. Praca doktorska, Kraków 1997 (za: Stąpor R.
i wsp. Transfuzja krwi a metody alternatywne w operacjach kardiochirurgicznych, Terapia 2003, rok IX, z. 1(134),
ss. 15-20).

22 Stąpor R. i wsp. op. cit.
23 Sadowski J. i wsp. Choroba wieńcowa – klasyczne i nowe sposoby leczenia chirurgicznego. Terapia 2003, rok IX,

z. 1(134), ss. 4-8.
24 Informacja dla pacjentów przygotowujących się do operacji kardiochirurgicznych bez użycia krwi, wydana

18.07.2001 przez Klinikę Chirurgii Serca i Naczyń CMUJ w Krakowie
25 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
26 Inni tłumaczą transfusion trigger na „próg potrzeby przetoczenia” (Sylwia Szafraniec, BMJ kwiecień 2003

[wydanie polskie], s. 49).
27 Adams RC, Lundy JS. Anesthesia in cases of poor surgical risk. Some suggestions for decreasing the risk. Surg

Gynecol Obstet 1942, 74:1011-9 (wg Spence RK i wsp. Transfusion and Surgery, Current Problems in Surgery
1993, vol. XXX, 12:1101-1192).
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prowadzono spotkania szkoleniowe z lekarzami. Znacznie podniosło to świado-
mość zagrożeń związanych z niewłaściwym zastosowaniem preparatu biologiczne-
go, jakim jest krew28.  W rezultacie „zużycie krwi i jej preparatów systematycznie
spada, mimo wzrostu liczby hospitalizowanych chorych i ilości procedur zabiego-
wych mogących spowodować masywne utraty krwi”. Uwidoczniło się to zwłaszcza
w spadku liczby przetoczeń osocza świeżo mrożonego, która w skali roku obniżyła
się o 2595 j., czyli o ponad 216 jednostek miesięcznie. Autorzy tej inicjatywy piszą:
„Największym osiągnięciem jest jednak unikanie potencjalnie negatywnych skut-
ków leczenia krwią, wynikające z dostosowania praktyki lekarskiej do współcze-
snej wiedzy w dziedzinie transfuzjologii”29.

Schemat postępowania u Świadków Jehowy przechodzących operację pomosto-
wania tętnic wieńcowych doczekał się opracowania podręcznikowego30.  Jest on wy-
nikiem niemal 20-letnich doświadczeń zgromadzonych w Śląskim Centrum Cho-
rób Serca w Zabrzu. Autorzy prezentują szczegółowo postępowanie z tą grupą pa-
cjentów, poczynając od laboratoryjnej kontroli parametrów erytropoezy, przez jej
farmakologiczną stymulację, do farmakologicznych i niefarmakologicznych sposo-
bów zmniejszenia okołooperacyjnej utraty krwi. Sposoby niefarmakologiczne obej-
mują szereg technik anestezjologicznych i chirurgicznych, niekiedy odpowiednio
modyfikowanych, aby harmonizowały z treścią zgody pacjenta co do użycia krwi
własnej. Autorzy zaznaczyli, iż dużą pomocą w ustaleniu zgodności proponowa-
nych metod leczenia z przekonaniami chorego są działające na prośbę pacjentów –
Świadków Jehowy Komitety Łączności ze Szpitalami.

Postępowanie z pacjentami odmawiającymi transfuzji
Zasady i reguły postępowania z pacjentami – Świadkami Jehowy – opracowują

nie tylko szpitale, lecz także stowarzyszenia lekarskie. Można to odczytać jako pró-
by wypracowania procedur w tej dziedzinie. Oto przykłady:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(PTAiIT) ogłosił w roku 2000 Stanowisko w sprawie postępowania anestezjologa
wobec pacjenta Świadka Jehowy 31.  Zawiera ono między innymi następujące wy-
tyczne:

1) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii powinien tak przygotować swoje
procedury, aby był jak najwcześniej poinformowany o zakwalifikowaniu pa-
cjenta – Świadka Jehowy – do zabiegu chirurgicznego.

2) Bardzo ważne jest wczesne informowanie zespołów anestezjologicznych o przy-
jęciu chorego Świadka Jehowy do szpitala, nawet jeśli jest to przyjęcie na inny

28 Kurkowski JL. Groźny wspaniały lek – krew. Medycyna, bioetyka i polityka. Wydawnictwo α medica press, 2002.
ss. 38-41.

29 Wąs M. Kurkowski J. Wpływ wprowadzenia wytycznych transfuzjologicznych na zużycie krwi i preparatów krwiopochod-
nych w szpitalu klinicznym. Bezkrwawa Medycyna, Warszawa 2002, materiały konferencyjne (wyróżnienie nasze).

30 Zych B. Krasoń M. Pomostowanie tętnic wieńcowych u Świadków Jehowy. Chirurgia naczyń wieńcowych. Zembala
M. PZWL Warszawa 2002, ss. 343-345.

31 Stanowisko Zarządu Głównego PTAiIT w sprawie postępowania anestezjologa wobec pacjenta Świadka Jehowy.
Anestezjologia i Intensywna Terapia 2000, 32, 273-275.
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oddział niż chirurgiczny, a także jedynie w celu wykonania zabiegu diagno-
stycznego.

3) W prowadzenie konkretnego przypadku pacjenta Świadka Jehowy powinien
być, jeśli to tylko możliwe, zaangażowany zespół składający się z chirurga i
anestezjologa.

4) Specjaliści powinni wspólnie rozważyć prawdopodobieństwo konieczności
interwencji prowadzących do podania krwi.

5) Każdy Świadek Jehowy powinien być szczegółowo wypytany o akceptowane
przez niego sposoby prowadzenia jego leczenia.

6) Wizyta przedoperacyjna u pacjenta powinna być przeprowadzona bez obecno-
ści rodziny lub członków lokalnej społeczności, którzy mogą wpłynąć na prze-
bieg rozmowy i zakres dopuszczalnych przez pacjenta działań medycznych.

7) Uzgodnione procedury, a także nieakceptowane przez pacjenta leczenie, po-
winny być odnotowane w dokumentacji medycznej i podpisane przez strony.

8) Anestezjolog ma prawo odmówić znieczulenia konkretnego pacjenta w wy-
branych sytuacjach, ale powinien podjąć próbę skontaktowania się z innym
specjalistą gotowym przejąć ten przypadek.

9) W sytuacjach nagłych anestezjolog jest zobowiązany do postępowania zgod-
nie z wolą pacjenta niezależnie od swoich własnych poglądów.

10) Powinny być dostępne odpowiednio przygotowane formularze wyrażania zgo-
dy lub sprzeciwu na czynności medyczne dla Świadków Jehowy.

11) Należy przeprowadzić wewnętrzne szkolenia dotyczące postępowania w przy-
padku przyjęcia na oddział intensywnej terapii wyznawcy ruchu Świadków
Jehowy.

Powyższe Stanowisko jest zatem próbą unormowania postępowania anestezjo-
logicznego wobec tej grupy pacjentów na terenie kraju. Podobne kroki poczyniono
już wcześniej w innych krajach. Na przykład Królewskie Kolegium Chirurgów
w Wielkiej Brytanii (Royal College of Surgeons of England) przyjęło podobny ko-
deks w roku 199632.  Przewiduje on między innymi:

1) W każdym dużym zabiegu operacyjnym należy uzyskać opinię konsultanta.
Zabieg powinien wykonać doświadczony chirurg specjalista, stosownie do zwią-
zanego z nim ryzyka.

2) W miarę możności operację powinien wykonać zespół, który rozumie wierze-
nia Świadków Jehowy.

3) Każda operacja u Świadka Jehowy ma być poprzedzona wyczerpującą i otwartą
dyskusją między chirurgiem, anestezjologiem i pacjentem lub jego przedsta-
wicielem ustawowym.

4) Należy ustalić reguły przewidywanego postępowania.
5) Reguły te powinny zawierać możliwość przerwania operacji lub wczesnej re-

operacji w razie pojawienia się lub ryzyka krwotoku zagrażającego życiu.

32 Code of Practice for The Surgical Management of Jehovah’s Witnesses. 1996, The Royal College of Surgeons of
England. 35-43 Lincon’s Inn Fields, London WC2A 3PN. Telephone: 0171 405 3474. Facsimile: 0171 831 9438.



90

Urszula Chmielewska, Sergiusz Ciołkowski, Tadeusz Wiwatowski

6) Powyższe rozmowy powinny się odbywać w obecności świadka, zostać utrwa-
lone na piśmie, podpisane przez lekarza i świadka oraz dołączone do doku-
mentacji pacjenta.

7) Miejscowe Komitety Łączności ze Szpitalami na rzecz Świadków Jehowy dys-
ponują specjalnym formularzem zgody na zabieg, dostosowanym do potrzeb
Świadków Jehowy i spełniającym wymogi Państwowej Służby Zdrowia (Na-
tional Health Service).

8) Odmowę transfuzji ze strony dorosłego Świadka Jehowy należy respektować.
9) U pacjentów z urazem, zidentyfikowanych jako Świadkowie Jehowy, lecz nie

posiadających stosownej dokumentacji, należy dołożyć wszelkich starań, by
uniknąć przetaczania krwi i jej preparatów w okresie okołooperacyjnym. Za-
stosowanie krwi i jej preparatów w sytuacjach zagrożenia życia zależeć będzie
od opinii lekarza opiekującego się pacjentem.

Oprócz tego Kodeks zawiera uwagi ogólne i wymienia techniki chirurgiczne sto-
sowane jako metody alternatywne wobec transfuzji krwi obcej. W aneksie zamiesz-
czono trzy formularze zgody na leczenie z wyłączeniem zastosowania transfuzji.
Jeden z nich jest dyrektywą pro futuro, drugi ma charakter ogólny, trzeci zaś to
formularz zgody na leczenie operacyjne dorosłego pacjenta Świadka Jehowy. Po-
dobny kodeks opracowali też brytyjscy anestezjolodzy33.

W kontaktach ze środowiskiem medycznym Świadkowie Jehowy pragną się kiero-
wać zasadą, którą można streścić w słowach: communication, cooperation, not confron-
tation. (wymiana myśli i współpraca, a nie konfrontacja). Tylko bowiem przy wymianie
myśli i przestrzeganiu przyjętych ustaleń zrodzić się może współpraca i zaufanie.

Czy stanowisko Świadków Jehowy, którzy szukają fachowej opieki medycznej,
lecz kierując się najgłębszymi przekonaniami religijnymi, nie wyrażają zgody na
zastosowanie jednej tylko, zresztą obarczonej ryzykiem, metody leczenia, czyli trans-
fuzji, jest zgodne z obowiązującym prawem i zasadami etycznymi?

Aspekty prawne
Obowiązki nałożone na lekarza przez obowiązujące przepisy oraz prawa pacjen-

ta wynikające z zagwarantowanej mu autonomii nie są ze sobą sprzeczne.
Stanowisko polskiego prawodawcy w tej sprawie wyraża m.in. artykuł 31 ust. 2

Konstytucji, drugie zdanie: „Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego mu
prawo nie nakazuje”. Treść tego artykułu Konstytucji stosuje się zarówno do pa-
cjenta, jak i lekarza, ponieważ poza wyjątkowymi przypadkami, enumeratywnie
wskazanymi w ustawach34 , prawo nie nakazuje pacjentowi poddać się interwencji

33 Management of Anaesthesia for Jehovah’s Witnesses. Published by The Association of Anaesthetists of Great
Britain and Ireland, 9 Bedford Square, London WC1B 3RA, UK. E-mail: aagabi@compuserve.com

34 Np. kodeks karny wykonawczy art. 118 z 6 czerwca 1997 r, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości (Dz. U. z 1982 r. nr 35, poz. 230, z późn. zm.), ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 1997 r. nr 75, poz. 468, z późn. zm.), ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 1994, nr 111, poz. 535, z późn. zm.), ustawa z 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych
i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 126, poz. 1284). Szczegółowo problem ten omawia R. Kubiak, Przypadki
braku wymogu zgody uprawnionego, jako przesłanki zabiegów leczniczych i nieterapeutycznych, Studia Prawno-
Ekonomiczne, t. LXII, 2000, a także K. Daszkiewicz, Uchylenie odpowiedzialności lekarza za wykonanie zabiegu
leczniczego bez zgody pacjenta, Palestra 11-12/2002. s. 31.
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medycznej, lekarzowi zaś – przełamywać opór pacjenta albo przez wykonywanie
czynności, na które nie wyraził zgody lub którym się sprzeciwił, albo przez występo-
wanie do sądu, aby taki sprzeciw zneutralizować.

Powyższe stanowisko potwierdzają dwa postanowienia ustawy z 30 sierpnia 1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej35.  W art. 19 ust. 1 pkt 3 wśród praw pacjenta
wymieniono m.in. prawo do „wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń
zdrowotnych lub ich odmowy (wyróżnienie nasze),  po uzyskaniu odpowiedniej infor-
macji”. Dodatkowo, zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 2, oraz ust. 3 tej ustawy, pacjent ma
prawo żądać wypisania ze szpitala niezależnie od stanu swego zdrowia. Lekarz nie
może odmówić wypisania ani wystąpić do sądu opiekuńczego, aby sprzeciwić się
woli pacjenta, choćby stan zdrowia żądającego wymagał dalszego leczenia w szpita-
lu (art. 22 ust. 2 a contrario).

Nie można więc z obowiązujących przepisów prawa wywieść ogólnej normy obli-
gującej pacjenta do poddania się każdej zaproponowanej przez lekarza interwencji
medycznej. Ponieważ zaś nie istnieje ani ogólny nakaz leczenia, ani „prawo do le-
czenia” przysługujące lekarzowi, nie może też istnieć – i nie istnieje – prawo ani
obowiązek lekarza do zastosowania wbrew woli pacjenta konkretnej metody lecz-
niczej. W rezultacie pacjent może na własne ryzyko odmówić zarówno leczenia
w ogólności, jak i poddania się konkretnej metodzie leczniczej, niezależnie od opi-
nii lekarza w tym przedmiocie36.

Wniosek taki jest również zgodny z przepisami obowiązującej ustawy z 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza37.  Ciążący na lekarzu obowiązek udzielania pomocy
lekarskiej (artykuł 30) nie może być bowiem utożsamiany z obowiązkiem forsowa-
nia konkretnej metody leczniczej, szczególnie, jeśli (1) metodę tę w sposób wyraź-
ny pacjent odrzuca (ustnie, bądź w pisemnym oświadczeniu) oraz (2) metoda taka
stwarza podwyższone ryzyko dla pacjenta (jak np. transfuzja krwi).

Sama zgoda pacjenta na leczenie może być domniemana lub wyraźna, w tym
ustna lub – jak w przypadku metod stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta
– wyrażona na piśmie38.  W literaturze przedmiotu trafnie podkreśla się fakt, że za
„domniemaną zgodą” pacjenta musi przemawiać całokształt okoliczności pozwa-
lających przypuszczać, że zgoda została wyrażona39.

35 Dz.U. z 1991 r. nr 91, poz. 408, z późn. zm.
36 Niezwykle interesujące jest prześledzenie argumentacji zaprezentowanej przez J. Sawickiego w rozdziale „Przy-

mus poddania się leczeniu” w „Przymus leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep w świetle pra-
wa”, PZWL, Warszawa 1966. Czytamy tam między innymi: „Postęp nauki, odbywający się nieraz niespodziewa-
nymi skokami, oraz zmieniające się poglądy na niejedno rozwiązanie, które przez długi czas uchodziło za
niewzruszone, nadto przesadne nadzieje i smutne rozczarowania co do wielu zarzuconych dziś metod – to
wszystko przemawia raczej za ostrożnością i za pożytkiem społecznym, jaki płynie w saldzie końcowym z posta-
wienia wyraźnej bariery, ochraniającej w pewien sposób autonomię jednostki , gdy chodzi o decydowanie
o jej życiu i zdrowiu. Przekroczenie tej bariery jest i powinno być dopuszczalne jedynie na zasadzie wyjątku
podyktowanego nieodzowną koniecznością” (ss. 74, 75, wyróżnienie nasze).

37 Dz.U. z 2002 r. nr 21, poz. 204, z późn. zm.
38 Ze względu na ciążący na lekarzu obowiązek dowodowy (art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowot-

nej oraz art. 31 ustawy o zawodzie lekarza), lekarz powinien dołożyć starań, aby „domniemana zgoda” była
także „zgodą świadomą” (informed consent).

39 Kubiak R. Przypadki...s. 103; Liszewska A. Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, Państwo i Prawo 199, nr 1, s. 39.
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W przypadku pacjenta dobrowolnie zgłaszającego się do lekarza, lub też osoby
przywożonej do szpitala w wyniku obrażeń doznanych w wypadku, można racjonal-
nie zakładać, że pacjent wyraża zgodę na wszelkie metody lecznicze niezbędne dla
ratowania jego zdrowia bądź życia. Domniemanie to jednak nie zachodzi („cało-
kształt okoliczności”), jeśli przytomny pacjent w sposób wyraźny wyklucza zastoso-
wanie pewnych metod leczniczych. W takim wypadku lekarz może leczyć z wyłą-
czeniem zastosowania metody, której dotyczył zgłoszony przez pacjenta sprzeciw.

Podobne wnioskowanie odnosi się do przypadku pacjenta dorosłego, który ze
względu na swój stan (utrata przytomności, znieczulenie ogólne, szok, wysoka go-
rączka, etc.) nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody. Prawa osoby, która ze
względu na okoliczności faktyczne nie może w danej chwili wyrazić swej zgody lub
sprzeciwu, co do zasady nie ulegają zmianie40.  Pacjent taki nadal korzysta z auto-
nomii gwarantowanej przez prawo. Dlatego słusznie podnosi się na przykład, iż
„zmiana zakresu zabiegu operacyjnego bądź metody leczenia lub diagnostyki nie
może obejmować tych działań, co do których pacjent przed zabiegiem świadomie,
w sposób wyraźny zastrzegł, iż nie wyraża na nie zgody”41.  Domniemanie zgody na
podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla ratowania zdrowia i życia w takiej
sytuacji nie zachodzi. Dotyczy to również sytuacji, gdy pośród dokumentów pacjen-
ta znajduje się oświadczenie42  wyrażające zgodę na udzielanie niezbędnych świad-
czeń medycznych, ale zarazem wyraźny sprzeciw wobec konkretnie wymienionych
metod leczniczych, na przykład transfuzji krwi.

Źródłem mocy wcześniej wyrażonych życzeń pacjenta jest konstytucyjnie zagwa-
rantowana wolność człowieka43.  Sporządzone na piśmie oświadczenie co do akcep-
towanego zakresu interwencji medycznej oraz preferowanych metod leczniczych
jest dla lekarza wiążące, a zastosowanie się do takich dyspozycji, jako zgodne z obo-
wiązującym prawem, nie wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej bądź cy-
wilnej. Ponieważ dokument taki jest przygotowywany dla sytuacji przewidzianych
m.in. w art. 34 ust. 3 i 35 ustawy o zawodzie lekarza, na aprobatę zasługuje stanowi-
sko, że pisemne oświadczenie jest równoznaczne z ustną zgodą lub sprzeciwem
wyrażonym przez w pełni świadomego i przytomnego pacjenta.

Odpowiedzialność lekarza za negatywne skutki uszanowania woli pacjenta
Realizacja praw pacjenta zagwarantowanych przepisami nie może jednocześnie

stanowić podstawy odpowiedzialności cywilnej lekarza. Respektując prawo pacjen-
ta do odmowy określonej metody leczenia, lekarz postępuje zgodnie z dyspozycją
normy art. 23 i 24 k.c., nakazującą bezwzględny obowiązek poszanowania dóbr oso-
bistych. Zagwarantowane przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (art. 19)

40 Artykuł 36 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza: „Lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych (tj. niezależ-
nie od przejściowego stanu świadomości pacjenta) ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobi-
stej pacjenta”.

41 Kubicki L. Sumienie lekarza jako kategoria prawna, Prawo i Medycyna 1999, nr 4 (vol. 1), s. 10.
42 Poklewski-Koziełł K. Oświadczenia woli pro futuro jako instytucja prawna, Państwo i Prawo 2000, nr 3, ss. 4-14.
43 Poklewski-Koziełł K. ibid.
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prawa pacjenta, takie jak jego zgoda na zabieg, prawo do informacji, poszanowania
godności itd. są konkretyzacją tychże dóbr osobistych człowieka44.  Nie może więc
lekarz ponosić odpowiedzialności cywilnej za wypełnienie spoczywającego na nim
obowiązku prawnego.

Należy pamiętać, że lekarz pomijający sprzeciw pacjenta wobec zaproponowa-
nej metody leczenia, w tym także transfuzji, dokonuje naruszenia dóbr osobistych
chorego, czym naraża się na ewentualne roszczenie. Odpowiedzialność ta powstaje
nawet wtedy, gdy w ocenie lekarza interwencja była podjęta w interesie pacjenta
i będąc przeprowadzona lege artis przyniosła zamierzony skutek45.

Wyrazem wieloletniej dyskusji nad kształtem ustawowych gwarancji dla ochrony
konstytucyjnego prawa do samostanowienia jest art. 192 kk46.  Przepis ten nakłada na
lekarza obowiązek uzyskania zgody pacjenta na przeprowadzany zabieg medyczny
pod rygorem zastosowania represji karnej. Stanowi więc wyraz przekonania ustawo-
dawcy, że wolność osobista, w tym wolność wyboru sposobu leczenia, jest dobrem tej
rangi, że zasługuje na ochronę przymusem państwowym. W świadomości lekarza
praktyka może jednak powstać wątpliwość, czy wprowadzenie do kodeksu karnego
art. 192 nie spowodowało kolizji z dyspozycją art. 162, nakładającą prawny obowią-
zek udzielenia świadczenia zdrowotnego47.  Odpowiedź na to pytanie jest zdecydo-
wanie negatywna i kwestia ta została już wielokrotnie uwypuklona w doktrynie. Nor-
my z art. 192 i 162 kk wzajemnie się uzupełniają. Jak już wykazano, ustawa o zawo-
dzie lekarza, regulująca relacje między lekarzem a pacjentem, nakłada generalny
obowiązek uzyskania zgody chorego na zabieg medyczny oraz zawiera wyjątki, w któ-
rych zgoda pacjenta nie jest wymagana48.  Oznacza to, że lekarz podejmując się inter-
wencji medycznej musi sobie odpowiedzieć na pytania, czy w danej sytuacji istnieje
bezwzględny obowiązek uzyskania zgody pacjenta, lub czy też jest to jeden z wyjąt-
ków od tej zasady. W razie odpowiedzi twierdzącej na pierwsze z postawionych pytań
lekarz nie może podjąć się zabiegu leczniczego, gdyż zabieg przeprowadzony bez
wymaganej zgody pacjenta jest nielegalny49.  Nie zmienia tego faktu okoliczność, że
w ocenie lekarza przeprowadzenie określonej interwencji medycznej leży w interesie
pacjenta i jest niezbędne do ratowania jego życia lub zdrowia.

44 Kolasiński M. Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym. Prawo i Medycyna 2002, nr 11, (vol. 4), s. 35.
45 Safjan M. Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom. Wykład na V Ogólnopolskim

Forum Prawniczo-Medycznym, Warszawa 5-6 grudnia 2002.
46 Art. 192. § 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
47 Art.  162.   §  1.  Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie
lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3. §  2.  Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne
poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony
instytucji lub osoby do tego powołanej.

48 Mając pełną świadomość skomplikowania i obszerności tematu zgody pacjenta na zabieg medyczny, autor nie
wdaje się w szczegółowe omawianie tej problematyki. Należy jedynie podkreślić, że użyte w tekście pojęcie
„zgody” obejmuje zarówno zgodę pacjenta, którego zabieg bezpośredni dotyczy, jak i zgodę zastępczą i kumu-
latywną. Kwestie te zostały szczegółowo omówione w kontekście odp. karnej w: Filar M. Lekarskie prawo kar-
ne. Zakamycze 2000, ss. 242-299; Zoll A. Granice legalności zabiegu medycznego, Prawo i Medycyna 1/1999, ss.
29-39; Kubicki L. Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej lekarza, Prawo i Medycyna 2000, nr 8 (vol. 2), ss. 30-43.

49 Zoll A. Zaniechanie leczenia – aspekty prawne, Prawo i Medycyna 2000, nr 5 (vol. 2), s. 31.
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Do tego typu sytuacji zalicza się przypadek dorosłego Świadka Jehowy odma-
wiającego przyjęcia transfuzji krwi. Jeżeli taki pacjent ma status osoby wyłącznie
uprawnionej do wyrażenia zgody, to jego decyzja wiąże lekarza, który postępując
wbrew woli pacjenta naraża się na odpowiedzialność z art. 192 kk50.  Jeżeli nato-
miast lekarz uzna, że znajduje się w sytuacji, w której przepisy szczegółowe wyłą-
czają obowiązek uzyskania zgody pacjenta51,  to po pierwsze, wyłączona jest jego
odpowiedzialność z art. 192 kk, a po drugie, aktywizuje się po jego stronie ustawo-
wy obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego. Gdyby lekarz w takim stanie
faktycznym nie udzielił świadczenia medycznego, to naraziłby się na odpowiedzial-
ność karną z art. 162 kk52.  Jednakże brzmienie art. 162 kk, podobnie jak art. 30
ustawy o zawodzie lekarza, nie utożsamia pomocy z konkretną metodą leczniczą.
Jeśli więc świadczenie medyczne w zakresie objętym zgodą było świadczone lege
artis, lekarz nie ma podstaw obawiać się roszczeń pacjenta ani jego rodziny za skut-
ki wynikające wyłącznie z odmowy zgody na zastosowanie konkretnej metody lecz-
niczej.

Aspekty etyczne
Artykuł 16 Kodeksu Etyki Lekarskiej stanowi, że postępowanie diagnostyczne,

lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta, przy czym nie chodzi o to, by
zgoda ta miała jedynie charakter formalny. Dlatego lekarz musi uwzględnić prawo
pacjenta do wyrażania w pełni świadomej zgody (art. 15: „Obowiązkiem lekarza jest
respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu podstawo-
wych decyzji lekarskich dotyczących jego zdrowia. Wynika to zarówno z poszanowania
praw pacjenta jako osoby, jak i z odpowiedzialności, którą ponosi za własne zdro-
wie”). Takie zapisy kodeksowe, stworzone przecież przez środowisko lekarskie,
wypływają z uznania istnienia jedności psychofizycznej człowieka, ze świadomości
tego, że życie ludzi jest o wiele bardziej złożone niż ich ciała.

Świadomość pacjenta przy podejmowaniu podstawowych decyzji medycznych
dotyczących jego leczenia nie ogranicza się do analizy informacji o stanie zdrowia,
metodach leczniczych, oraz wynikach terapii (art. 31 ust.1 ustawy o zawodzie leka-
rza). Rozsądnie myślący pacjent rozważa korzyści nie tylko z medycznego punktu
widzenia. Jest on zainteresowany zarówno skutkami medycznymi, jak również psy-
chologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi, religijnymi oraz wycho-
wawczymi. Wyważa korzyści w różnych dziedzinach, tak aby uzyskać optymalny
efekt końcowy. Brak zgody pacjenta na określony zabieg jest najczęściej uzasad-
niony tym, że chciałby on wybrać metodę leczenia, która będzie najlepsza w jego
sytuacji życiowej, a nie tylko najlepsza dla jego ciała. Dopóki więc lekarz kieruje się
wyłącznie zwiększeniem medycznych korzyści pacjenta, dopóty racjonalnie myślą-

50 Filar M. Lekarskie Prawo Karne, Zakamycze 2000, s. 258.
51 Vide supra 36.
52 Powyższe omówienie nie stanowi wyczerpującej analizy przesłanek czynów zabronionych z art. 160,162, 192 kk.

Celem autora było jedynie wykazanie ich wzajemnej relacji istotnej dla lekarza praktyka.
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cy pacjent rzadko będzie postrzegał zalecany tryb postępowania jako mający na
celu jego ogólne dobro53.

Sprzeciw pacjenta wobec metody, którą lekarz ocenia jako wskazaną pod wzglę-
dem medycznym, z pewnością jest dla lekarza wyzwaniem. Zmusza go do poszuki-
wań innych możliwości pomocy choremu człowiekowi. Czasami lekarz staje przed
dylematem, czy prawo pacjenta do samostanowienia jest wystarczającym argumen-
tem do rezygnacji z działań na rzecz ratowania jego życia, jeśli zdaniem lekarza
proponowana metoda jest jedynie skuteczna. Staje on wtedy oko w oko ze swoim
sumieniem oraz z ogólnie uznawanymi normami moralnymi.

W takiej sytuacji można mówić o swoistej kolizji dwóch sumień – pacjenta i leka-
rza. Któremu z nich przysługuje w takim wypadku pierwszeństwo? Aby samostano-
wienie miało jakiekolwiek znaczenie, nie może podlegać osądowi sumienia lub
odczuć zupełnie innej osoby. Dlatego klauzula sumienia, chroniąca wartości etycz-
ne uznawane przez lekarza, nie ma pierwszeństwa przed sumieniem pacjenta i wy-
znawanymi przez niego zasadami etycznymi. W tym kierunku dokonuje się ewolu-
cja zarówno przepisów prawnych, jak i zasad etycznych obowiązujących lekarza54.

Zdarza się, że sumienie może nakazywać lekarzowi podjęcie działań w imię do-
bra chorego, ale bez jego zgody, co nazwano aspektem pozytywnym sumienia55.
Ustawodawca uwzględnił taki głos sumienia lekarza, na przykład pozwalając na
zmianę zakresu zabiegu medycznego, gdy nie ma możliwości uzyskania zgody pa-
cjenta56  (zakłada się wtedy zgodę dorozumianą). Ale o domniemaniu przyzwole-
nia nie może być mowy, gdy pacjent przed operacją wyraźnie zastrzegł, że pod żad-
nym pozorem nie wyraża zgody na zabieg konieczny w ocenie lekarza57.  Nieuwzględ-
nienie tego zastrzeżenia naruszałoby autonomię pacjenta. Swoboda korzystania
z możliwości zmiany zakresu zabiegu nie może być wykorzystywana podstępnie –
w imię dobra chorego, lecz wbrew jego wyraźnej woli58.

Najwyższe dobro
Zdarza się niekiedy, że wybór pozostawiony choremu sprowadza się do alterna-

tywy – albo proponowana metoda lecznicza, albo śmierć. Czy jednak życie zawsze
jest dla człowieka najwyższym dobrem (summum bonum)?

Należy tu przytoczyć za Józefem Boguszem, że „przecież nie zawsze uratowanie
życia za wszelką cenę ma dla człowieka najwyższą wartość, ani też nie zawsze śmierć
jest najgorszą rzeczą, której pragnie on uniknąć za wszelką cenę. (...) Zgodzić się
wypada z tym, że jakość życia i jego sens może mieć dla człowieka większe znacze-
nie niż samo życie jako takie. (...) dla wielkiej liczby ludzi miarodajne jest to, że

53 R.Veatch, Physicians and Cost Containment: The Ethical Conflict, 30 Jurimetrics J. 461,464 (1990).
54 Por. Kubicki L. Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej lekarza (Przestępstwo z art.192 k.k.), Prawo i Medycyna

2000, nr 8 (vol. 2), ss. 30-43.
55 Kubicki L. Sumienie lekarza (...). op. cit.
56 Ustawa o zawodzie lekarza, art. 35.
57 Zielińska E. Przetaczanie krwi chorym Świadkom Jehowy w świetle prawa karnego. Polski Przegląd Chirurgiczny

1992, 64, 4, 293-306
58 Kubicki L. Sumienie lekarza (...). op. cit.
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59 „Wystarczy przypomnieć nie tak bardzo odległe czasy, kiedy w lochach gestapo wielu uczestników walki pod-
ziemnej wolało zginąć wśród tortur, niż wydać swoich towarzyszy”. Bogusz J. Zasady deontologiczne związane
z postępami wiedzy lekarskiej. Etyka i deonotologia lekarska. Kielanowski T. PZWL, Warszawa 1985. s. 98.

60 Brzeziński T. Komentarz do artykułu Przetaczanie krwi chorym Świadkom Jehowy w świetle prawa karnego, Pol-
ski Przegląd Chirurgiczny 1992, 64, 4, s. 302.

wolą raczej zginąć, zachowując wartość, sens i godność życia, aniżeli żyć będąc po-
zbawionymi tych elementów”59.

Toteż w nieczęstych, choć nagłaśnianych przez media przypadkach, gdy sumie-
nie pacjenta i sumienie lekarza nakazują obydwu postępowanie odmienne, lekarz
„winien być świadom, że ofiarując choremu dar w jego przekonaniu najcenniejszy –
dar życia, może odebrać mu to, co dlań jest wielekroć cenniejsze – poczucie więzi
religijnej, rodzinnej, poczucie własnej godności i nadziei na szczęśliwe życie wiecz-
ne. Niezależnie od przepisów prawa wybór ten musi być wyborem sumienia”60.

Współczesna wiedza medyczna nakazuje coraz ostrożniej obchodzić się z nie-
zwykłym materiałem biologicznym, jakim jest krew. Tendencja ta zbiega się ze sta-
nowiskiem Świadków Jehowy, którzy z przyczyn światopoglądowych nie przyjmują
krwi i jej preparatów, lecz obierają strategie alternatywne wobec transfuzji. Taki
wybór, częstokroć korzystniejszy medycznie, znajduje oparcie w prawach pacjenta
i nie naraża lekarza na odpowiedzialność prawną. W ocenie lekarza decyzja pa-
cjenta może być niesłuszna, niemniej zasada poszanowania woli chorego, wpisana
w etykę zawodu lekarskiego, każe mu ją uszanować.
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Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w świetle
ustawodawstwa i orzecznictwa francuskiego

I. Wyrażenie zgody przez pacjenta na dokonanie zabiegu medycznego stanowi
niezbędną przesłankę interwencji lekarza. Uchyla bezprawność działań – co do za-
sady – bezprawnych, bo polegających na naruszeniu integralności cielesnej czło-
wieka, nawet jeśli niosą ze sobą zdrowotne korzyści.

Wybitny przedstawiciel francuskiej doktryny prawa medycznego L. Kornprobst
powiedział, że „nikt nie jest zobowiązany leczyć się, jeśli woli cierpieć czy umrzeć
albo jeśli nie ma zaufania do medycyny”. Zdanie to pokazuje, że zasadą fundamen-
talną dla wszelkich działań lekarskich jest poszanowanie autonomii woli pacjenta.
Od dawna podkreśla się1, że chory nie może być postrzegany tylko jako „przypadek
medyczny”, jednostka „wyposażona” w ciało będące przedmiotem terapii, ale przede
wszystkim jako osoba, podmiot wyposażony w zdolność podejmowania decyzji co
do swego zdrowia i integralności cielesnej. Celem artykułu jest krótkie wskazanie
na stan ustawodawstwa francuskiego, co do zgody pacjenta i omówienie reprezen-
tatywnych orzeczeń sądów cywilnych francuskich.

Zasadę zgody pacjenta wypowiada art. 16-3 kodeksu cywilnego francuskiego,
stanowiąc, że naruszenie integralności cielesnej człowieka jest dopuszczalne tylko
w razie konieczności terapeutycznej, za uprzednią zgodą zainteresowanego z wy-
jątkiem wypadków, gdy interwencja medyczna jest niezbędna, a pacjent nie jest
w stanie zgody wyrazić.

Najnowsza regulacja dotycząca tej kwestii – ustawa z 4.III.2002 r. o prawach pa-
cjenta i jakości systemu opieki zdrowotnej (J.O.z 5.III. 2002 r.) – idzie jeszcze dalej,
wprowadza zasadę współuczestnictwa pacjenta już w samym procesie podejmowania
decyzji co do interwencji medycznej. Pacjent traktowany jest jako równorzędny part-

1 Por. R.Savatier „L’impérialisme médical sur le terrain du droit, le permis d’operer et les pratique américaines”
Recueil Dalloz (D.) 1952, Chron. s. 157.
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ner, a nie przedmiot decyzji. Art. L.1111-4 ust.1 kodeksu zdrowia publicznego nowe-
lizowanego cytowaną ustawą stanowi, że pacjent podejmuje decyzję dotyczącą jego
zdrowia razem z lekarzem biorąc pod uwagę jego informacje i zalecenia. Oczywiście,
lekarz pozostaje wyłącznie kompetentny, gdy chodzi o profesjonalny aspekt procesu
podejmowania decyzji. Lekarz działa więc z pozycji profesjonalisty, pacjent nato-
miast jako laik, ale decyzję powinni podejmować wspólnie.

Orzecznictwo wcześnie dostrzegło potrzebę poszanowania woli pacjenta. Sąd
Kasacyjny w wyroku z 28.I.1942 r. powiedział, że zabieg operacyjny polegający na
chirurgicznym połączeniu odłamów kostnych przeprowadzony bez uprzedzenia
pacjenta o alternatywnej metodzie terapii (założenie gipsu) i bez wyjaśnienia moż-
liwych skutków i ryzyk związanych z operacją uzasadnia odpowiedzialność cywilną
lekarza. Konsekwencją zabiegu była amputacja przedramienia pacjenta w związku
z pojawieniem się zgorzeli gazowej2. Orzeczenie to pokazuje, że problematyka zgo-
dy związana jest nierozerwalnie z obowiązkiem informacji. Tylko taka zgoda jest
niewadliwa, która została wyrażona przez „objaśnionego” pacjenta (tzw. zgoda ob-
jaśniona – consentement éclairé).

W innym orzeczeniu z 21.II.1961 r. Sąd Kasacyjny uznał natomiast, że nie odpo-
wiada lekarz, który użył terminologii nieścisłej w sensie technicznym, uznając, że
byłaby ona niezrozumiała dla pacjentki, jeżeli dostarczył informacji rzetelnej co do
zabiegu medycznego, któremu poddała się powódka. Lekarz przekazując pacjent-
ce diagnozę użył sformułowania „zapalenie zatoki czołowej” w miejsce bardziej
stosownego terminu – „torbiel śluzowa zatoki czołowej”, informując ją jednak jed-
nocześnie o tym, że stan jej jest poważny i o możliwych następstwach operacji3. Sąd
w Poitiers w orzeczeniu z 29.X.1982 r.4 wskazał natomiast, że niedostatecznie obja-
śniono pacjentkę, która poddana została zabiegowi badania jamy brzusznej za po-
mocą endoskopu, co stanowi formę diagnostyki prenatalnej. Pojawiły się u niej
poważne, choć rzadko występujące, powikłania w postaci zatoru powietrznego (ga-
zowego). Pacjentka sądziła, że poddana została lekkiemu, prostemu zabiegowi, nie-
wiażącemu się z żadnym ryzykiem. Tymczasem koelioskopia, zgodnie z opinią bie-
głych, nawet wykonywana przez lekarza doświadczonego, może wywołać liczne nie-
korzystne następstwa normalnie przewidywalne, o czym pacjentka nie została po-
informowana. W doktrynie podkreśla się, że także zabiegi zwykłe, lekkie, nie zwal-
niają od obowiązku informacji. Im rzadszy i poważniejszy zabieg – zwłaszcza gdy
nie musi być dokonany niezwłocznie – tym zgoda wymaga większego namysłu, co
oznacza powinność dostarczenia pogłębionej informacji w sposób dostosowany do
możliwości umysłowych pacjenta.

Jak powiedział Sąd Apelacyjny w Lyonie w orzeczeniu z 8.I.1981 r.5, wymagania
dalej idące dotyczą zwłaszcza lekarzy dokonujących zabiegów chirurgii estetycznej.

2 D. 1942, s. 63. Por. też G. Mémeteau, Le droit medical, Paris 1985, s 345-346.
3 D. 1961 s. 534
4 Tribunal de Grande Instance (TGI) w Poitiers z 29.X.1982 r. – niepublikowane, cytowane przez G. Mémeteau,

op. cit., s. 351.
5 Jurisclasseur Périodique (J.C.P.) 1981, 19699, z glosą F. Chabas.
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Rezultatu takich zabiegów nie da się zagwarantować, bowiem reakcje tkanki żywej
nie są nigdy do końca przewidywalne. Ponieważ chodzi tu o efekt upiększenia, a za-
biegi nie są ani pilne, ani konieczne, chirurg powinien udzielić bardzo dokładnych
informacji o wszystkich ryzykach i skutkach ubocznych, zwłaszcza o ryzyku powsta-
nia widocznych blizn, które są nie do uniknięcia, włącznie z informacją o możliwo-
ści ich likwidowania przez kolejny zabieg operacyjny. Nadto chirurgowi nie wolno
stosować terapii, której ryzyko byłoby większe niż korzyści, nawet jeśli pacjent się
na nią godzi.

Dopełnienia obowiązku uprzedzenia o możliwych ryzykach nie można pojmo-
wać jednak zbyt formalistycznie. Wskazuje na to orzeczenie Sądu Kasacyjnego
z 21.II.1967 r.6. Szkoda wynikła tu z zastosowania elektrokoagulacji na tkance
uprzednio napromieniowanej. Sąd Apelacyjny uznał, że lekarz odpowiada za szko-
dę, bowiem powinien zwrócić uwagę pacjenta na niebezpieczeństwo związane ze
stosowaniem tych metod kolejno jedna po drugiej. Sąd Kasacyjny uchylił ten wyrok
wywodząc, że lekarz wykonał zabieg elektrokoagulacji brodawki dopiero po tym,
jak w trakcie wywiadu uzyskał stanowczo negatywną odpowiedź pacjenta na pyta-
nie czy wcześniej zastosowano już jakieś metody leczenia. Poza tym w postępowa-
niu nie ujawniono żadnej okoliczności, która oznaczałaby, że lekarz powinien na-
brać wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia pacjenta.

Wyrazem tendencji do odformalizowania aktu zgody jest też orzeczenie Sądu
Kasacyjnego z 27.X.1982 r.7. Pacjentka cierpiała na atrofię i chorobę zwyrodnie-
niową palca stopy, w związku z czym przeszła już kilka interwencji chirurgicznych.
Wobec tego, że okazały się bezskuteczne, zwróciła się ponownie do lekarza, który
zaproponował dwie alternatywne metody terapeutyczne (skrobanie kości lub zało-
żenie tzw. protezy Swansona), na które pacjentka zgodziła się. W trakcie zabiegu
chirurgicznego zastosowano inną nieuzgodnioną metodę leczenia, tj. operacyjne
usztywnienie stawu. Po zabiegu doszło do martwicy palca i zaszła konieczność jego
amputacji. Sądy orzekające w sprawie uznały, że po pierwsze, każda interwencja
chirurgiczna (także te na które wyraźnie zgodziła się powódka) mogła (wobec tego,
że stopa była już kilkakrotnie operowana), doprowadzić do martwicy. Po drugie, że
jedynie w trakcie operacji lekarz był w stanie ocenić dokładnie stan stopy, a zasto-
sowana metoda leczenia była jedynie możliwa. Sądy przyjęły, że zgoda została tu
wyrażona w sposób dorozumiany i można ją – w okolicznościach sprawy – rozu-
mieć jako zgodę na interwencję leczniczą, jaka okaże się możliwa i niezbędna. Usta-
lono też, że lekarz nie popełnił tu żadnej winy „technicznej” ani niezręczności ma-
nualnej.

Wyżej przedstawiony stan faktyczny łączy się z problematyką dopuszczalności
poszerzenia czy też zmiany pola operacyjnego w trakcie zabiegu (określa się to
w doktrynie jako tzw. wyjątek terapeutyczny). Sytuacje wyjątkowe bowiem mogą
zwalniać od uzyskania wyraźnej czy nawet dorozumianej zgody pacjenta na zmianę

6 Bulletin des arréts de la Cour de Cassation (Bull. Civ.) 1967, I, nr  55.
7 Gazette du Palais (Gaz. Pal.) 1984, 1, s.176, z glosą F. Chabas.
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pola operacyjnego. Nie chodzi tu jednak o zezwolenie na każdą interwencję nie-
uzgodnioną tylko dlatego, że jest medycznie uzasadniona. Podkreśla się, że zmiana
pola zabiegu musi być konieczna dla ratowania życia pacjenta czy odwrócenia inne-
go bezpośredniego niebezpieczeństwa dla jego zdrowia. W sprawie rozstrzyganej
przez Sąd w Tour 17.VII.1980 r.8 pacjent wyraził zgodę na zabieg operacyjny mają-
cy na celu usunięcie niedrożności, podczas którego ujawnił się nowotwór. Sąd uznał,
że nie było możliwe odroczenie nieprzewidzianej i niezaakceptowanej przez pa-
cjenta interwencji bez narażania jego stanu zdrowia na poważne niebezpieczeń-
stwo. Jednak nie zwalnia to od obowiązku późniejszego wyjaśnienia natury i skut-
ków dokonanego aktu medycznego.

W podobnej sprawie Sąd Apelacyjny w Rouen w wyroku z 17.XII.1970 r.9 zajął
zbliżone stanowisko. Pacjentka z podejrzeniem guza u podstawy szyi skierowana
została do chirurga w celu dokonania biopsji dla badania histologicznego. W trak-
cie biopsji chirurg stwierdził obecność nowotworu szczególnego rodzaju, który –
jak podejrzewał – miał charakter złośliwy. Zdecydował się wyciąć nowotwór, mimo
że pociągało to za sobą także konieczność wycięcia pnia nerwowego. W konse-
kwencji pacjentka doznała porażenia splotu ramiennego lewego. Sąd uznał, że le-
karz wybrał mniejsze zło, mimo konsekwencji przewidywalnych i nieuniknionych,
w sytuacji gdy nie miał możliwości natychmiastowej konsultacji z pacjentką. R. Sa-
vatier, autor glosy do orzeczenia, odniósł się krytycznie do tego rozstrzygnięcia.
Podniósł, że samo podejrzenie złośliwego charakteru nowotworu nie było wystar-
czającym uzasadnieniem dla tak poważnego zabiegu i stanowiło przejaw autorytar-
nej decyzji chirurga.

Podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie bardzo wyraźnie, że poza stanami na-
głości, zgoda pacjenta jest niezbędna, a lekarz nie może go w tym wyręczać nawet
wówczas, gdy istnieje jakieś obiektywne uzasadnienie dla interwencji medycznej.

Drastycznym przykładem działania bez zgody jest przeprowadzenie sterylizacji
w trakcie innego zabiegu. Można tu przytoczyć kilka stanów faktycznych z orzecz-
nictwa zarówno sądów powszechnych jak i administracyjnych. Lekarz dokonał ste-
rylizacji w trakcie cesarskiego cięcia, gdyż doszedł do wniosku, że czwarta ciąża
byłaby dla pacjentki połączona z wysokim ryzykiem10. W innej sprawie bez zgody
pacjentki przeprowadzono zabieg ligatury jajowodowej11. Kolejne orzeczenie doty-
czyło przypadku sterylizacji matki pięciorga dzieci, 26-letniej pacjentki, w trakcie
cesarskiego cięcia12. W jeszcze innej sprawie lekarz bez zgody pacjentki dokonał
przytwierdzenia macicy (hysteropexia) podczas zabiegu przerwania ciąży13. We
wszystkich tych przypadkach sądy uznały winę lekarza za niewątpliwą, mimo że
zabiegi przeprowadzone zostały lege artis.

8 TGI Tours z 17.VII.1980, D. 1982, J. R.
9 D. 1971, s. 152, z glosą R. Savatier.
10 Tribunal administralif de Paris, 22.I.1986,Gaz.Pal. II, Somm. s. 401.
11 C.A. de Dijon, 19.XII.1990, Gaz. Pal., II, Somm. s. 598.
12 Conseil d’État (C.E.), 29.I.1988, Gaz. Pal., I, Somm. s. 226.
13 C.E., 29.I.1982, D. 1982, I.R. s. 275, z glosą J. Penneau.
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Podobnie za niedopuszczalne uznaje się przeprowadzenie badań na obecność
wirusa HIV bez zgody pacjenta. Sąd Apelacyjny w Paryżu w orzeczeniu z 20.II.1992 r.
powiedział, że wina lekarza jest „podwójna”, gdy po pierwsze, zlecił test HIV bez
porozumienia z pacjentem, a następnie wobec wyniku pozytywnego tego testu ogra-
niczył się do wysłania listu z powiadomieniem o wyniku badania. Sąd podkreślił, że
zgoda jest niezbędna dla wszelkich aktów medycznych, także o charakterze dia-
gnostycznym14.

Takim samym uchybieniem, jak działanie bez zgody pacjenta, jest podejmowa-
nie terapii, mimo że pacjent zapytany o zgodę, wyraźnie jej odmawia. Odmowa
zgody pacjenta świadomego i posiadającego zdolność do czynności prawnych, wią-
że lekarza niezależnie od tego, czy motywy decyzji pacjenta są racjonalne czy nie,
mają uzasadnienie medyczne, filozoficzne czy religijne. Jako przykład podać tu
można stan faktyczny, w którym w celu ustalenia przyczyn wycieku z nosa, zastoso-
wano wobec pacjenta badanie izotopowe z trepanacją i ze znieczuleniem miejsco-
wym, mimo że pacjent wyraźnie odmawiał zgody na taki zabieg15. W trzy lata póź-
niej pojawiły się objawy ropnego zapalenia opon mózgowych, co wymagało ponow-
nej hospitalizacji. Pacjent znalazł się w tym samym szpitalu, nie przeprowadzono
jednak zabiegu operacyjnego wobec wyraźnego sprzeciwu. Podjęto tylko niezbęd-
ną interwencję w postaci udrożnienia przetoki nosowej. Badania przeprowadzone
w roku 1979 i 1980 nie wykazały żadnych zmian. Strona pozwana wywodziła, że
pierwszy zabieg był uzasadniony, a pacjent jest nadmiernie pobudliwy i ogarnięty
fobią. Sąd orzekł, że roszczenie o odszkodowanie jest zasadne jako wynagrodzenie
szkody wynikłej z przeprowadzenia zabiegu mimo odmowy zgody i w związku z za-
paleniem opon mózgowych, na jakie pacjent następnie zapadł. Podkreślił nadto, że
nie wolno narzucać zabiegów medycznych pacjentowi działającemu z rozeznaniem,
nawet jeśli interwencja medyczna jest obiektywnie uzasadniona i niegroźna, skoro
w sensie subiektywnym jest dla pacjenta nie do zniesienia.

W innej sprawie rozstrzyganej przez Radę Stanu (Conseil d’État) 6.III.198116

uznano natomiast, że lekarz nie ponosi winy. Pacjentka cierpiąca na raka szyjki
macicy odmówiła wyraźnie poddania się zabiegowi chirurgicznemu. Lekarz wobec
tego zalecił jedynie leczenie paliatywne i homeopatyczne, mające na celu łagodze-
nie krwotoków.

Komentatorzy tego orzeczenia zadawali pytanie, czy lekarz nie powinien był
wybrać pośredniej drogi, tj. poprzestać na stosowaniu leków łagodzących objawy
choroby, ale jednocześnie nadal przekonywać do innego sposobu leczenia.

W nieco innym stanie faktycznym Sąd Apelacyjny w Tuluzie w wyroku z 15.II.1971 r.
uznał zachowanie lekarza za zawinione17. Pacjent odmówił zastrzyku przeciwtężco-
wego. Lekarz widywał pacjenta codziennie, jednak nie wspominał ponownie o ko-

14 C.A. de Paris, 20.II.1992, D.1993, Somm. s.30, z glosą J. Penneau.
15 TGI Paris z 13.V.1981, J.C.P. 1982, 19887, z glosą F. Chabas.
16 Revue trimestrielle de droit sanitaire et social 1981, 2, s. 407.
17 Gaz. Pal. 1972, I, Somm. s. 35
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nieczności iniekcji serum przeciwtężcowego, choć wskazanie było ewidentne, co uznane
zostało za brak należytej staranności.

 Wyżej rozważana kwestia standardu argumentacji znajduje odbicie w znoweli-
zowanym kodeksie zdrowia publicznego. Art. L.1111-4 ust.2 stanowi, że lekarz po-
winien uszanować wolę pacjenta pod warunkiem, że wcześniej poinformował go
o możliwych skutkach jego wyboru. Jeśli odmowa leczenia lub przerwania terapii
zagraża życiu pacjenta, lekarz powinien uczynić wszystko, by przekonać go o celo-
wości podjęcia niezbędnej interwencji medycznej.

Obowiązek przekonywania uznaje się jednak za zobowiązanie starannego dzia-
łania a nie rezultatu. Tak też powiedział Sąd Kasacyjny w orzeczeniu z 18.01.2000 r.
Pacjent odmówił zgody na znieczulenie ogólne, które proponował lekarz przed
operacją katarakty oka prawego. Został poinformowany o ryzyku związanym ze
znieczuleniem miejscowym. Wobec odmowy zgody na znieczulenie ogólne zastoso-
wano miejscowe, w wyniku czego pacjent stracił wzrok w operowanym oku. Jak
podkreślił sąd, fakt, że lekarz nie zdołał przekonać pacjenta, nie może oznaczać
jego winy, jeżeli dołożył wszelkiej w tym względzie staranności 18.

Sporo kontrowersji budzą sprawy wiążące się z odmową transfuzji krwi obcej
przez Świadków Jehowy. Taki stan faktyczny rozstrzygał Sąd Apelacyjny Admini-
stracyjny w Paryżu 9.VI.1998 r.19 orzekając, że lekarze, którzy dokonali transfuzji
krwi dla ratowania życia nie ponoszą winy. Uznał, że nie ponosi odpowiedzialności
lekarz, który w sytuacji nagłości, gdy nie istnieją alternatywne metody leczenia,
dokonuje celem ratowania życia pacjenta czynności medycznych sprzecznych z wy-
rażoną uprzednio wolą. Sąd postawił tu więc granice dla odmowy zgody, uznając
życie ludzkie za dobro wyższej wartości niż autonomia woli pacjenta20.

Jednak podnosi się w literaturze, z cyt. wyżej art. L.1111-4 ust.2 wynika wpraw-
dzie obowiązek przekonywania ciążący na lekarzu, ale też prymat autonomii woli
pacjenta, co oznacza, że ta linia orzecznictwa, która stawiała granice woli indywidu-
alnej co do sprzeciwu wobec zabiegu medycznego, nie powinna być obecnie konty-
nuowana.21

II. W ostatnich latach znaczącą ewolucję przeszło orzecznictwo Sądu Kasacyjne-
go co, do rozkładu ciężaru dowodu dostarczenia informacji i jej zakresu. Stanowi-
sko sądu zmieniło się w roku 1997, a następnie w 1998 i było reakcją na krytykę
wcześniejszych rozstrzygnięć, które często czyniły ochronę pacjenta iluzoryczną.

Punktem wyjścia był następujący stan faktyczny: podczas zabiegu koloskopii
połączonej z wycięciem polipa nastąpiła perforacja (przebicie) jelita. Pacjent twier-
dził, że nie został poinformowany o ryzyku perforacji. Sąd Apelacyjny oddalił po-
wództwo uznając, że pacjent nie udowodnił faktu braku informacji. Rozstrzygnię-
cie to było zgodne z dotychczasową linią orzecznictwa. Jednak Sąd Kasacyjny wy-

18 D.2001,nr 44, Jur., s. 3559 z glosą M-L Mathieu-Izorche.
19 Gaz. Pal.16-17 juin 1999,s.84 z glosą Bladier i M. Nesterowicza „Prawo i Medycyna 5/2000 s. 151.
20 Por. M. Nesterowicz, „Prawo medyczne”, wyd. 5, Toruń 2001, s. 99.
21 Por. Y. Lambert-Faivre „La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et á la qualité du systeme

de santé”, D. 2002, Chron., nr 16, s. 1296.
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rok ten zmienił.22 W orzeczeniu z 25.II. 1997 r. powiedział, że ten, na kim z mocy
prawa lub umowy ciąży obowiązek informacji, powinien udowodnić, że obowiązek
ten został spełniony. Zatem to lekarz powinien wykazać, że stosowna informacja
rzeczywiście została udzielona.

Nowe stanowisko Sądu Kasacyjnego spowodowało pojawienie się praktyki pi-
semnego potwierdzania przez pacjenta, że został on należycie poinformowany. Była
to reakcja lekarzy na trudny lub nawet niewykonalny post factum dowód udzielenia
stosownej informacji. Taka praktyka będąca skutkiem zaostrzenia wymagań wobec
lekarzy mogła paradoksalnie prowadzić do pogorszenia sytuacji pacjenta, poprzez
dostarczanie zuniformizowanej, niedostosowanej do jego możliwości umysłowych
informacji.

Toteż w kolejnym orzeczeniu z 14.X.1997 r.23 Sąd Kasacyjny zaznaczył wyraźnie,
że dowód ten może zostać przeprowadzony przy wykorzystaniu wszelkich środków
dowodowych, nie tylko w postaci przedłożenia pisemnego potwierdzenia uzyska-
nia informacji przez pacjenta. Art. L.1111-2 ust.7 kodeksu zdrowia publicznego
podniósł to stanowisko do rangi normy prawnej. Przepis stanowi, że w razie sporu,
na lekarzu lub zakładzie opieki zdrowotnej spoczywa ciężar dowodu dostarczenia
stosownej informacji, przy czym dowód ten może zostać przeprowadzony wszelki-
mi środkami.

Kolejny zwrot w orzecznictwie oznaczający zaostrzenie wymagań wobec lekarzy
dokonany został wyrokiem Sądu Kasacyjnego z 7.X. 1998 r.24 Sąd powiedział, że
z wyjątkiem wypadków nagłych, w sytuacji gdy brak jest możliwości poinformowa-
nia lub gdy pacjent odmawia bycia poinformowanym, lekarz jest zobowiązany udzie-
lić mu informacji rzetelnej, jasnej i stosownej, zwłaszcza co do poważnych ryzyk,
związanych z badaniami i proponowanym leczeniem. Nie jest zwolniony z tego zo-
bowiązania z tego tylko powodu, że ryzyka te realizują się wyjątkowo. Stan faktycz-
ny był następujący: pacjentka w wyniku upadku doznała złamania drugiego kręgu
lędźwiowego, a wobec tego, że cierpiała na skrzywienie kręgosłupa w odcinku lę-
dźwiowym, konieczny był zabieg operacyjny. W kilka godzin po zabiegu pacjentka
straciła wzrok w lewym oku na skutek zakrzepu zatoki jamistej, co stanowiło bar-
dzo rzadko występujące powikłanie przeprowadzonego zabiegu, o którego ryzyku
pacjentka nie została poinformowana. Przesądziło to o odpowiedzialności lekarza.
Rozstrzygnięcie Sądu Kasacyjnego oznaczało, że lekarz powinien informować
o wszystkich takich ryzykach, które wprawdzie występują bardzo rzadko, tj. są wy-
jątkowe, ale których konsekwencje realizacji są równoznaczne z utratą życia lub
prowadzą do kalectwa, czyli są poważne.

Nowe stanowisko orzecznictwa krytycznie przyjęły zwłaszcza środowiska medycz-
ne. Wskazywano, że pojawia się tu niebezpieczeństwo nadmiernej informacji o ry-
zykach wyjątkowych, ze szkodą dla informacji o skutkach banalnych, ale znacznie

22 Bull.Civ.1997, nr 75, por. Też G. Devers,Pratique de la responsabilité médicale, Paris 2000, s.130.
23 J.C.P. 1997, 22942.
24 J.C.P. 1998, nr 43, 1843, por. też G. Devers, op. cit., s. 131.
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częstszych. Może to prowadzić z jednej strony do nieuzasadnionej odmowy podda-
nia się zabiegowi medycznemu a z drugiej, do udzielania informacji nieczytelnej
dla pacjenta.

Taka linia orzecznictwa została jednak utrzymana, a stanowisko Sądu Kasacyjnego
przejęły w roku 2000 także sądy administracyjne, które orzekają w sprawach przeciw-
ko szpitalom publicznym. Przy czym znaczące jest, że wyroki te dotyczyły interwencji
medycznych podjętych wcześniej „pod rządem” mniej rygorystycznego orzecznictwa.
Na przykład, w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Kasacyjny 9.X.2001 r.25 roszczeń do-
chodziło dziecko po dojściu do pełnoletności za szkody poniesione podczas akcji po-
rodowej jego matki (w roku 1975!). Powód doznał m.in. obustronnego paraliżu splotu
ramiennego, będącego skutkiem porodu przy miednicowym położeniu płodu. Pod-
niósł on, że matka nie została poinformowana o ryzyku powikłań związanych z takim
porodem, które są poważne, choć wyjątkowe i o możliwości cesarskiego cięcia.

Trudno powiedzieć, czy taka linia orzecznictwa zostanie utrzymana po noweliza-
cji kodeksu zdrowia publicznego cyt. ustawą z 4.III.2002 r. Ustawa ta wydaje się
łagodzić wymagania co do zakresu informacji, bowiem nie powtarza zwrotu używa-
nego przez Sąd Kasacyjny, tj. ryzyko wyjątkowe (exceptionnelle).

Art. L.1111-2 stanowi, że każda osoba ma prawo być poinformowana o swoim
stanie zdrowia. Informacja ta dotyczyć ma wszelkich badań, leczenia, zabiegów pro-
filaktycznych, jakie są proponowane, ich użyteczności, ewentualnej potrzeby pilne-
go ich dokonania, ich konsekwencji, ryzyk częstych lub poważnych normalnie prze-
widywalnych, a także – jeżeli istnieją – innych możliwości alternatywnego postępo-
wania i przewidywalnych skutków odmowy poddania się zabiegowi. Jeśli następnie,
w trakcie wykonywania aktów medycznych pojawią się nowe ryzyka, należy o nich
poinformować pacjenta z wyjątkiem wypadków, gdy nie jest możliwe ustalenie miej-
sca jego pobytu. Obowiązek informowania spoczywa na całym personelu medycz-
nym w granicach kompetencji zawodowych i zgodnie z regułami, które dotyczą da-
nego zawodu medycznego. Tylko stan nagłości lub brak możliwości poinformowa-
nia zwalniać może od tego obowiązku. Informacja ta powinna być udzielana pod-
czas indywidualnej rozmowy. Wola pacjenta, który chce pozostawać w niewiedzy co
do diagnozy lub rokowania, powinna być respektowana, z wyjątkiem wypadków,
gdy osoby trzecie narażone są na ryzyko zakażenia.

Znaczące jest, że już w orzeczeniu z 15.I.2001 r. Rada Stanu26 nie wiązała odpo-
wiedzialności zakładu leczniczego z brakiem informacji o ryzykach wyjątkowych.
W tej sprawie, wobec wystąpienia u pacjenta zakrzepicy tętnicy międzykomorowej

25 Bull.civ.2001. nr 43, s.3474 z glosą krytyczną D. Thouverin. Autorka wskazywała, że orzeczenie pozostaje w sprzecz-
ności z zasadą bezpieczeństwa stabilności i przewidywalności reguł prawnych. Podnoszono też, że rzeczywistym,
a ukrytym motywem zaostrzenia stanowiska sądu kasacyjnego była potrzeba kompensacji szkód z tytułu tzw.
„l’aléa thérapeutique” (wypadków medycznych tj. szkód niezawinionych) za które szpitale prywatne nie odpowia-
dały. →  Por. E.Gouesse „Consentement, aléa thérapeutigue est responsabilité médical”,Petites affiches, 9 juin
1999 ur. 114,8.8; obecnie wynagradzanie takich szkód objęte zostało systemem odpowiedzialności państwa, któ-
remu towarzyszy pozasądowa procedura w której lekarze i zakłady lecznicze nie muszą aktywnie uczestniczyć →
por. M. Nesterowicz „Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu w prawie francuskim (we-
dług ustawy z 4 marca 2002 r. o prawach pacjentów)”, Prawo i Medycyna, nr 12, 2002, s. 116 i in.

26 C.E. z 15.I.2001 r., D. 2001, nr 36, Comm., s. 2924 z glosą D. Dendoncker.
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przedniej, wynikła pilna potrzeba interwencji w postaci usunięcia przeszkody zwę-
żającej światło naczyń wieńcowych, przy czym nie istniały alternatywne metody le-
czenia mniej ryzykowne co dokonany zabieg operacyjny. Pacjent zmarł, a roszczeń
dochodziły osoby bliskie – pośrednio poszkodowane, wywodząc, że nie został on
poinformowany o ryzykach wyjątkowych związanych z operacją. W orzeczeniu pod-
kreślono natomiast, że w wypadku gdy akt medyczny, diagnostyczny lub leczniczy
jest konieczny, a przedstawia ryzyko, które jest znane, ale którego prawdopodo-
bieństwo realizacji jest wyjątkowe i nic nie wskazuje na to, by mogło wystąpić w kon-
kretnym przypadku, odpowiedzialność zakładu leczniczego (w tym wypadku pu-
blicznego) może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy dokonanie zabiegu jest bezpo-
średnią przyczyną szkody, która poza tym nie ma związku ze stanem początkowym
pacjenta, czy też przewidywalnym rozwojem jego choroby.
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Zachowania uczestników procesu medycznego determinowane są szeregiem
następujących po sobie działań, wśród których szczególne miejsce zajmują działa-
nia polegające na udzielaniu pacjentowi informacji. O ile istnienie obowiązku ich
udzielenia jest w miarę oczywiste, o tyle krąg podmiotów uprawnionych do przeka-
zywania informacji, ich zakres, jakość i sposób przekazu na tle obowiązującego
w tym zakresie ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny budzi pewne wątpliwości,
które należy wyjaśnić.

1. Udzielenie informacji jako obowiązek lekarza
Na wstępie należy rozstrzygnąć, czy udzielenie informacji należy traktować jako

prawo przysługujące pacjentowi czy jako obowiązek nałożony na lekarza. Analizę
rozpoczniemy od pojawiających się w doktrynie i praktyce modeli udzielania infor-
macji1. Najstarszy tzw. model racjonalnego lekarza sprowadzał się do ogólnej zasa-
dy, że decyzje o fakcie udzielenia informacji podejmował sam lekarz, ograniczając
się jedynie do tych informacji, które sam uznał za terapeutycznie istotne. Określa-
ny był mianem modelu zorientowanego na lekarza, którego zachowanie było oce-
niane w świetle zwyczajów obowiązujących w danym środowisku lekarskim. Model
drugi określany jako model „racjonalnego pacjenta” polegał na tym, że lekarz in-
formował pacjenta w takim zakresie, w jakim oczekiwałby informacji hipotetyczny,
rozsądnie myślący pacjent w danej sytuacji. Pomijał on indywidualność każdego
pacjenta i dopuszczał przemilczania istotnych faktów. Model trzeci „subiektywi-
styczny”, w którym o ilości i charakterze ujawnionych informacji nie decyduje abs-
trakcyjny obserwator, lecz konkretny człowiek.

1 Patrz M. Boratyńska, P. Konieczniak: Prawa Pacjenta, Warszawa 2001r., s.252 i nast. Autorzy w wyczerpujący
sposób omawiają poszczególne modele udzielania informacji.
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Na tle aktualnego stanu prawnego udzielenie, odpowiedni zakres i właściwy spo-
sób przekazania informacji traktowane są jako jeden z najważniejszych obowiąz-
ków lekarza, czego potwierdzeniem są następujące regulacje ustawowe: na mocy
art. 31 ust.1 ustawy o zawodzie lekarza – lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi
lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji2. Obowiązkowi temu
odpowiada powszechnie przyjęte prawo pacjenta do prawdy. Ustawa jednocześnie
zakłada, że niedopełnienie obowiązku udzielenia informacji spowoduje skutki praw-
ne w postaci nieważności wyrażonej przez pacjenta zgody, a co za tym idzie bez-
prawności podjętych na podstawie takiej zgody działań lekarza. Odnosząc regula-
cje ustawy o zawodzie lekarza na grunt cywilistyczny, zgodnie z art. 6 kc udzielenie
informacji (traktowane jako obowiązek) obciąża lekarza dowodem wykonania tego
obowiązku. To lekarz musi udowodnić, że udzielone przez niego informacje stano-
wiły podstawę podjętej przez pacjenta decyzji.

W tej samej ustawie w art. 24 zawarty został obowiązek poinformowania osoby,
która ma być poddana eksperymentowi „osoba, która ma być poddana ekspery-
mentowi medycznemu, jest uprzednio informowana o...”.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej w rozdziale 4 dotyczącym zasad wy-
konywania zawodu, w art. 20 ust. 2 stanowi, że pielęgniarka, położna udziela pa-
cjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji o stanie zdrowia, w za-
kresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgniarskiej3.

Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w części
regulującej zasady przeszczepów ex vivo stanowi, że jednym z warunków dokona-
nia takiego zabiegu jest szczegółowe poinformowanie zarówno kandydata na daw-
cę (art. 9 §1 pkt. 5), jak i kandydata na biorcę (art. 9 §1 pkt. 9)4.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w art.3 ust. 4 wymaga, aby zgoda była
udzielana dopiero po przekazaniu w dostępny sposób informacji dotyczących przy-
jęcia do szpitala psychiatrycznego, pobytu, leczenia5.

W ustawie o zakładach opieki zdrowotnej w rozdziale 1a zatytułowanym: „Pra-
wa pacjenta”, wśród wyszczególnionych tam praw zawarto m.in. prawo pacjenta do
informacji o swoim stanie zdrowia (art. 19 §1)6.

W ustawie o publicznej służbie krwi jednym z warunków pobrania jest udziele-
nie kandydatowi na dawcę krwi zrozumiałej informacji (art. 15 §1 pkt. 1)7.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej pro-
wadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w art. 14 określającym
wymogi jakim powinien odpowiadać formularz historii choroby, wśród danych ad-

2 Ustawa z dnia 5 XII 1996 r., o zawodzie lekarza, Dz. U. z 1997, Nr 28, poz. 152.
3 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. Nr 91, poz. 410; art. 20 nakłada na

pielęgniarkę lub położną dwa obowiązki w postaci poinformowania pacjenta o jego prawach (ust.1) i obowiąz-
ku prowadzenia dokumentacji medycznej (ust.3), natomiast udzielanie informacji o stanie zdrowia zawarte
w ustępie 2 obowiązkiem nie jest.

4 Ustawa z dnia 26 października 1995. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. 1995.
Nr. 138, poz. 682 z późn. zm.

5 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.
6 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.
7 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 681.
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ministracyjnych i organizacyjnych wymienia m.in. adnotację dotyczącą poinformo-
wania pacjenta o jego prawach (zawartych w art. 19 ustawy o zawodzie lekarza)8.
Również Karta Praw Pacjenta stanowiąca zbiór praw wynikających z obowiązują-
cych aktów prawnych porusza problem udzielania informacji9.

W ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach do-
puszczalności przerywania ciąży ustawodawca w nieco odmienny sposób potrakto-
wał zagadnienie informacji udzielanej pacjentce wyrażającej zgodę i kwalifikującej
się do dokonania zabiegu przerwania ciąży. W art. 4a § 6 i 7 wprowadzony został
obowiązek odbycia konsultacji, której celem jest m.in. poinformowanie kobiety
o ochronie prawnej życia w fazie prenatalnej oraz aspektach medycznych ciąży i za-
sadach jej przerywania. Konsultacja przeprowadzana jest u lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej innego niż dokonujący przerwania ciąży lub u innej uprawnionej
do tego osoby. Z analizy powyższych przepisów wynika, że został w nich pominięty
obowiązek udzielenia informacji bezpośrednio przez podmiot mający dokonać za-
bieg. Pominięcie tej kwestii w ustawie o planowaniu rodziny nie zwalnia jednak
lekarza od obowiązku udzielenia informacji pacjentce i innym uprawnionym na
mocy ustawy osobom. Obowiązek ten wynika z art. 31 ustawy o zawodzie lekarza
i dotyczy wszystkich sytuacji udzielania przez lekarza świadczeń medycznych. De
lege ferenda wydaje się jednak pożądane uzupełnienie ustawy o planowaniu rodziny
o stosowny zapis, gdyż fakt istnienia takiego obowiązku powinien wynikać bezpo-
średnio z ustawy, która dopuszcza i reguluje kwestie przerywania ciąży.

Nie można pominąć Kodeksu Etyki Lekarskiej10, którego postanowienia w pro-
cesie stosowania prawa należy również uwzględniać11. KEL w art. 13 nakłada na
lekarza obowiązek „respektowania prawa pacjenta do świadomego udziału w po-
dejmowaniu podstawowych decyzji lekarskich dotyczących jego zdrowia”. Świado-
me uczestnictwo polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o uzyskane informa-
cje. KEL stoi na stanowisku, że proces decyzyjny podejmowany jest w warunkach
niepewności, z tego względu zgodnie z art. 13 „pacjent ma prawo zapoznać się ze
stopniem ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodzie-
wanymi korzyściami związanymi z wykonywaniem tych zabiegów, a także z możli-
wościami zastosowania innego postępowania medycznego”.

Porównując przedstawione powyżej modele udzielania informacji z obowiązu-
jącym stanem prawnym łatwo zauważyć, że stosowanie w czystej postaci którego-
kolwiek z proponowanych modeli nie odpowiada współczesnym regulacjom. Obo-
wiązujący w naszym ustawodawstwie model można określić mianem „modelu mie-
szanego”, łączącego elementy modelu „racjonalnego pacjenta” – gdy chodzi o in-

8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów doku-
mentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania Dz. U. z 1997 r.,
Nr 120, poz. 768 z późn. zm.

9 Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie przekazania do publicz-
nej informacji Karty Praw Pacjenta.

10 Kodeks Etyki Lekarskiej uchwalony przez III Krajowy Zjazd Lekarzy 12-14 grudnia 1993 r.
11 Zgodnie z uzasadnieniem do orzeczenia TK z 7 października 1992 roku pkt. 1 i 2 U. 1/92 KEL jest aktem

o charakterze moralno-etycznym a nie normatywnym.
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formacje, które lekarz rutynowo ma obowiązek podać pacjentowi i „modelu su-
biektywistycznego” – gdy chodzi o informacje, które lekarz podaje na życzenie
pacjenta lub z własnej inicjatywy uznając, że w konkretnej sytuacji mogą one być
dla pacjenta istotne. Jak słusznie zauważa T. Brzeziński, „każdy pacjent jest inny,
każdy stanowi niepowtarzalną indywidualność. Także każdy lekarz, każda pielę-
gniarka są inni, dlatego nie może być mowy o szablonowym, ściśle schematycz-
nym sposobie postępowania. Z drugiej jednak strony potrzebne są ogólne, po-
wszechnie obowiązujące zasady postępowania”12. Przyjęty w Polsce sposób udzie-
lania informacji jest zbieżny z regulacjami w innych krajach. Na istnienie obo-
wiązku udzielania pacjentowi informacji o ryzyku podejmowanych wobec niego
działań i ich skutkach zwraca uwagę również doktryna i orzecznictwo13.

2. Udzielenie informacji
Poddając szczegółowej analizie zagadnienia związane z udzieleniem informacji,

należy wyodrębnić wśród nich dwie podstawowe grupy. Pierwszą, dotyczącą zakre-
su udzielanych informacji i drugą, dotyczącą sposobu ich udzielania.

2 . 1  Z a k r e s  u d z i e l o n y c h  i n f o r m a c j i

Informacje udzielane pacjentowi dotyczą jego stanu zdrowia, rozpoznania cho-
roby, proponowanych metod diagnostycznych i leczniczych oraz dających się prze-
widzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia i rokowań.
Wprowadzony przez art. 31 ust.1 ustawy o zawodzie lekarza zakres informacji jest
szeroki, choć pewne zawarte w nim postanowienia budzą wątpliwości.

Po pierwsze, ustawa wprowadzając określenie „dające się przewidzieć następ-
stwa” nie rozstrzyga, czy chodzi tu o wszystkie dające się przewidzieć następstwa,
a nawet takie, które związane są z rzadko pojawiającymi się komplikacjami, czy też
chodzi wyłącznie o następstwa typowe, które objęte są normalnym ryzykiem danej
interwencji. Należy zauważyć, że zadaniem lekarza jest udzielenie informacji, a nie
straszenie pacjenta. Lekarz będący fachowcem w swojej dziedzinie, dysponujący
określonym zasobem wiedzy i świadomy możliwych następstw, powinien poinfor-
mować pacjenta o najczęściej występujących, typowych następstwach. Z uwagi na
pewne powtarzające się cechy indywidualne, takie jak: wiek, przebyte choroby, ak-
tualną kondycję, nałogi, oraz wiele innych symptomów wynikających z przeprowa-
dzonych badań specjalistycznych, niezmiernie istotna jest umiejętność dostosowa-
nia zakresu informacji do konkretnego pacjenta. Ustalenie predyspozycji danej
osoby i zaliczenie jej do grupy – określmy ją „podwyższonego ryzyka niekorzyst-
nych następstw zabiegu” – powoduje, że zakres udzielonych informacji nie może
być taki sam w każdym przypadku. Analizując orzecznictwo sądów dotyczące za-

12 T. Brzeziński: Obowiązek udzielania informacji [w:] Etyka i dentologia lekarska, pod red. T. Kielanowskiego,
Warszawa 1985, s. 101.

13 M.Nesterowicz: Prawo medyczne, Wyd. V, Toruń 2001, s.72 i nast., autor przytacza bardzo bogate orzecznictwo
o istnieniu obowiązku informowania pacjentów w różnych krajach porównując m.in. orzecznictwo Francji,
Szwajcarii, Austrii, krajów skandynawskich.
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kresu informacji można zauważyć utrzymującą się tendencję polegającą na ogól-
nych zaleceniach zachowania oględności i taktu w informowaniu o mogących wy-
stąpić następstwach interwencji14.

Po drugie, należy zwrócić uwagę na fakt, że „zabieg zabiegowi nierówny”. Mamy
zabiegi, których celem jest zachowanie zdrowia pacjenta, których przeprowadzenie
dyktowane jest jego interesem i istniejącymi przesłankami medycznymi. Mamy rów-
nież zabiegi bezpośrednio ratujące życie, których przeprowadzenie jest konieczne
z uwagi na cel. Nasuwa się zatem pytanie, czy w stosunku do obydwu typów zabiegów
zakres powinien być taki sam? Nie ulega wątpliwości, że informacja musi być zgodna
z prawdą, gdyż prawo do prawdy stanowi fundament stosunków lekarz – pacjent,
jednak zarówno jej zakres, jak i sposób przekazania powinien być wyważony. Leka-
rzowi przysługuje w pewnych sytuacjach prawo do przemilczenia pewnych faktów,
przy czym granice owego prawa są mocno ograniczone uprawnieniem pacjenta do
zadawania pytań, na które lekarz odpowiedzieć musi. W sytuacji zabiegów zachowu-
jących, czy polepszających zdrowie ewentualny wpływ udzielonych informacji na pod-
jętą przez pacjenta decyzję nie spowoduje większego zagrożenia15. Jeżeli nawet na
podstawie uzyskanych wiadomości obawy pacjenta wzrosną do tego stopnia, że zre-
zygnuje z poddania się zabiegowi, jego sytuacja zdrowotna albo nie ulegnie pogor-
szeniu, albo wprawdzie ulegnie zmianie, ale nie na tyle, aby był to stan zagrażający
życiu. Zawsze jednak zakres udzielanej informacji powinien być dokładny i uwzględ-
niający nie tylko typowe, ale i rzadko występujące następstwa. Inaczej, gdy decyzja
pacjenta (w postaci niewyrażenia zgody) zapadnie w sytuacji zabiegu ratującego ży-
cie. Tu zakres udzielonych informacji powinien zostać ograniczony do tzw. zwykłych
następstw danego zabiegu, bowiem szczegółowe wyjaśnienia mogą spowodować po-
gorszenie kondycji psychicznej pacjenta lub podjęcie przez niego decyzji o niewyra-
żeniu zgody na działania konieczne z medycznego punktu widzenia16.

Po trzecie, ustawa o zawodzie lekarza przewiduje nieco inny zakres informacji
w sytuacji poddania pacjenta zabiegom eksperymentalnym. Artykuł 24 ww. ustawy
wymaga udzielenia informacji „o celach, sposobach i warunkach przeprowadzania
eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz
możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium”. W sy-
tuacji eksperymentu informacja udzielona uczestnikowi musi być bardzo obszerna;
oprócz zakreślenia skali przewidywanego ryzyka musi obejmować sposób przeprowa-

14 W orzeczeniu SN z 28 sierpnia 1972 r. II CR 732/72, OSNCP 1973, poz. 86 Sąd Najwyższy mówiąc o obowiązku
pouczenia określił je jako informacja o „bezpośrednich, typowych, zwykłych skutkach”, orzeczenie Sądu Naj-
wyższego z 28 sierpnia 1973 r. I CR 441/73, OSPiK 1974, poz. 123, którego pierwsza teza brzmi: „Nie można
wymagać od lekarza aby uprzedzał pacjenta o wszelkich mogących wystąpić komplikacjach, zwłaszcza takich,
które zdarzają się niezmiernie rzadko”. Orzeczenie SN z 7 marca 1974 r., I CR 43/74.

15 J. Ciszewski: Prawa pacjenta w aspekcie odpowiedzialności lekarza za niektóre szkody medyczne, Gdańsk 2002 r.,
s. 47.

16 Orzeczenie SN z 11 stycznia 1974 r., II CR 632/73, OSPiK 1/1975, poz.6, potwierdza powyższe uwagi, Sąd
Najwyższy uznał, że spoczywający na lekarzu obowiązek uprzedzenia chorego o możliwych komplikacjach za-
mierzonej operacji jest inny, gdy przeprowadzenie zabiegu operacyjnego ma na celu poprawę zdrowia chorego,
a inny gdy operacja jest niezbędna dla ratowania życia chorego. W sytuacji drugiej lekarz powinien powstrzy-
mać się od udzielania informacji o możliwych powikłaniach, które mogłyby wpłynąć ujemnie na psychikę chore-
go, a tym samym zwiększyć ryzyko operacyjne.
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dzenia eksperymentu, metody i cele17. Takie ujęcie przez ustawodawcę zagadnień
informacji udzielanej uczestnikowi eksperymentu jest zgodne z postanowienia
Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie, która stanowi, że informacja po-
winna obejmować takie elementy jak cel i naturę interwencji oraz prawa i gwaran-
cje przysługujące osobie poddającej się eksperymentowi18. Podobne stanowisko
znajdziemy w rekomendacji Rady Europy nr R(90)3 w sprawie eksperymentów
medycznych na istotach ludzkich. Należy podkreślić, że z każdym eksperymentem
wiąże się ryzyko, którego wielkości nie da się z góry określić, zatem rola odpowied-
niego i szczegółowego poinformowania pacjenta jest olbrzymia. Pacjent dobrowol-
nie poddaje się eksperymentowi, ale musi mieć pełną świadomość konsekwencji
z tym związanych19. W odniesieniu do zabiegów tego typu proces decyzyjny odbywa
się często w warunkach niepewności skutków, wtedy znaczenie, jakość i ilość uzy-
skanych danych wydają się jeszcze bardziej istotne20.

W podobny sposób ujęty został zakres informacji w art. 9 ustawy o pobieraniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Ustawa odrębnie określa zakres
informacji udzielanej kandydatowi na dawcę i kandydatowi na biorcę. W odniesie-
niu do kandydata na dawcę informacja powinna obejmować rodzaj zabiegu, ryzyko
z nim związane i mogące nastąpić typowe dla stanu zdrowia konkretnego pacjenta
następstwa. W odniesieniu do kandydata na biorcę można dokonać pobrania ko-
mórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia, jeżeli został on należycie
poinformowany o ryzyku związanym z zabiegiem i o następstwach pobrania dla
stanu zdrowia dawcy (art. 9 pkt. 9). Sposób ujęcia obowiązku informacji w ustawie
transplantacyjnej wynika z faktu, że mamy tu do czynienia z sytuacją nietypową –
udział w zabiegu dwóch pacjentów: dawcę i biorcę. Dawca musi wiedzieć, w jakim
celu poddaje się zabiegom związanym z bólem i cierpieniem. Musi mieć świado-
mość ryzyka i skutków zabiegu zarówno tych typowych jak i tych mniej prawdopo-
dobnych, choć możliwych do wystąpienia. Wszystkie te wymagania dotyczące in-
formacji są konieczne do uzyskania świadomej zgody zarówno od kandydata na
dawcę, jak i od kandydata na biorcę. Ich zgoda i podjęte na jej podstawie działania
są przecież nieodwracalne.

W ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. zakres udzielanych pacjen-
towi z zaburzeniami psychicznymi informacji wynika z art. 3 §4 i obejmuje informa-
cje o celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, stanie zdrowia, proponowanych
czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć skutkach
tych działań lub ich zaniechania.

W ustawie o publicznej służbie krwi zakres informacji określony został w art. 15
§1 pkt. 1 i obejmuje informacje o istocie zabiegu oraz o możliwych dla stanu zdro-
wia kandydata na dawcę następstwach.

17 Tak. M. Nesterowicz: Prawo.... s. 115, M. Safjan: Prawo i Medycyna, Warszawa 1998 r., s. 70.
18 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, Kon-

wencja o prawach człowieka i biomedycynie z 1997 r.
19 Por. M. Nesterowicz: Prawo....s. 101 i cytowane tam orzecznictwo.
20 H.R. Wulff, S.A. Pedersen, R. Rosenberg: Filozofia Medycyny, Warszawa 1993, s. 231.
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2 . 2  S p o s ó b  u d z i e l a n i a  i n f o r m a c j i

Równie istotny, jak zakres udzielonej pacjentowi informacji, jest sposób jej prze-
kazania. Aby informacja wywołała rozsądną reakcję jej adresata, musi być zrozu-
miana. W przeciwnym razie nawet najobszerniejsza, najbardziej szczegółowa i rze-
telna informacja nie będzie stanowiła podstawy do uznania, że wyrażona na jej
podstawie zgoda jest świadoma21. Ustawy wprowadzają wymóg udzielania tzw. przy-
stępnej informacji22. „Przystępność” oznacza dostosowanie formy przekazu (uży-
tych określeń, zwrotów, słów) do możliwości intelektualnych pacjenta (percepcji,
wieku, wykształcenia). Wymóg ten wynika z cytowanego art. 31 ust. 1 ustawy o za-
wodzie lekarza. Podobnie w postanowieniach ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego znajdujemy wymóg przekazania pacjentowi informacji w „dostępny sposób”.
W ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów spotykamy
się z wymogiem „szczegółowej informacji” (art. 9 §1 pkt. 5), a w ustawie o publicz-
nej służbie krwi z wymogiem „zrozumiałej informacji” (art. 15 §1 pkt.1). Ustawa
o zakładach opieki zdrowotnej wśród praw przyznanych pacjentowi wprowadza pra-
wo do uzyskania „odpowiedniej informacji”. Użyte w niej określenie „odpowied-
nia” oznacza, że sposób udzielania informacji powinien odpowiadać celowi, które-
mu te informacje mają służyć. Odpowiednia informacja jest również wymagana na
podstawie art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej, zgodnie z którą „przed do-
konaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu
i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku”23. Kodeks Etyki
Lekarskiej w art. 13 wprowadza wymóg, aby udzielana pacjentowi informacja była
sformułowana w sposób dla niego zrozumiały. Jak słusznie zauważa J. Bogusz: „in-
formacje udzielane choremu powinny być jak najprostsze, a także zależne od zdol-
ności pojmowania chorego i od uleczalności choroby”24.

3. Przywilej terapeutyczny
W sytuacji, gdy rokowania i prognozy lekarzy są dla pacjenta niepomyślne, poja-

wia się możliwość ograniczenia zakresu udzielanych informacji, określana mianem
przywileju terapeutycznego. Pytanie, jak postąpić w tej niezmiernie delikatnej, a za-
razem dramatycznej sytuacji, otrzymuje dwie odpowiedzi: pierwszą, polegającą na
odstąpieniu od udzielania informacji lub ograniczeniu ich zakresu, drugą – na ujaw-
nieniu pacjentowi całej prawdy. W sytuacji pierwszej, skutki takiego działania mogą
narazić lekarza na zarzut działania bez zgody pacjenta (bo zgoda udzielona bez
informacji lub na podstawie niepełnych czy nieprawdziwych informacji jest nieważ-
na). Drugie rozwiązanie, polegające na ujawnieniu pacjentowi całej prawdy (nawet
tej najbardziej tragicznej), może spowodować pogorszenie stanu psychicznego pa-

21 Por. B. Edelman: Experimentation sur l’homme – une loi sacrificielle, La Recherche, 1991, 22: 1056.
22 Por. B.R. Cassileth: Informed consent. Why are its goals imperfectly realized?, New England, J. Med. 1980, 302:

896.
23 Por. M. Safjan: Polskie prawo a Europejska Konwencja Bioetyczna, Prawo i Medycyna, Nr 5 z 2000, s. 12.
24 J. Bogusz: Zasady dentologiczne związane z postępami wiedzy lekarskiej, s.101, [w:] Etyka i dentologia lekarska,

pod red. T. Kielanowskiego, Warszawa 1985.
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cjenta i narazić lekarza na zarzut, że nie zachował taktu i rozwagi w podjętym dzia-
łaniu informacyjnym.

Częściowe rozwiązanie problemu zawarte jest w art. 31 ust. 4 ustawy o zawodzie
lekarza, który wprowadza wspomniany już przywilej terapeutyczny. Jego istota spro-
wadza się do zezwolenia lekarzowi w ściśle określonych sytuacjach (gdy rokowania
są niepomyślne dla pacjenta i gdy przemawia za tym jego dobro) na powstrzymanie
się od udzielenia pełnej informacji. Z budowy artykułu wynika, że można go zasto-
sować tylko wówczas, gdy obie zawarte w nim przesłanki wystąpią łącznie. Wydaje
się, że rozwiązanie to przyznaje lekarzowi daleko idącą swobodę, a zawarte w nim
określenie „dobro pacjenta” jest bardzo ogólne, niesprecyzowane, co zmusza do
poszukiwań jego znaczenia i zakresu w innych aktach. Zasada dobra chorego za-
warta została w art. 2 KEL, znana powszechnie w postaci salus aegroti suprema lex
esto, to dyrektywa wyrażająca nakaz kierowania się w postępowaniu leczniczym
dobrem chorego, a naruszenie jej powoduje skutki prawne. Zasada ta nie ma jed-
nak wyłącznie etycznego charakteru i choć „dobro” jest kategorią etyczną, to wy-
warła ona istotny wpływ na obowiązujące regulacje prawne. O jej prawnym charak-
terze przesądza fakt, że postępowanie lekarza sprzeczne z tą zasadą powoduje od-
powiedzialność25.

Ustawa o zawodzie lekarza pozwala lekarzowi na subiektywną ocenę, czy w da-
nej sytuacji ograniczenie zakresu udzielanych informacji podyktowane będzie ogól-
nie pojętym dobrem chorego. Subiektywizacja ta wynika z określenia: „jeżeli we-
dług oceny lekarza przemawia za tym (aut. ograniczeniem informacji) dobro pa-
cjenta”. W podobny sposób przywilej terapeutyczny ujęty został w KEL, który roz-
wijając zasadę salus aegroti stanowi, że „wiadomość o rozpoznaniu i złym rokowa-
niu, może nie zostać choremu przekazana tylko w przypadku, jeśli lekarz jest głę-
boko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego
lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa” (art. 17). Z postanowień KEL wyni-
ka również, że informacja może w ogóle nie zostać choremu przekazana, gdyż już
sama obawa lekarza mogłaby stanowić podstawę do jej nieudzielenia. Rozwiązanie
to pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy lekarskiej, która wprowadza
jedynie możliwość ograniczenia informacji, a nie zupełny jej brak.

Zastosowanie przywileju terapeutycznego należy traktować jako wyjątek od ogól-
nego obowiązku udzielania informacji. Jego ograniczenia wynikają, po pierwsze,
z możności zastosowania go tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy rokowanie jest
dla pacjenta niepomyślne; po drugie, przepis ten zezwala jedynie na przemilczenie
pewnych informacji, a nie na przekazywanie nieprawdy; po trzecie, ze sformuło-
wań zawartych w art. 31 ustawy o zawodzie lekarza wynika obowiązek powiado-
mienia pacjenta o konieczności wskazania innej osoby (przedstawiciela ustawowe-
go lub innej wskazanej prze pacjenta osoby), którą lekarz będzie informował. War-
to również podkreślić, że w sytuacji, gdy pacjent wyraźnie pyta o jego stan i rokowa-
nia, lekarz ma obowiązek powiedzieć prawdę, a udzielenie w takiej sytuacji infor-

25 Tak, P. Dzienis: Zasady prawa medycznego, SP Z. 3-4, 2001 r, s. 116.
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macji niepełnej czy nieprawdziwej niczym z prawnego punktu widzenia nie będzie
uzasadnione. Wskazane tu ograniczenia uzasadniają twierdzenie o warunkowym
ujęciu przywileju terapeutycznego, choć słuszniejsze wydaje się operowanie nie-
mieckojęzycznym określeniem „Fursorgeprinziip”26.

W poszukiwaniu „złotego środka” należy mieć na uwadze słowa K. Jaspersa,
który słusznie zauważa, że żądać prawdy powinien tylko ten chory, który zdolny jest
tę prawdę znieść, a lekarz ponosi odpowiedzialność nie tylko za trafność swoich
wypowiedzi, lecz za ich wpływ na chorego27. Szczególnej ochrony potrzebuje osoba
cierpiąca na nieuleczalną chorobę. Z nieuchronności śmierci zdaje sobie sprawę
każdy myślący człowiek, jednak sposób interpretacji tej świadomości świadczy o tym,
że często staramy się ją w sobie tłumić. Pierwszą osobą, która zdaje sobie sprawę ze
zbliżającego się kresu istnienia jednostki ludzkiej, jest na ogół lekarz. Od jego po-
stępowania zależy, jak potoczą się dalsze dni człowieka, którego ten kres dotyczy28.

4. Odmowa przyjęcia informacji
Pacjent, podmiot działań medycznych, autonomiczna jednostka świadoma swo-

ich praw, może nie chcieć, aby lekarz udzielał mu wyjaśnień czy informacji. Zgod-
nie z art. 31 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza „na żądanie pacjenta lekarz nie ma
obowiązku udzielać pacjentowi informacji”. W literaturze przyjmuje się, że stano-
wisko takie jest zgodne z nowoczesnymi rozwiązaniami prawa medycznego i o celo-
wości otrzymania informacji ostatecznie decyduje sam pacjent29. Do prawnej sku-
teczności zastosowania owego rozwiązania konieczne jest, aby żądanie pacjenta
zostało wyrażone w sposób wyraźny, stanowczy i nie budzący wątpliwości. Lekarz
w takiej sytuacji nie ma obowiązku udzielania pacjentowi informacji30.

Nasuwa się pewna wątpliwość w postaci pytania o charakter prawny zgody wyra-
żonej w takiej sytuacji. Zgoda jest prawnie skuteczna tylko wtedy, gdy osoba jej
udzielająca miała pełną świadomość tego na co się zgadza. Tę „uświadomioną de-
cyzję” pacjent podejmuje na podstawie uzyskanych wcześniej informacji. Skoro
ustawa dopuszcza wyjątek w postaci możliwości nieudzielenia pacjentowi pełnej
i wyczerpującej informacji, to jak z prawnego punktu widzenia ocenić jego zgodę?

Pacjent nie może udzielić świadomej zgody na coś, o czym nie wie (choćby z wła-
snej woli), lub na coś, co „dla jego dobra” zostało przed nim ukryte. Z drugiej
strony, pacjent ma prawo nie chcieć wiedzieć. Szukając rozwiązania napotykamy
na tzw. instytucję zgody blankietowej31. Na gruncie prawa medycznego jej istota

26 E. Zielińska: Powinność lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie termalnym,
Prawo i Medycyna, nr 5, 2000, s. 78 i cytowana tam literatura.

27 M. Sośniak: Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989 r., s. 141.
28 T. Brzeziński: Tradycyjne zasady dentologii lekarskiej (w:) Etyka i dentologia lekarska pod red. T. Kielanowskie-

go, Warszawa 1985, s. 69.
29 M. Safjan: Prawo..., s. 39, M. Boratyńska, P. Konieczniak: Prawa..., s.247, M. Nesterowicz: Prawo... s. 118. Por.

C.W. Lid: Barriers to informed consent, Am. Int. Med., 1983, s. 97, T.L. Beauchamp, J.F. Childres: Zasady etyki
medycznej, Warszawa 1996, s.175.

30 Por. E.F. Loftus: Informed consent may be hazardous to health, Science, 1979, 204: 11.
31 Tak, M. Boratyńska, P. Konieczniak: Prawa.... cit. s. 248.
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sprowadzałaby się do udzielenia lekarzowi ogólnego upoważnienia do działania,
zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą. Zgoda blankietowa była często stosowaną
praktyką, a jej uzyskanie nie sprawiało większych trudności (np. pacjent w chwili
przyjęcia do szpitala podpisywał zgodę na wszelkie podejmowane wobec niego dzia-
łania i nikt nie starał się wyjaśnić mu na co się zgadza). Działania takie w świetle
obowiązującego prawa (szczególnie ustawy o zawodzie lekarza i ustaw regulują-
cych w szczegółowy sposób zasady uzyskiwania zgody i udzielania informacji) nie
są prawnie skuteczne32. Pacjent wyrażając zgodę musi otrzymać informacje, któ-
rych zakres i rodzaj określają przepisy prawne. Jeżeli w sytuacji wyraźnego żądania
pacjenta lekarz odstąpi od obowiązku udzielenia informacji, to jego działanie bę-
dzie zgodne z prawem, ale wyrażona w takiej sytuacji zgoda pacjenta będzie pozba-
wiona prawnego znaczenia.

Zastrzeżenia budzi również to, że ust. 3 art. 31 w sytuacji sprzeciwu pacjenta
zezwala lekarzowi na całkowite odstąpienie od obowiązku udzielenia informacji
w zakresie wyznaczonym w ust. 1. Rozwiązanie polegające na zastosowaniu tego
samego zakresu informacji w sytuacji sprzeciwu pacjenta powoduje, że jest on zbyt
szeroki i de lege ferenda powinien zostać zawężony. Należy pamiętać, że istnieją
sytuacje, gdy informacja jest konieczna nie tylko do podjęcia decyzji, ale ma wpływ
na tok leczenia, są to np. zalecenia dotyczące dalszego trybu życia pacjenta, unika-
nia ewentualnych zagrożeń, dalszej rehabilitacji itp. W sytuacji takiej lekarz jako
osoba odpowiedzialna za dalsze losy pacjenta musi podjąć z nim dialog. Zgoda
i informacje na podstawie których została podjęta, oprócz autonomicznych treści,
stanowią również zabezpieczenie, polegające na odjęciu działaniom lekarza cech
bezprawności33.

Należy przyjąć, że w sytuacji gdy pacjent nie chce być informowany, lekarzowi,
mimo obowiązywania art. 31 § 3, nie wolno nie wypełnić ciążącego na nim obowiąz-
ku. Lekarz powinien ograniczyć zakres udzielanych informacji do tych, które nie
będą niekorzystnie wpływać na psychikę pacjenta. Jednocześnie fakt ten powinien
zostać odnotowany w dokumentacji medycznej, aby w razie ewentualnych roszczeń
pacjenta, czy innych uprawnionych osób spełniał funkcję ochronną.

Podsumowanie
Rola informacji w procesach medycznych jest doniosła a skutki jej nieudzielenia

sięgają bardzo daleko i często mogą okazać się nieodwracalne. Zakres udzielonych
informacji i sposób przekazania są różne, tak samo jak różni są pacjenci. Każdy
stanowi odrębną i autonomiczną jednostkę, do potrzeb której trudno niekiedy do-

32 Orzeczenie SN z 14 listopada 1972 r., 2I CR 403/72 w którym stwierdzono, iż brak sprzeciwu pacjenta lub
złożony przez niego podpis na dokumencie stwierdzającym historię choroby nie może być traktowany jako
zgoda na zabieg.

33 M. Sośniak: Funkcje i skuteczność zgody osoby uprawnionej w zakresie ochrony dóbr osobistych, Prace z prawa
cywilnego 1983 r., Z. 5, s. 67, J.S. Piątowski: Ewolucja ochrony dóbr osobistych, w: Tendencje rozwoju prawa
cywilnego, Wrocław – Warszawa 1983, s. 9, Z. Radwański: Koncepcja praw podmiotowych osobistych, RPEiS
1988, Z.2, s.1, A. Szpunar: Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, RPEiS 1990, Z.1, s. 51.
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pasować sztywne ramy przepisów prawnych. Jednocześnie rola tychże przepisów
jest niezaprzeczalna z punktu widzenia ochrony praw pacjenta. Dlatego tak ważne
jest uświadamianie zarówno lekarzy jak i pacjentów, że wszelkie działania medycz-
ne muszą być oparte na dialogu i współdziałaniu obydwu stron. Nie ulega wątpli-
wości, że strony te nie są równe, gdyż z jednej strony mamy lekarza dysponującego
wiedzą i doświadczeniem, a z drugiej strony pacjenta, który często nie bardzo wie,
jak ma się odnaleźć w zaistniałej sytuacji. Lekarz (doradca) potrafi pochylić się nad
cierpiącym człowiekiem i ocenić sytuację z punktu widzenia pacjenta. Już dawno
zerwaliśmy z kartezjańsko-newtonowskim modelem postrzegania człowieka „w ka-
wałkach”, człowieka jako obiektu, jako przedmiotu badań. Tym bardziej istotna
wydaje się rola procesów informacyjnych, które oprócz niezaprzeczalnej roli jury-
dycznej mogą w istotny sposób przyczynić się do złagodzenia skutków i rozwiania
często nieuzasadnionych obaw i wątpliwości, a normy prawne muszą znajdować
uzasadnienie w duchowych potrzebach człowieka. Analizując znaczenie i rolę in-
formacji udzielanej pacjentowi nie można pominąć zagadnień autonomii woli jed-
nostki, traktowanej jako jedna z zasad prawa. Podkreślić należy, że z prawnego
punktu widzenia wola jednostki ma doniosłość prawną tylko w granicach i w spo-
sób wyznaczony w obowiązującym systemie prawnym. Założenie takie pozwala na
ochronę wartości realizowanych przez system prawny oraz na aksjologiczną spój-
ność wszelkich stosunków prawnych.
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Charakter prawny wykonywania zawodu
pielęgniarki i odpowiedzialność cywilna
za wyrządzone przez nią szkody

1. 5 lipca 1996 r. została uchwalona ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.). W odniesieniu do zawodu pielęgniarki zastą-
piła ustawę z 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie (Dz. U. RP Nr 27, poz. 199). Usta-
wa przedwojenna zaliczała pielęgniarki do kategorii pracowników umysłowych,
korzystających z praw i obowiązków ustawowo przypisanych dla tej kategorii pra-
cowników. Pielęgniarka była uprawniona do zawodowego wykonywania następują-
cych czynności: 1) pielęgnowania chorych w zakładach leczniczych i domach pry-
watnych, 2) wykonywania zleceń lekarza przy chorych, 3) pracy w zakładach leczni-
czych, instytucjach zapobiegawczych, zakładach opiekuńczych, instytucjach społecz-
nych, szkołach, zakładach przemysłowych oraz w domach prywatnych w zakresie
szerzenia higieny ogólnej i osobistej, zwalczania epidemii oraz zapobiegania cho-
robom.

Zaliczano pielęgniarkę do pomocniczego personelu medycznego, żadnych czyn-
ności leczniczych nie mogła dokonywać bez zlecenia lekarskiego. Wykonywanie
zawodu sprowadziło się do czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych i instrumental-
no-technicznych.

Konieczność uchwalenia nowej ustawy wynikła z faktu znacznego usamodziel-
nienia się zawodu, rozszerzenia obowiązków i uprawnień pielęgniarki, większego
wykształcenia pielęgniarki oraz systemowych przekształceń w służbie zdrowia wpły-
wających na formy wykonywania zawodu. Kwalifikacje pielęgniarki można uzyskać
w szkołach pomaturalnych (tytuł zawodowy pielęgniarki), po ukończeniu wyższych
studiów zawodowych (tytuł zawodowy i licencjat pielęgniarstwa) lub studiów magi-
sterskich (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa). Ze względu na konieczność
dostosowania wykształcenia pielęgniarki do wymogów obowiązujących w Unii Eu-
ropejskiej, od roku szkolnego 2003/2004 nie będzie się przeprowadzać rekrutacji
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do szkół pomaturalnych pielęgniarskich (art. 2 ustawy z 3 II 2001 r. o zmianie usta-
wy o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. Nr 16, poz. 169).

Warto wskazać na Deklarację Monachijską (Pielęgniarki i położne na rzecz zdro-
wia) z 17 VI 2000 r., w której Ministrowie Zdrowia Krajów Członkowskich Regio-
nu Europejskiego WHO zwrócili się do wszystkich zainteresowanych władz tych
krajów, aby przyspieszyć działania w celu wzmocnienia pozycji pielęgniarek po-
przez m.in. doskonalenie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego oraz
zapewnienie pielęgniarkom dostępu do szkolnictwa wyższego, wspieranie badań
naukowych i upowszechnianie informacji pozwalających rozwijać wiedzę teoretyczną
i praktyczną niezbędną w praktyce pielęgniarek, wzmacnianie roli pielęgniarek
w dziedzinie zdrowia publicznego, promocji zdrowia oraz rozwoju środowisk lo-
kalnych, zapewnienie pielęgniarkom udziału w podejmowaniu decyzji na wszyst-
kich etapach przygotowywania i realizacji polityki zdrowotnej.

Nowa ustawa podkreśla, że zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym
(art. 2), co nie przeszkadza, że w określonym zakresie w procesie leczenia pielę-
gniarka jest podporządkowana lekarzowi. Podporządkowanie administracyjne i wy-
nikające stąd konsekwencje prawne nie stoją na przeszkodzie samodzielności za-
wodu, gdyż również lekarz na oddziale podlega ordynatorowi i musi realizować
ustalony przez niego przebieg leczenia.

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadają-
cą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pie-
lęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz
z zakresu promocji zdrowia. Udzielanie tych świadczeń następuje przede wszyst-
kim poprzez: 1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych, 2) rozpoznawa-
nie problemów pielęgnacyjnych, 3) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, 4) realiza-
cję zaleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 5) samodziel-
ne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych, 6) edukację zdrowotną (art. 4 ust. 1 i 2). Za wykony-
wanie zawodu pielęgniarki przez osobę mającą kwalifikacje pielęgniarki uważa się
również: 1) nauczanie zawodu pielęgniarki, 2) prowadzenie prac naukowo-badaw-
czych w dziedzinie pielęgniarstwa, 3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i po-
łożnych.

W toku prac kodyfikacyjnych środowiska lekarskie kwestionowały samodziel-
ność zawodu pielęgniarki. Twierdzono, że jest to zawód zależny, że czynności zawo-
dowe pielęgniarek są podejmowane na podstawie i w granicach zleceń lekarskich.
Sprzeciwiano się samodzielnemu, czyli bez zlecenia lekarskiego udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych, a zwłaszcza leczniczych.

Ustawodawca przesądził jednak, że zawód pielęgniarki jest zawodem samodziel-
nym i upoważnił Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do określenia zakresu i ro-
dzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
które pielęgniarka może dokonywać samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego. Mini-
ster to określił w drodze rozporządzenia z 2 IX 1997 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 750), co
zmniejszy pole konfliktów. Lekarze powinni uznać pielęgniarkę nie za „personel
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pomocniczy”, lecz za osobę współuczestniczącą w procesie leczenia. Pielęgniarka
zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej albo wykonująca opiekę nad pacjen-
tem poza zakładem, jeśli w jej obecności pacjent został objęty opieką lekarską, jest
zobowiązana niezwłocznie poinformować lekarza o samodzielnym wykonywaniu
świadczeń wymienionych w rozporządzeniu oraz o podanych lekach (§ 3 rozporz.).

2. Ustawa określiła zasady wykonywania zawodu pielęgniarki. Musi ona wyko-
nywać swój zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami
i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością
(art. 18 ustawy). Pielęgniarka przy podejmowaniu czynności związanych z samo-
dzielnym wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych nie powinna wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe,
a w szczególności podejmować czynności wymagających umiejętności zawodowych,
uzyskiwanych w drodze doskonalenia zawodowego w odpowiedniej formie kształ-
cenia podyplomowego (§ 7 rozporz.). Podjęcie się czynności, do których nie ma
ona odpowiedniej wiedzy i umiejętności, może być poczytane – poza przypadkami
nagłości – za winę pielęgniarki. Pielęgniarka ma obowiązek udzielenia pomocy
w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na
zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (art. 19); poinformowa-
nia pacjenta o jego prawach i stanie zdrowia w zakresie koniecznym do sprawowa-
nia opieki pielęgnacyjnej (art. 20 ust. 1); zachowania w tajemnicy informacji zwią-
zanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu (art. 21);
prowadzenia dokumentacji medycznej (art. 20 ust. 3). Pielęgniarka zobowiązana
jest do wykonywania zleceń lekarskich odnotowanych w dokumentacji medycznej.
W związku z tym ma prawo uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia pa-
cjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań
w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych (art. 22
ust. 1-3). W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka ma prawo doma-
gać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę wykonywania zlece-
nia, a w wyjątkowych przypadkach ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekar-
skiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie (art. 22 ust. 4-5).

Prawo pielęgniarki do odmowy wykonania zlecenia lekarskiego budziło szcze-
gólną krytykę ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej. Obawiano się, że jest to inge-
rencja w autonomiczne decyzje lekarza i może spowodować zagrożenie dla zdro-
wia i bezpieczeństwa pacjentów. Negatywną opinię wyraziło także Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej, według którego spowoduje to możliwość kwestiono-
wania kwalifikacji i wiedzy zawodowej lekarza. Praktyka nie potwierdza jednak
tych obaw. Pielęgniarka, podobnie jak lekarz, musi się kierować dobrem pacjenta,
i gdyby takiego przepisu nie było, powinna również odmówić wykonania zlecenia
lekarskiego, które może ocenić jako błędne i godzące w dobro pacjenta. Wykona-
nie zlecenia, o którym wie, że może spowodować szkodę pacjentowi (np. podanie
niewłaściwego leku) nie zwolni jej od odpowiedzialności prawnej. Ponadto, wy-
kształcona, doświadczona pielęgniarka może w danym przypadku mieć rację, a nie
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lekarz, podejmujący dopiero praktykę lub mający niewielką wiedzę w zakresie pie-
lęgnacji czy rehabilitacji chorego.

Jeżeli pielęgniarka ma uczestniczyć w eksperymencie medycznym (badawczym
lub klinicznym), to ma prawo uzyskania pełnej informacji o jego celowości, plano-
wanym przebiegu i dających się przewidzieć skutkach. W razie uzasadnionych wąt-
pliwości może odmówić swojego udziału podając przyczynę odmowy na piśmie (art.
22 ust. 6-7).

Art. 23 ustawy zawiera „klauzulę sumienia”. Pielęgniarka może powstrzymywać
się, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, od wykonywania świad-
czenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, chyba że stwarza to niebezpie-
czeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Wydaje się,
że najczęściej chodzić tu będzie o pomoc w przerwaniu ciąży w publicznym zakła-
dzie opieki zdrowotnej, dokonaniu transfuzji krwi Świadkowi Jehowy, zabiegach
z dziedziny sztucznej prokreacji i inżynierii genetycznej.

Pielęgniarce wykonującej zawód na podstawie umowy o pracę, nawet w prywat-
nym zakładzie opieki zdrowotnej lub gabinecie lekarskim, albo w razie udzielenia
nagłej pomocy (art. 19) przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjona-
riusza publicznego (art. 23), co budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z ko-
deksem karnym1.

3. Charakter prawny wykonywania zawodu przez pielęgniarkę może być zróżni-
cowany, co ma swoje skutki dla jej odpowiedzialności za szkodę2. Pielęgniarka może
być zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej publicznym lub prywatnym na pod-
stawie umowy o pracę. Jest to sytuacja najczęstsza. W razie wyrządzenia szkody
pacjentowi z jej winy, wyłączną odpowiedzialność ponosi pracodawca, z prawem
regresu do pielęgniarki. Odpowiedzialność pielęgniarki jest pracownicza, ograni-
czona co najwyżej do trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę, chyba że szkodę
wyrządziła umyślnie, kiedy to regres jest pełny (art. 119 i n. k. p.). Jeżeli szkodę
wyrządziło kilka pielęgniarek lub zespół lekarzy i pielęgniarek, to każdy z tych pra-
cowników ponosi wobec zakładu leczniczego, który naprawił szkodę, odpowiedzial-
ność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli
nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracow-
ników do powstania szkody, lecz każdemu z nich można przypisać winę, odpowia-
dają oni w częściach równych (art. 118 k. p.).

Podobne zasady odpowiedzialności dotyczą pielęgniarki będącej funkcjonariu-
szem w szpitalu należącym do Policji lub Więziennictwa (ustawa z 7 V 1999 r. o od-
powiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, Dz. U. Nr 53,
poz. 548) albo w szpitalu wojskowym (ustawa z 25 V 2001 r. o odpowiedzialności
majątkowej żołnierzy, Dz. U. Nr 89, poz. 967).

1 Por. M. Nesterowicz, Nowe ustawodawstwo medyczne (osiągnięcia i błędy), PiP 9/1997, s. 14.
2 Por. Z. Kubot, Prawne formy wykonywania pracy i usług przez pielęgniarki oraz położne, Prawo i Medycyna

9/2000, s. 17 i n.
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Pielęgniarka zatrudniona w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej (kontraktu) – jako przyjmująca zamówienie odpowia-
da solidarnie za szkodę z udzielającym zamówienie (art. 35 ust. 4 ustawy z 30 VIII
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.; rozporz.
MZiOS z 13 VII 1998 r. w sprawie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdro-
wotne, Dz. U. Nr 93, poz. 592). Jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpiecze-
nia OC (rozporz. Min. Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie
na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń,
Dz. U. Nr 143, poz. 921)3. Pielęgniarka, która wykonuje indywidualną praktykę lub
indywidualną specjalistyczną praktykę zawiera z pacjentem umowę o usługi po-
dobną do zlecenia (art. 750 k. c.) i za wyrządzone szkody ponosi odpowiedzialność
kontraktową (art. 471 k. c.) przy zbiegu – w razie szkód na osobie – z odpowiedzial-
nością deliktową (art. 415 k. c.), chyba że dokonuje tych świadczeń na podstawie
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem (np. z zakładem
pracy nie będącym ZOZ). Wówczas pacjenci mają uprawnienia do świadczeń z in-
nych tytułów, a odpowiedzialność pielęgniarki jest deliktowa (art. 415 k. c.).

W celu udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarki mogą prowadzić grupo-
wą praktykę w formie spółki cywilnej lub partnerskiej.

Jeżeli pielęgniarka wykonuje swój zawód jako wspólnik w spółce cywilnej, to za wy-
rządzone pacjentom szkody odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

Pielęgniarka, która jako partner działa w spółce partnerskiej, nie ponosi odpo-
wiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez
pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce (art. 95 § 1 k. s. h.). Odpowiada
jedynie za własne zobowiązania.

4. W Polsce zapadło szereg orzeczeń sądowych przyjmujących odpowiedzialność
zakładu opieki zdrowotnej (Skarbu Państwa, gminy w stanie prawnym sprzed 1
I 1999 r., gdy ZOZ jako samodzielne uzyskały osobowość prawną 4 za szkody wy-
rządzone przez pielęgniarkę. Pielęgniarka nie wyrządza wprawdzie takich szkód
jak lekarz na skutek błędów diagnostycznych, wadliwie wykonanych zabiegów ope-
racyjnych czy innego wadliwego leczenia ani tak często (w procesach sądowych
przeważnie chodzi o szkody powstałe na skutek winy lekarza lub szpitala), to nie-
mniej jednak – ponieważ jest ona włączona w proces leczenia – szkody spowodowa-
ne przez nią mogą być również dotkliwe. W procesach odszkodowawczych pielę-
gniarka była uznawana za podwładną zakładu albo za funkcjonariusza państwowe-
go. Pod rządem kodeksu zobowiązań nie było wątpliwości, że pielęgniarka jest pod-
władną zakładu leczniczego (art. 145 k. z.)5. Natomiast pod rządem kodeksu cywil-
nego pozostała podwładną w prywatnych gabinetach lekarskich (art. 430 k. c.).

3 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. V, Toruń 2001, s. 278 i n.
4 Zob. uchwałę SN z 9 VI 1999 r., III CZP 11/99, OSN 1/2000, poz. 2; postanowienie S.A. w Białymstoku z 30 III

1999 r., Aca 134/99, OSA 6/1999, poz. 31.
5 Por. A. Rembieliński, Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez podwładnego, Warszawa 1971, s.

172; S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, wyd. II, Warszawa 1971, s. 359.
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W państwowych zakładach leczniczych (czy po 1990 r. należących też do jednost-
ki samorządu terytorialnego) pielęgniarka została uznana za funkcjonariusza pań-
stwowego (samorządowego), w szczególności począwszy od uchwały (wytycznych)
SN z 15 II 1971 r. (III CZP 33/77, OSN 4/1971, poz. 59), za którego – podobnie jak
za lekarza – Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z art. 417 i n. k. c. Jak uważa-
no, przepisy te stanowią samodzielną podstawę odpowiedzialności Skarbu Państwa,
w związku z czym wyłączają stosowanie innych przepisów przewidujących odpowie-
dzialność w razie winy sprawcy lub winy osób odpowiedzialnych za szkodę6. W wy-
roku z 20 IV 1957 r. Sąd Najwyższy orzekł: „Pracownik szpitalny nie działa samoist-
nie. Jest zależny od kierownictwa zakładu leczniczego i jest obowiązany stosować
się do wskazówek udzielanych jednorazowo przy wykonywaniu poszczególnych czyn-
ności, czy też ujętych w przepisach instrukcyjnych lub regulaminach”. Zasadę pod-
porządkowania personelu medycznego potwierdziło późniejsze orzecznictwo przyj-
mujące odpowiedzialność szpitala za pielęgniarkę: W orzeczeniu Sądu Najwyższe-
go z 8 IV 1959 r. (III CR 762/58)7 przyjęto odpowiedzialność zakładu leczniczego
za pielęgniarkę, która zamieniła butelkę z krwią innej grupy, co wywołało u chore-
go wstrząs poprzetoczeniowy, a następnie śmierć; a w orzeczeniu z 9 I 1962 r. (2 CR
234/61, OSN 4/`963, poz. 83) za pielęgniarkę, która wadliwie dokonała zastrzyku
sulfathiazolu, na skutek czego pacjent doznał porażenia nerwu kulszowego.

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 9 I 1968 r. (I CR 376/67) ustalono, że pielę-
gniarka dopuściła się zaniedbań, gdyż wiedząc lub podejrzewając, iż osoba, której
zastosowała zastrzyk cierpi na żółtaczkę, nie zmieniła mimo to igły i strzykawki
przed dokonaniem zastrzyku następnej osobie, w danym przypadku powódce, co
z ostrożności i przy obowiązującej ją szczególnej staranności uczynić powinna. Na
skutek tego powódka została zakażona wirusem B.

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 18 II 1975 r. (I CR 880/74)8 uznano, że szpital
(Skarb Państwa) odpowiada za niedostatecznie przeszkoloną pielęgniarkę, która
dokonała wadliwie zastrzyku butapirazolu. Zastrzyk ten spowodował u powoda
uszkodzenie nerwu promieniowego lewego na poziomie ramienia, a w konsekwen-
cji niedowład ręki w granicach 15-20%.

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 20 V 1971 r. (II CR 115/71) stwierdzono, iż
okoliczność, że dokonujący zabiegu lekarz posiada wyższe od pielęgniarki – instru-
mentariuszki kwalifikacje oraz że on ponosi odpowiedzialność za przebieg operacji
nie może wpływać na zmniejszenie odpowiedzialności instrumentariuszki za prawi-
dłowe przeliczenie i sprawdzenie użytych do zabiegu narzędzi. Szpital natomiast
odpowiada zarówno za winę lekarza, jak i instrumentariuszki.

W ugodzie zawartej 15 XI 1999 r. przed Sądem Wojewódzkim w Lublinie gmina
Lublin uznała swoją odpowiedzialność za pielęgniarkę. Pielęgniarka, dokonując
szczepienia małoletniej powódki przeciwko żółtaczce, użyła strzykawki, którą wcześ-

6 Por. S. Szpunar, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985, s. 103 i n.
7 PiP 2/1961, s. 343, z glosą M. Sośniaka.
8 OSPiKA 1976, poz. 181, z glosą M. Nesterowicza.
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niej podawała szczepionkę przeciwko gruźlicy. Na skutek tego wszczepiła powódce
prątki gruźlicy, co spowodowało poważne dolegliwości i konieczność długoletnie-
go leczenia.

Sądy przyjmowały też odpowiedzialność szpitala za „winę bezimienną” (anoni-
mową) personelu medycznego, w tym pielęgniarki, zgodnie z uchwałą Sądu Naj-
wyższego z 15 II 1971 r. (III CZP 33/70, OSN 4/1971, poz. 59). Przykładem niech
będzie sprawa, zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 XI 1974 r. (II CR
638/74, OSPiKA 1975, poz. 108), w której przyjęto odpowiedzialność szpitala (Skar-
bu Państwa) za szkodę wyrządzoną wskutek śmierci noworodka kilka dni po poro-
dzie. Przyczynę zgonu dziecka stanowił uraz (liczne krwiaki i obrażenia wewnętrz-
ne) powstałe w czasie pielęgnacji wykonywanej przez osobę z personelu medyczne-
go, której tożsamości ustalić się nie dało. W innej sprawie Sąd Najwyższy w orze-
czeniu z 17 IV 1974 r. (II CR 133/74, OSPiKA 1974, poz. 207) uznał odpowiedzial-
ność Skarbu Państwa za oparzenie oczu powódki (na skutek zakropienia jej w dniu
urodzenia azotanu srebra o zbyt wielkim stężeniu), mimo niemożności ustalenia
pracownika szpitala, któremu można by przypisać winę. Podobnie orzekł Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 26 V 1994 r. (II CRN 244/94).

W obecnym stanie prawnym – mimo, że publiczne zakłady opieki zdrowotnej
przekształciły się w samodzielne zakłady mające osobowość prawną, to – m. zd. –
podstawy prawne ich odpowiedzialności nie uległy zmianie. Jako publiczne zakła-
dy, których organami założycielskimi jest gmina, powiat, województwo lub Mini-
ster Zdrowia same ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody, lecz na tych
samych zasadach jak państwowe lub samorządowe osoby prawne (art. 420 – 420
1k. c.), a więc zgodnie z art. 417 – 419 k. c. 9

5. Dla porównania sytuacji prawnej i odpowiedzialności pielęgniarki w Polsce
przedstawiamy poniżej rozwiązania przyjęte w niektórych krajach.

We Francji dekret no 2002 – 194 z  11 II 2002 r. daje pielęgniarce większe niż dawniej
możliwości samodzielnego działania w zakresie czynności leczniczych. Dekret określa
cztery grupy czynności leczniczych, które mogą być wykonywane przez pielęgniarkę:

– czynności, które pielęgniarka może wykonywać samodzielnie;
– czynności, które mogą być dokonywane na zwykłe zlecenie (skierowanie) leka-

rza w sytuacjach nagłych bez zlecenia;
– czynności, które pielęgniarka mająca specjalizację w zakresie anestezji reani-

macyjnej może wykonywać samodzielnie pod warunkiem, że lekarz anestezjo-
log mógłby interweniować w każdej chwili;

– czynności, które mogą być wykonywane na odpowiedzialność lekarza i pod
jego pełną kontrolą lub gdy lekarz może interweniować w każdej chwili 10.

Przepisy dekretu zawierają enumeratywne wyliczanie czynności pielęgniarki, gra-
nic jej kompetencji i warunków prawnych dokonywania tych czynności. W razie

   9 Bardziej szczegółowo – zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 247 i n.
10 Por. G. Decroix, Le nouveau dékret de compétence des infirmieres, Responsabilité 6/2002, s. 12 i n.; O. Lan-

tres, La responsabilité des établissements de santé privés. Bordeaux 2001, s. 312 i n.; A. Lienhart, Les nouvel-
les compétences des infirmieres anesthésistes, Responsabilité 6/2002, s. 18 i n.
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naruszenia wymogów dekretu i wyrządzenia szkody pacjentom, pielęgniarka może
ponieść odpowiedzialność cywilną.

Dotąd w „procesach lekarskich” sądy uznawały lekarza lub zakład leczniczy od-
powiedzialnymi za pielęgniarkę11. I tak na np. w orzecz. Cour de Paris z 26 VI
1919 r. (D. P. 1919.2.73) uznano pielęgniarkę za podwładną szpitala; w orzecz. Cour
de Paris z 7 V 1942 r. (Gaz. Pal. z 10 VII 1942) przyjęto odpowiedzialność szpitala
za dokonany przez pielęgniarkę zastrzyk z innym lekiem, aniżeli przepisany przez
lekarza; w orzecz. Conseil d’ Etat z 20 V 1949 r. (D. 1949. somm. 46) za użycie
eteru podczas szczepienia przeciwko ospie; w orzecz. Cour d’ Agens z 1 VII 1948 r.
(Sem. jur. 1949.2.4807) za brak nadzoru nad pensjonariuszem zakładu dla psychicz-
nie chorych, który popełnił samobójstwo. Jednakże w orzecz. Cour de Lyon z 29 X
1951 r. (Gaz. Pal. 1951.2.430) sama pielęgniarka została uznana odpowiedzialną za
paraliż nerwu kulszowego pacjenta na skutek wadliwego dokonania zarządzonego
przez lekarza zastrzyku po operacji. Według sądu pielęgniarka znająca swój zawód
powinna wybrać właściwe miejsce dla dokonania ukłucia igłą. W podobnej sprawie
Cour de Bourges w orzecz. z 6 XII 1949 r. (J.C. P. 1950.11.5479) przyjął odpowie-
dzialność chirurga za pielęgniarkę.

Na ogół uważa się, że za czynności przedoperacyjne i pooperacyjne pielęgniarki
odpowiedzialność ponosi szpital, a nie lekarz (orzecz. Cour de Cassation z 6 III
1945 r., D. 1945, J. 217, orzecz. C.A. Montpellier z 30 I 1951 r., i C.A. Aix-en Pro-
vence z 9 VII 1951 r., JCP 1952-II-6743, C.A. Paris z 15 IV 1986 r., D. 1987. Somm.
comm. 419), a za czynności podczas operacji lekarz (niektóre orzeczenia przyjmują
odpowiedzialność szpitala – orzecz. CC z 30 XI 1989 r., D. 1991. somm., s. 182).
Cour d’ Appel de Paris w wyroku z 10 X 1992 r. uznał, że jeżeli lekarz udziela
pielęgniarce instrukcji w fazie przedoperacyjnej, to jest uważana ona za podwładną
lekarza.

Liczne były poglądy, że pielęgniarka w ogóle nie dokonuje samodzielnie czynno-
ści medycznych (actes medicaux, które może dokonać tylko lekarz, lub pielęgniarka
pod jego nadzorem), lecz tylko czynności paramedyczne (actes de soins)12. Te po-
glądy obecnie należy uznać za nieaktualne. Pielęgniarki są bowiem coraz lepiej
wykształcone, profesjonalnie przygotowane i mające specjalizacje.

W USA pielęgniarkę uważa się za podwładną lekarza bądź szpitala, który ponosi
odpowiedzialność za wyrządzone przez nią szkody. Ponosi ona również odpowie-
dzialność cywilną za swoje czynności, ponieważ musi spełniać „profesjonalne stan-
dardy” (orzecz. Sądu Apelacyjnego Kalifornii w sprawie Fraijo v. Hartland Hosp.,
1979). Orzeczenia sądowe dotyczyły odpowiedzialności pielęgniarki (i szpitala) za
szkody powstałe na skutek braku szybkiego powiadomienia lekarza o pogorszeniu
stanu zdrowia pacjenta, co wymagało szybkiej interwencji lekarskiej; nienależytej
opieki nad pacjentem; używania niewysterylizowanych instrumentów medycznych,

11 Por. H. Lalou, Traité pratique de la responsabilité civile, Paris 1962, s. 433 i n.; O. Lantres, jw.
12 Zob. J. Penneau, La reponsabilité medicale, Paris 1977, s. 223; J. M. Auby, La responsabilité medicale en

France (Aspects de droit public) (w:) Archives de philosophie de droit, t. 22, Paris 1977, s. 513).
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wadliwie dokonywanych iniekcji, błędnego dostarczenia do transfuzji innej grupy
krwi aniżeli miał pacjent, nieprzestrzegania poleceń i instrukcji lekarskich, mylne-
go liczenia narzędzi chirurgicznych podczas operacji pacjenta13. W sprawie Kir-
choff v. St. Joseph’s Hospital (Minnesota 1935) sąd przyjął odpowiedzialność szpi-
tala za pielęgniarkę, która przez pomyłkę przyniosła karmiącej matce w szpitalu
nie jej dziecko, zakażone liszajcem, a następnie po wykryciu pomyłki, zamieniła je
na właściwe dziecko, które nabyło na skutek tego liszajca.

Jeśli lekarz (zwykle chirurg) nie będący pracownikiem szpitala, a działający jako
niezależny kontrahent („independent contractor”) korzysta z pomocy personelu po-
mocniczego szpitala, przeważnie pielęgniarek, to odpowiada za wyrządzone przez nie
szkody jako zwierzchnik. Na zasadzie teorii „Borrowed Servant” („pożyczonego pod-
władnego”)14 pielęgniarka staje się na czas zabiegu czasowym pracownikiem lekarza –
niezależnego kontrahenta – pod którego kontrolę i nadzór przechodzi. Wiele sądów
uznaje jednak, że musi być uczynione rozróżnienie, czy czynności pielęgniarki mają
charakter administracyjny (np. nienależyte liczenie narzędzi chirurgicznych w trakcie
operacji, poparzenie pacjenta po operacji itp.), czy ściśle medyczne. Te pierwsze nie
wymagają szczególnej wiedzy i umiejętności i lekarz nie musi ich kontrolować, co uza-
sadnia odpowiedzialność szpitala. Te drugie podlegają w trakcie ich wykonywania ści-
słej kontroli i nadzorowi lekarza, który wskutek tego za nie odpowiada15.

Dla ścisłości trzeba jednak dodać, że w ostatnich latach pojawiają się poglądy, iż
ze względu na to, że zawód pielęgniarki wymaga coraz większej wiedzy i umiejętno-
ści, staje się ona coraz bardziej samodzielnym pracownikiem w procesie leczenia,
a nie podwładnym. Są to jednak poglądy na ogół odosobnione16.

W Anglii istnieje od 1948 r., obok prywatnych szpitali, państwowa służba zdro-
wia. Począwszy od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w sprawie Cassidy v. Ministry of
Health (1951) szpital ponosi wobec pacjentów pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez lekarzy i pielęgniarki. Było to odejście od dawnego orzecznic-
twa, które uważało lekarzy i kwalifikowany personel medyczny za niepodlegają-
cych kontroli w zakresie czynności medycznych jako „niezależnych kontrahentów”
szpitala. W procesach szpitale skutecznie dowodziły, że nie podejmują się leczenia,
lecz tylko udostępnienia pacjentom lekarzy i personelu medycznego. Ten pogląd
został odrzucony w powyższej sprawie przez Lorda Denninga, który orzekł, że jeśli
szpital podejmuje się leczenia pacjenta, sam wybiera i zatrudnia personel medycz-
ny, który świadczy usługi lecznicze, jest odpowiedzialny za niedbalstwo tych osób,
bez względu na to, czy chodzi o lekarzy, pielęgniarki czy kogoś innego17. Od tego
czasu orzecznictwo jest stabilne. Jeśli pielęgniarka jest zatrudniona przez szpital,
ten ponosi odpowiedzialność za jej zawinione działania mające charakter czynu

113 Zob. W. O. Morris, The negligent nurse – the physician and the hospital, Baylor Law Review, t. 33, 1981, s. 109 i n.
14 Por. M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, Toruń 1999, s. 161.
15 J. R. Kemper, Liability of Hospital for negligence of nurse assisting operating surgeon, 29 American Law

Review, 1970, 1965 i n.
16 Zob. D. J. Walker, Nursing 1980; New Responsability: New Liability, Trial 12/1980, s. 43 i n.
17 Por. R. Nelson – Jones, Medicine Negligence Case Law, Londyn 1990, s. 10 i n.
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niedozwolonego. W wielu procesach liczne zarzuty dotyczyły nienależytego nadzo-
ru pielęgniarskiego nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, którzy wyrządzili
sobie szkodę, uchybień w zakresie opieki pielęgnacyjnej, podawania pacjentom
przepisanych leków, usuwania tamponów podczas operacji, poparzenia pacjentów
butelką ze zbyt gorącą wodą18.

W RFN pielęgniarka nie wykonuje samodzielnego zawodu, w związku z tym
ustalenie jej odpowiedzialności w dokonaniu zabiegów zleconych przez lekarza
pojawia się w orzecznictwie w sprawach dotyczących odpowiedzialności lekarza lub
szpitala. I tak np. Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht) w Monachium przyjął
w 1994 r. odpowiedzialność lekarza, który powierzył pielęgniarce usunięcie po po-
rodzie łożyska z ciała pacjentki. Pielęgniarka nie była uprawniona do dokonania
tego zabiegu (oprócz lekarza uprawniona była jedynie położna) i wskutek jej wadli-
wego postępowania, wynikającego z braku kwalifikacji i doświadczenia powstała
konieczność operacyjnego usunięcia macicy19.

Wiele orzeczeń dotyczyło nieprawidłowo przeprowadzonej przez pielęgniarkę
iniekcji domięśniowej lub dożylnej. Lekarz może je zlecić pielęgniarce, jeśli posia-
da ona odpowiednią wiedzę i doświadczenie, i okoliczności danego przypadku nie
wymagają osobistego działania lekarza. Pobrania krwi pielęgniarka może dokonać
na zlecenie lekarza, natomiast dożylna iniekcja środka kontrastowego, ze względu
na niebezpieczeństwo reakcji alergicznej, należy wyłącznie do lekarza20.

W Holandii pielęgniarka nie wykonuje zawodu samodzielnego. Za wyrządzone
przez nią szkody odpowiedzialność ponosi szpital czy zakład leczniczy lub lekarz
zatrudniający pielęgniarkę w prywatnym gabinecie. Pielęgniarkę nie łączy z pacjen-
tem umowa, w związku z tym jej odpowiedzialność może być jedynie deliktowa,
solidarna z zakładem leczniczym lub z lekarzem. Z zasady poszkodowani występu-
ją do sądów z powództwem przeciwko szpitalom. Szpital, który naprawi szkodę, ma
regres wobec pracownika (pielęgniarki), który ją wyrządził, lecz jak orzekł Sąd
Najwyższy w 1959 r., tylko w razie rażącego niedbalstwa. Ponieważ szpitale są ubez-
pieczone, to w ostatecznym rachunku odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel.
Mógłby wystąpić z regresem wobec pielęgniarki, lecz przeważnie jest to w umo-
wach ubezpieczenia wyłączone21.

18 Tamże – cyt. liczne orzeczenia, s. 93 i n.
19 Wyrok OLG München z 27 I 1994 (1 V 2040/93), VersR 1994, s. 1113 i n.
20 Por. M. Gehrlein, Leitfaden zur Arzthaftpflicht, München 2000, s. 71; Laufs, W. Uhlenbruck, Handbuch des

Arztrechts, München 1999, s. 869.
21 Por. H. Akveld, H. Hermans, The Netherlands (w:) Medical Law, wyd. Kluwer, Deventer – Boston 1995, s. 106-107.
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Wybrane zagadnienia związane z reklamą
produktów leczniczych, na tle ustawy
Prawo farmaceutyczne

Reklama polegająca na bezpłatnym dostarczaniu próbek produktu leczniczego.

Art. 54 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej w skrócie „Pr.farm.”1,
określa warunki na jakich może być kierowana reklama polegająca na bezpłatnym
dostarczaniu próbek produktu leczniczego osobom uprawnionym do wystawiania
recept. Taka forma reklamy produktu leczniczego musi spełniać także następujące
warunki:

1) osoba upoważniona do wystawiania recept musi wystąpić w formie pisemnej
do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie próbki pro-
duktu leczniczego;

2) osoba dostarczająca próbkę musi kontrolować i prowadzić ewidencję dostar-
czanych próbek;

3) każda dostarczana próbka musi stanowić jedno najmniejsze opakowanie pro-
duktu leczniczego dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

4) każda dostarczana próbka musi być opatrzona napisem „próbka bezpłatna –
nie do sprzedaży”;

5) do każdej dostarczanej próbki musi być dołączona jest Charakterystyka Pro-
duktu Leczniczego;

6) ilość dostarczanych próbek tej samej osobie, tego samego produktu leczni-
czego, nie może przekraczać pięciu opakowań w ciągu jednego roku.

1 Dz.U. Nr 126 poz. 1381.
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Wprowadzone obostrzenie, w porównaniu do dotychczas obowiązujących po-
stanowień zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 lutego 1994 r.
w sprawie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o środ-
kach farmaceutycznych i materiałach medycznych2, obejmuje de facto art. 54 ust. 1
pkt 2) i 5) Pr. farm. i nakłada na podmiot odpowiedzialny lub podmiot działający
na jego zlecenie dodatkowe obowiązki związane z koniecznością:

– zapewnienia, aby „osoby dostarczające próbki produktu leczniczego” – tzn.
przedstawiciele medyczni lub handlowi (art. 60 ust. 4 w zw. z art. 54 ust. 1 pkt
1 Pr. farm.) – kontrolowali i prowadzili ewidencję dostarczonych próbek;

– do każdej dostarczanej próbki dołączona była Charakterystyka Produktu Lecz-
niczego.

Zmianie uległa treść napisu, jaki ma zostać umieszczony na opakowaniu próbki
produktu leczniczego, z dotychczasowego brzmienia „lek (materiał) nie do sprze-
daży” na „próbka bezpłatna – nie do sprzedaży”. Zwiększono również ilość próbek
produktu leczniczego, jakie mogą zostać dostarczone w ciągu jednego roku oso-
bom uprawnionym do wystawiania recept z trzech do pięciu najmniejszych opako-
wań produktu leczniczego dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Ponieważ zapisy art. 54 ust. 1 Pr. farm. obejmują jedynie próbki produktów lecz-
niczych, które dostarczane są bezpłatnie, istnieje teoretycznie możliwość przekazy-
wania tych próbek za symboliczną odpłatnością, obchodząc tym samym rygory-
styczne postanowienia omawianego artykułu. Działanie takie uznać by należało
jednak za próbę obejścia ustawy i zgodnie z postanowieniami art. 58 Kodeksu cy-
wilnego, jako czynność prawną polegającą na sprzedaży lub darowiźnie produktu
leczniczego, a mającą na celu obejście ustawy, należałoby uznać za nieważną.

Sponsoring spotkań promocyjnych, konferencji, zjazdów, wycieczek, itd.
Na początek, przy braku definicji ustawowej, określić powinniśmy co rozumieć

należy pod pojęciem „sponsoring”. W powszechnym rozumieniu tego słowa pod
pojęciem „sponsoring” należy rozumieć „finansowanie jakiegoś przedsięwzięcia,
często w zamian za reklamowanie własnej działalności”. Odnieść się również mo-
żemy do definicji zawartych w innych aniżeli ustawa Prawo farmaceutyczne aktach
prawnych.

Tak zatem, zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i tele-
wizji3, sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współ-
finansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów, przez
osobę nie będącą nadawcą lub producentem audycji, dla upowszechnienia, utrwa-
lenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy, znaku towarowego lub innego ozna-
czenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę.
W myśl natomiast art.1 pkt d dyrektywy koordynującej wykonywanie działalności

2 M.P. Nr 17, poz. 131.
3 Dz.U 1993 r. Nr 7 poz. 34.
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telewizyjnej w krajach EWG z 1989 r. sponsoring definiowany jest, jako każdy wkład
finansowy przedsiębiorcy publicznego lub prywatnego wpłacony w celu promowa-
nia własnej działalności gospodarczej poprzez wymienianie w programie (na jego
początku lub końcu) nazwy lub firmy przedsiębiorcy, określonych znaków towaro-
wych lub innych oznaczeń indywidualizujących jego towary lub świadczenia.

Wskazane powyżej definicje „sponsoringu” łączy fakt dokonania wkładu finan-
sowego z celem, jaki pragnie osiągnąć sponsor. Ustawodawca słusznie uznał, że
samo ograniczenie się do elementu „bezpośredniego lub pośredniego finansowa-
nia”, bez jednoczesnego wskazania na intencje sponsora, byłoby błędem. Możemy
zatem uznać, że pomimo braku w działaniach sponsorskich bezpośrednich działań
mających na celu „informowanie i zachęcanie do stosowania produktu lecznicze-
go”, działania te zmierzać będą do osiągnięcia właśnie takiego skutku.

Przejdźmy zatem do regulacji związanych ze sponsoringiem zawartych w Pr. farm.
Otóż z faktu określenia działań polegających na sponsorowaniu konferencji, zjazdów
czy kongresów naukowych jako działań reklamowych, nic w dalszej części ustawy nie
wynika. Brak wyraźnych odniesień do sposobu przekazywania reklam, czy ich treści
w związku z faktem sponsorowania wyżej wskazanych działań, czyni ten zapis bezprzed-
miotowym. Starając się doszukać racjonalnych przesłanek takiego działania ustawo-
dawcy moglibyśmy się odnieść jedynie do zapisów art. 55 ust. 1-3 lub art. 56 Pr. farm.,
jako przepisów adresowanych do wszystkich podmiotów prawa. Wówczas uzasadniać
by można, iż celem ustawodawcy było wyraźne wskazanie, że samo działanie polegają-
ce na sponsorowaniu konferencji, zjazdów czy kongresów naukowych stanowiąc rekla-
mę produktu leczniczego, musi spełnić przesłanki wyżej wskazanych unormowań.

Użyte przez ustawodawcę w art. 52 ust. 2 Pr. farm. sformułowanie „w szczegól-
ności” nakazuje przyjąć, iż określony mocą tego ustępu katalog możliwych działań
sponsorskich ma jedynie przykładowy charakter. Za reklamę będą zatem musiały
być uznane działania polegające np. na sponsorowaniu nie wskazanych w ustawie,
sympozjów czy szkoleń, o ile oczywiście zmierzać one będą do informowania i za-
chęcania do stosowania produktów leczniczych lub osiągnięcia innego celu okre-
ślonego definicją reklamy produktu leczniczego.

Z faktem wyraźnego wskazania działań sponsorskich jako formy, pod jaką może być
prowadzona reklama produktu leczniczego, wiążą się następujące skutki prawne:

a) w przypadku, gdy sponsor jest jednocześnie organizatorem konferencji i sam
przekazuje treści reklamowe,

b) w przypadku, gdy rola sponsora ogranicza się jedynie do finansowania lub
współfinansowania np. konferencji.

W pierwszym z wyżej wskazanych przypadków sponsor jest zobowiązany do za-
pewnienia, aby reklama produktu leczniczego spełniała wszystkie wymogi określo-
ne przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej4. W drugim zaś przypadku podkreślić należy, że działania spon-

4 Dz.U. Nr 230, poz. 1936 z 2002 r.
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sora, pomimo iż zdeterminowane celem jakiemu przypisana została reklama pro-
duktu leczniczego, mogą się ograniczyć de facto do przelania określonej kwoty pie-
niężnej na rachunek organizatora konferencji; trudno byłoby uznać, że dochodzi
również do bezpośredniego przekazania jakichkolwiek „informacji i zachęty do sto-
sowania produktu leczniczego” (art. 52 ust. 1 Pr. farm.). Informację tę i zachętę
przekazywałby natomiast organizator konferencji, który czynić powinien to zgod-
nie z wymogami określonymi w Pr. farm.

Powstaje wówczas pytanie, czy organizator konferencji jest podmiotem działają-
cym na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego i jak kształtuje się odpowiedzialność
podmiotu odpowiedzialnego będącego sponsorem za działania organizatora kon-
ferencji lub jego uczestników. Z uwagi na fakt, iż reklama produktu leczniczego,
zgodnie z treścią art. 60 ust. 1 Pr. farm. może być prowadzona jedynie przez pod-
miot odpowiedzialny lub na jego zlecenie, a sponsoring uznany został za jedną z form
reklamy, stwierdzić należy, że wszelkie działania dokonywane przez organizatora
konferencji, zjazdu, kongresu lub spotkania promocyjnego, związane z reklamą
produktu leczniczego, dokonywane będą na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego,
który za treść takich przekazów ponosił będzie odpowiedzialność. Potwierdzać się
to zdają same zapisy umów sponsorskich, zawierających w większości wypadków
essentiala negoti umów zleceń oraz wyraźne unormowanie art. 750 Kodeksu cywil-
nego stwierdzające, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane
innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Przepisem, który niewątpliwie wzbudzi dużo kontrowersji i spotka się z istotny-
mi problemami w jego praktycznym zastosowaniu, są unormowania art. 58 ust 1-3
Pr. farm.

Z chwilą wejścia w życie ustawy Prawo farmaceutyczne znane wszystkim prakty-
ki polegające na sponsorowaniu wycieczek dla osób uprawnionych do wystawiania
recept lub osób zaopatrujących („prowadzących obrót”) produktami leczniczymi,
jeżeli związane są z reklamą produktów leczniczych, uznawane będą za działania
sprzeczne z postanowieniami omawianej ustawy. Zakazana forma reklamy pro-
duktów leczniczych polegać ma na „oferowaniu i obiecywaniu” między innymi „ko-
rzyści materialnych” lub „prezentów” oraz, innych ułatwień”, „nagród” i „wycie-
czek”.

Ustawodawca ponownie nie uniknął błędu nadmiernej kazuistyki. Zamiast bo-
wiem posłużyć się terminem „jakichkolwiek korzyści”, jak to uczynił w art. 55 ust. 2
Pr. farm., dokonał niepotrzebnego wyliczenia. Skutkiem takich unormowań może
być np. oferowanie innych, niźli materialne, korzyści, które nie podpadając jedno-
cześnie pod kryterium „różnych ułatwień”, de facto będą miały na celu reklamę
produktu leczniczego.

Także nie każda forma „wręczenia korzyści materialnych” pod postacią np. „wy-
cieczki” została przez ustawodawcę zabroniona, ale tylko taka, która związana jest
z reklamą produktu leczniczego. O ile zatem nie będzie można wykazać, iż wyjazd
osób uprawnionych do wystawiania recept był związany z reklamą produktu leczni-
czego, a np. z pogłębianiem ich wiedzy z zakresu jakiegoś problemu medycznego,
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bez wyraźnych i jednoznacznych odniesień do konkretnych produktów leczniczych,
zarzut naruszenia postanowień art. 58 ust. 1 Pr. farm. mógłby być uznany za bezza-
sadny.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż określony przez art. 58 ust. 1 Pr. farm.,
zakaz reklamy produktów leczniczych odnoszący się do „organizowania” i „finan-
sowania” spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy
gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania, nie obejmuje przypadków
wskazanych w art. 52 ust. 2 pkt. 6 Pr.farm. Przyjmując, iż mamy do czynienia z ra-
cjonalnym ustawodawcą założyć należy, że dokonane w art. 52 ust. 2 Pr. farm. roz-
różnienie form reklamy produktu leczniczego na działania określone w ust. 5 i dzia-
łania wskazane w ust. 6 przedmiotowego artykułu, nie jest przypadkiem. Późniejsze
zatem odniesienie się przez ustawodawcę jedynie do reklamy prowadzonej w jed-
nej z wyżej wskazanych form, z jednoczesnym pominięciem drugiej z nich, nakazu-
je uznanie tej formy za dopuszczalną. A zatem reklamę produktu leczniczego pole-
gającą na organizowaniu i finansowaniu konferencji, zjazdów lub kongresów na-
ukowych, nawet jeżeli przejawy gościnności wykraczać będą poza główny cel tych
spotkań, uznać będziemy mogli za dopuszczalną. Pamiętać jednak należy, iż prze-
jawy gościnności nadal nie będą mogły objawiać się pod postacią wskazaną w art.
58 ust. 1 Pr. farm.

W tym miejscu warto wskazać na kolejną niekonsekwencję terminologiczną usta-
wodawcy wynikającą z wprowadzonego, w art. 58 ust. 1 Pr. farm., pojęcia „finansowa-
nia” spotkań promocyjnych. Ponieważ, jak to zaznaczyłem na początku, sponsoring
to właśnie „finansowanie” określonych działań, zamienne posługiwanie się przez usta-
wodawcę tymi pojęciami staje się przyczyną chaosu i niepotrzebnych dociekań, mają-
cych na celu wykazanie zasadności takiego rozróżnienia i zmierzających do wykaza-
nia, że mamy do czynienia – pomimo wszystko – z racjonalnym ustawodawcą.

Szczególne wymogi stawiane reklamie kierowanej do publicznej wiadomości.
Uwarunkowania Pr. farm. dotyczące reklamy produktów leczniczych kierowanej

do publicznej wiadomości określone zostały – podobnie jak to ma miejsce w przypad-
ku reklamy kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept – zarówno w prze-
pisach odnoszących się do ogólnych zakazów określonej formy reklamy – tzn. art. 55
ust. 1-3 i art. 56 Pr. farm., jak i w przepisach w sposób wyraźny określających, iż
adresatem reklamy produktu leczniczego jest ogół ludności (z wyłączeniem osób
uprawnionych do wystawiania recept lub osób zaopatrujących w te produkty).

Wprowadzone przez ustawodawcę rozgraniczenie na reklamę kierowaną do pu-
blicznej wiadomości i reklamę kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania
recept oraz osób zaopatrujących w produkty lecznicze, niesie ze sobą poważne in-
klinacje praktyczne. Podział taki pozwala, między innymi, na wyłączenie obowiąz-
ku zachowania przez reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnio-
nych do wystawiania recept oraz osób zaopatrujących w produkty lecznicze, formy
i/lub treści, jakie zawierać musi reklama skierowana do publicznej wiadomości,
określona w art. 55 ust. 3a – 5 i art. 57 ust. 1 Pr. farm.
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W myśl postanowień art. 55 ust. 3a Pr. farm. reklama kierowana do publicznej
wiadomości nie może polegać na:

– prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby pełniące funkcje publiczne
bądź osoby posiadające wykształcenie medyczne lub sugerujące posiadanie ta-
kiego wykształcenia;

– odwoływaniu się do zaleceń naukowców, osób pełniących funkcje publiczne,
uprawnionych do wystawiania recept i wydawania produktów leczniczych lub
osób sugerujących, że mają takie uprawnienia.

W porównaniu do nieobowiązującego już uregulowania § 3 ust. 1 pkt 8 zarzą-
dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 lutego 1994 r. w sprawie zasad
i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o środkach farmaceu-
tycznych i materiałach medycznych5, nowe regulacje ustawy Prawo farmaceu-
tyczne:

– z jednej strony regulują tę kwestię bardziej precyzyjnie, gdyż wprowadzają za-
kaz prezentowania produktu leczniczego przez osoby wskazane w art. 55 ust. 3a
pkt 1 Pr.farm. lub odwoływania się w reklamie produktu leczniczego do zaleceń
osób wskazanych w art. 55 ust. 3a pkt 2 Pr. farm.;

– z drugiej zaś strony – przez brak odniesienia do osób, które ze względu na
„swoją popularność” mogą zachęcić do stosowania produktu leczniczego – stwa-
rzają możliwość prezentowania produktu leczniczego przez takie osoby, co było
dotychczas działaniem zakazanym, zgodnie z przywołanym wyżej zapisem § 3 ust. 1
pkt 8 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 lutego 1994 r. w spra-
wie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o środkach far-
maceutycznych i materiałach medycznych, o ile oczywiście osoby te nie spełniają
przesłanek określonych art. 55 ust. 3a Pr. farm.

W miejsce wspominanych regulacji ustawodawca wprowadził pojęcie „osób peł-
niących funkcje publiczne”. Niewątpliwie jest to określenie węższe aniżeli, mówiąc
w skrócie, „osób popularnych”. Przesłanka „pełnienia funkcji publicznych”, jak sama
nazwa wskazuje, wiąże się z koniecznością formalnego związania stosunkiem praw-
nym bądź faktycznym określonej osoby z jednostką prawną o charakterze publicz-
nym.

Literalna wykładnia postanowień art. 55 ust 3a pkt 2 Pr. farm. wskazywałaby, iż
zakazane jest jedynie odwoływanie się w reklamie do osób sugerujących, iż mają
uprawnienia do wystawiania recept i wydawania produktów leczniczych, natomiast
nie byłoby zakazane odwołanie się do osób „sugerujących”, że są naukowcami lub
„sugerujących”, że pełnią funkcje publiczne. Zakaz „sugerowania” związany bo-
wiem został z pojęciem „uprawnień”, które dotyczą jednak jedynie osób uprawnio-
nych do wystawiania recept i osób uprawnionych do wydawania produktów leczni-
czych. Przyjmując zatem, że miałby się on również odnosić do naukowców lub osób
pełniących funkcje publiczne, po słowach „... mają takie uprawnienia” powinny
zostać dodane słowa „... są naukowcami lub pełnią funkcje publiczne”. Choć nie

5 M.P. Nr 17, poz. 131.
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można wykluczyć, iż „odwoływanie” się do osób „sugerujących”, że są naukowcami
lub pełnią funkcje publiczne nie zostanie uznane za próbę obejścia ustawy.

Jak już o tym wspomniałem, treść przekazu reklamowego przybierać może tak
różne formy, iż niepostrzeżenie tego przez ustawodawcę byłoby dużym błędem.
Zrozumiałym zatem jest dokonany w art. 55 ust 5 pkt. 1 i 2 Pr.farm. podział na
„treści” reklam, które „zapewniają” lub „sugerują” jej odbiorcy określone właści-
wości produktu leczniczego.

Wprowadzenie ścisłego rozgraniczenia tych pojęć jest o tyle istotne, że każda
reklama, wskazana w art. 55 ust. 5 pkt 1 Pr. farm. będzie jednocześnie zakazana
w przypadku, gdyby zamiast sugestii reklamodawca zapewnił o właściwościach okre-
ślonych mocą tego ustępu, natomiast dozwolone byłoby działanie odwrotne, tzn.
sugerowanie właściwości produktu leczniczego w przypadkach wskazanych w art.
55 ust. 5 pkt 2 Pr. farm. Inaczej mówiąc, jeżeli zabronione są sugestie odnoszące się
do pewnych właściwości produktu leczniczego, to tym bardziej zabronione jest za-
pewnienie o tych właściwościach – ale nie odwrotnie.

Nie sposób zatem nie podjąć próby zdefiniowania pojęć „sugestia” i „zapewnia-
nie”. Powszechnie uznaje się, że sugestią jest „podsuwanie komuś myśli, opinii lub
przekonań”, natomiast pod pojęciem „zapewnienia” rozumieć należy „upewnie-
nie, porękę lub gwarancję”. Pamiętając o wcześniej dokonanym podziale uznać
należy za zgodne z prawem przekazy reklamowe kierowane do publicznej wiado-
mości, zawierające treści, które jedynie sugerują, (ale nie zapewniają) że:

– przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek;
– przyjmowaniu produktu leczniczego nie towarzyszą żadne działania niepożą-

dane;
– skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo

leczenia innym produktem leczniczym.
Art. 55 ust. 5 pkt. 2 Pr. farm. statuuje zakaz zawierania treści, które zapewniają

lub gwarantują ściśle określony skutek działania produktu leczniczego. Zakaz taki
jest w pełni zrozumiały w odniesieniu do przekazów „gwarantujących właściwy sku-
tek” lub „gwarantujących” całkowity brak działań niepożądanych lub lepszy skutek
działania produktu leczniczego, a nawet taki sam skutek w przypadku innej metody
leczenia.

Na tle obowiązujących przepisów pozostaje jednak dyskusyjnym zakaz zapew-
niania, że „skutek jest taki sam, jak w przypadku leczenia innym produktem leczni-
czym”. Zakaz taki, stoi bowiem w sprzeczności z dozwoloną przez ustawę z 16 kwiet-
nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji6, zwaną dalej „u.z.n.k.”, formą
reklamy porównawczej.

Załóżmy np., że na rynku istnieją produkty lecznicze zawierające identyczny skład,
identyczne dawki oraz identyczną ilość dawek w opakowaniu, a elementem odróż-
niającym oba produkty lecznicze jest jedynie cena. Wówczas, zgodnie z art. 16 ust.

6 Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.
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3 pkt 3 u.z.n.k. reklama porównawcza wskazująca, że skutek działania jednego pro-
duktu leczniczego jest „taki sam” w porównaniu do produktu oferowanego przez
konkurenta, a jedyna różnica polega na cenie obu produktów, byłaby reklamą za-
kazaną w myśl postanowień art. 55 ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne i jed-
nocześnie dozwoloną zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 pkt 3 u.z.n.k. Usta-
wodawca w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznał bowiem dopusz-
czalność stosowania reklamy porównawczej w każdym przypadku, gdy przedsię-
biorca, dokonując porównania ceny własnego produktu z ceną produktu oferowa-
nego przez konkurenta, spełnia jednocześnie (łącznie) przesłanki wskazane w art. 16
ust. 3 u.z.n.k.

Postanowienia art. 55 ust. 5 pkt 2 Pr.farm. wskazujące na zakaz zapewnienia, że
skutek przyjmowania produktu leczniczego jest „taki sam” lub „lepszy”, znajdują
jednak racjonalne przesłanki w odniesieniu do produktów leczniczych o różnym
składzie lub nawet różnych dawkach. Niemożliwym bowiem byłoby wykazanie, że
w każdym przypadku (a nie tylko w odniesieniu do większości osób zażywających
określony produkt leczniczy) skutek działania produktu leczniczego jest „lepszy”
lub „taki sam”. W odniesieniu zatem do tych elementów stanowiących podstawę
dokonywanego porównania produktów leczniczych, ustawodawca wprowadzając
zakaz stosowania reklamy porównawczej słusznie założył, że przy tak delikatnej
materii jaką jest ludzkie zdrowie, nie jest zasadnym pozostawienie podmiotom
odpowiedzialnym możliwości prowadzenia tej formy reklamy. Wynika to z faktu, iż
przesłanki naruszenia dobrych obyczajów, a co za tym idzie i zaistnienia sprzecznej
z prawem reklamy porównawczej, nie mogły być i nie zostały określone w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w sposób jednoznaczny. Ustawodawca słusz-
nie uznał za niedopuszczalne pozostawienie możliwości interpretacji np. co do
„obiektywizmu porównania jednej lub kilku istotnych, charakterystycznych, spraw-
dzalnych i typowych cech towarów”, czy „rzetelności” i możliwości „weryfikacji na
podstawie obiektywnych kryteriów”, w odniesieniu do materii jaką reguluje ustawa
Pr. farm.7

Postanowienia art. 55 ust. 5 pkt 4 Pr. farm. mają na celu sprecyzowanie szczegól-
nej, formy reklamy jaką jest reklama mogąca wywołać lęk u jej odbiorców. Podob-
nie, jak w przypadku reklamy wskazanej w art. 58 ust. 1 Pr. farm., tak i w tym
zakresie starając się dookreślić formę zakazanej działalności reklamowej, ustawo-
dawca nie uniknął grzechu nadmiernej kazuistyki. Brak w ustawie Pr. farm. ogól-
nych postanowień zakazujących stosowanie reklamy wywołującej lęk nakazywał
będzie sięgnięcie do regulacji zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji w każdym przypadku, gdy reklamie takiej będziemy mogli postawić zarzut
naruszenia postanowień art. 16 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., a nie będzie ona spełniała prze-
słanek art. 55 ust. 5 pkt 4 Pr. farm.

7 Na marginesie, jako przykład wyjątkowej niechlujności ustawodawcy, wskazać należy na brak konsekwencji
poprzez posługiwanie się terminem „lek” zamiennie do zdefiniowanego w art. 2 pkt 32 Pr. farm. pojęcia „pro-
dukt leczniczy”. Ma to miejsce np. w art. 55 ust. 5 pkt 1 lit. b) i c) oraz art. 55 ust. 5 pkt 2 Pr. farm.
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Co gorsza, konieczność posiłkowego stosowania unormowań ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji w omawianym zakresie stanie się raczej normą aniżeli
wyjątkiem. Postanowienia art. 55 ust. 5 pkt 4 Pr. farm. odnoszą się bowiem jedynie
do tych reklam, które mogą wywołać lęk poprzez „przedstawienie graficzne” wska-
zanych w nim zdarzeń. Nietrudno jednak wyobrazić sobie inne formy przekazu re-
klamowego, które skutkować będą wywołaniem u jego odbiorców niepokoju czy
nawet lęku, a nie zostaną przedstawione w formie „graficznej”.

Reklama kierowana do osób uprawnionych do wystawiana recept oraz osób
prowadzących obrót produktami leczniczymi

Omówienie zagadnień związanych z tą formą reklamy rozpocząć powinniśmy od
zdefiniowania podmiotów (adresatów), do których się ona odnosi. Ustawa prawo
farmaceutyczne wskazuje na:

– osoby uprawnione do wystawiania recept (art. 52 ust. 2 pkt 1 Pr.farm.), oraz
– osoby zaopatrujące w produkty lecznicze (art. 52 ust. 2 pkt 5 i 6 Pr. farm.) jak

również
– osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi (art. 58 ust. 1 Pr. farm.).
Jakby mało było tych niespójności zawartych w ustawie, rozporządzenie Mini-

stra Zdrowia i Opieki Społecznej z 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produk-
tów leczniczych8, wspomina o:

– osobach uprawnionych do wystawiania recept, oraz
– farmaceutach.
Ten kompletny chaos terminologiczny, niosący jednak za sobą istotne skutki prak-

tyczne, nie jest jednak spowodowany niedopatrzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej, lecz ustawodawcy, który w art. 59 Pr. farm. udzielił Ministrowi legity-
macji do określenia warunków i form reklamy produktów leczniczych kierowanej
właśnie do farmaceutów. Nie sposób bowiem nie zauważyć, iż każdy farmaceuta
może być „osobą zaopatrującą w produkty lecznicze”, ale nie odwrotnie.

Przypadki reklamy kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób
prowadzących obrót produktami leczniczymi określone również zostały w: art. 53
ust. 1; art. 53 ust. 2; art. 54 ust. 1-3; art. 55 ust. 1-3; art. 56 oraz art. 58.1 – 3 Pr. farm.

Art. 53 ust. 1 Pr. farm. daje możliwość ograniczenia treści reklamy, kierowanej
do osób uprawnionych do wystawiania recept, będącej przypomnieniem pełnej re-
klamy, wyłącznie do nazwy własnej i nazwy powszechnie stosowanej produktu lecz-
niczego. Z niewiadomych powodów ustawodawca ograniczył podmiotowo omawiany
przepis jedynie do osób uprawnionych do wystawiania recept, włączając tym sa-
mym krąg osób prowadzących obrót produktami leczniczymi do podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 53 ust. 1a Pr. farm. Włączenie takie jest:

– z jednej strony niezrozumiałe, gdyż obie te kategorie podmiotów, ustawodaw-
ca wielokrotnie łączy np. art. 52 ust. 2 pkt 2-3 oraz pkt. 5-6, art. 58, czy art. 63
ust. 2 Pr. farm. dostrzegając tym samym sensowność wprowadzenia odmien-

8 Dz.U. Nr 230, poz. 1936.
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nych regulacji w odniesieniu do podmiotów w sposób profesjonalny mających
styczność z produktami leczniczymi;

– z drugiej strony, nie pozostaje prawnie obojętne, gdyż skłania do interpretacji
(niezależnie od tego jak dalece odbiegającej od ratio legis innych postanowień
art. 57 ust. 1 Pr. farm.), że:
a) skoro art. 53 ust. 1 Pr. farm. mówi wyłącznie o osobach uprawnionych do

wystawiania recept, i
b) art. 53 ust. 1a Pr. farm. mówi wyłącznie o reklamie skierowanej do publicz-

nej wiadomości, i
c) postanowienia art. 53 ust. 2 Pr. farm. odnoszą się jedynie do osób wskaza-

nych w art. 53 ust. 1 Pr. farm. – to nie obejmując kręgu podmiotów, które
prowadzą obrót produktami leczniczymi, nakazują założyć, że reklama do-
tycząca produktów leczniczych umieszczonych na wykazach leków refun-
dowanych, w ogóle nie może być kierowana do osób prowadzących obrót
produktami leczniczymi9.

Interpretacja taka nakazywałaby z kolei przyjęcie absurdalnego założenia, że
zawarte w ustawie Pr.farm. nakazy, np. wskazane w art. 57 ust. 1 Pr. farm., odnosi-
łyby się także do osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, co stałoby
w sprzeczności ze wskazaniem kategorii podmiotów (i ich zestawień w grupy) okre-
ślonymi postanowieniami art. 52 ust. 2 pkt. 1 i 2 Pr. farm.

Skala przedstawionych powyżej błędów ustawodawcy powoduje, że konsekwentne
posługiwanie się przez niego pojęciami niedookreślonymi i nieprecyzyjnymi może
wywołać poważne konfuzje w obrocie. Tak będzie np. w odniesieniu do użytego
przez niego pojęcia reklamy „będącej przypomnieniem pełnej reklamy”. Nie wia-
domo bowiem, czy ustawodawca pragnął odnieść się do:

– ograniczonej formy reklamy, jaką miałaby być nazwa własna lub nazwa po-
wszechnie stosowana produktu leczniczego, która mogłaby być rozpowszech-
niona dopiero po wcześniejszym rozpowszechnieniu reklamy „pełnej”, czy też;

– ustawodawca chciał wskazać, że już samo posłużenie się nazwą własną lub naz-
wą powszechnie stosowaną produktu leczniczego może być uznane za reklamę
w rozumieniu przepisów ustawy Pr. farm.

Zapisem, który wydaje się wymagać kilku słów omówienia, jest zakaz zawarcia
w reklamie produktów leczniczych informacji niezgodnych z zatwierdzoną Cha-
rakterystyką Produktu Leczniczego. Ustawodawca słusznie wskazał, iż to „infor-
macje” zawarte w reklamie nie mogą być „niezgodne” z zatwierdzoną Charaktery-
styką Produktu Leczniczego. Zapis taki pozwala bowiem założyć, że przekazy re-
klamowe, pomimo że zawierają informacje mogące w jakiś sposób nawiązywać do
informacji zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego, jako odnoszące

9 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na konieczność wyraźnego wskazania, w reklamie kierowanej do osób
uprawnionych do wystawiania recept, kwoty dopłaty ponoszonej przez pacjenta w przypadku objęcia produktu
leczniczego refundacją. Zapis art. 53 ust. 2 Pr. farm., nie daje bowiem możliwości innego (np. procentowego)
wskazania wielkości ponoszonej przez pacjenta dopłaty.
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się bardziej do „zachęty”, aniżeli pragnienia przekazania określonych informacji,
traktować należy bardziej liberalnie, dopuszczając tym samym tak charakterystycz-
ną dla reklamy przesadę. Inaczej mówiąc, zakazana byłaby reklama, której treści
informujące byłyby niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego, ale już
dozwolona byłaby reklama, której elementy „zachęty” pozostawałyby w sprzeczno-
ści lub nie do końca znajdowałyby uzasadnienie w informacjach zawartych w za-
twierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego.
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Wstęp
Cechą charakterystyczną rynku usług medycznych jest udzielanie świadczeń zdro-

wotnych w dwóch systemach organizacji: w systemie zakładów opieki zdrowotnej
oraz w systemie praktyk lekarskich1 . Pierwszy z tych systemów uregulowany jest
przepisami ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej2 , drugi re-
guluje ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza3 .

Zarówno ustawa o ZOZ jak i ustawa o zawodzie lekarza definiują pojęcie świad-
czeń zdrowotnych. Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy o ZOZ świadczeniem zdro-
wotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdro-
wia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub z przepisów
odrębnych. Analogicznie, przepis art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza stanowi,
że wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez
osobę mającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Katalog rodzajów świadczeń zdrowotnych wymienionych w tych przepisach ma cha-
rakter otwarty. Porównując treść obu przepisów dochodzimy do wniosku, iż okre-
ślenie przedmiotu wykonywanych usług jest tożsame zarówno dla praktyki lekar-
skiej, jak i dla zakładu opieki zdrowotnej.

1 Z uwagi na czytelność problematyki przedstawionej w artykule pomijamy tu celowo zagadnienie udzielania świad-
czeń zdrowotnych przez innych przedstawicieli zawodów medycznych, a w szczególności pielęgniarki i położne.
Zarówno wyższy jak i średni personel medyczny posiada swoje ustawodawstwo korporacyjne, określające zasady
wykonywania zawodu. Zob. ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z 5 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 668).

2 Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm., zwana dalej ustawą o ZOZ.
3 Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 ze zm.
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Świadczenie usług leczniczych wymaga wysokich kwalifikacji i kompetencji za-
wodowych. W związku z ich udzielaniem powstaje szczególna więź między wyko-
nawcą a odbiorcą świadczenia, oparta na wzajemnym zaufaniu, przekonaniu o kom-
petencjach i fachowości wykonawcy4 . Są to cechy, które pozwalają zaliczyć zawód
lekarza do grona wolnych zawodów. Wyrazem tego stała się ostatnia nowelizacja
ustawy o zawodzie lekarza, która wprowadziła przepis art. 50c, na mocy którego
lekarze prowadzący indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę
lekarską bądź grupową praktykę lekarską, zostali wyłączeni z grona przedsiębior-
ców w rozumieniu ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej5 .
W odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej podobne znaczenie nadaje się prze-
pisowi art. 8a ust.1 ustawy o ZOZ, który stanowi, iż do zakładu opieki zdrowotnej
nie stosuje się przepisów ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej 6 .
Przepis ten jednak, na skutek uchylenia wymienionej w nim ustawy, budzi liczne
wątpliwości interpretacyjne. Z jednej strony podnosi się, iż jest to zwykłe przeocze-
nie ustawodawcy, a zatem do zakładów opieki zdrowotnej nie stosuje się również
ustawy PrGosp, z drugiej wskazuje się, iż w drodze wykładni nie można przyjąć, iż
przepis art. 8a ust. 1 wyłącza stosowanie niewymienionej w nim ustawy. Problema-
tyka ta stała się przedmiotem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Poniżej zostaną zaprezentowane orzeczenia, które wzbudziły rozliczne komenta-
rze zarówno w świecie medycznym, jak i w doktrynie prawniczej. Zasadnicze zna-
czenie ma, z uwagi na liczne odniesienia w przedstawionym nurcie orzeczniczym,
wyjaśnienie pojęć: działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy. W związku z tym
na wstępie przedstawimy te pojęcia, by następnie móc je odnieść do niepublicznych
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

I. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
Pojęcie przedsiębiorcy wprowadzone zostało do obowiązującego porządku praw-

nego ustawą z 20 sierpnia 1997 r.; przepisy wprowadzające ustawę o KRS7  zastąpi-
ło określenie „podmiot gospodarczy”, występujące w ustawie o działalności gospo-
darczej, które pełniło w teorii i w praktyce funkcję nazwy zbiorczej, obejmującej
nie tylko tradycyjne podmioty prowadzące działalność gospodarczą (takie jak: przed-
siębiorstwa państwowe, agencje skarbu państwa, spółki prawa handlowego itp.),
ale także jednostki organizacyjne, nie mające osobowości prawnej, utworzone i dzia-
łające na podstawie przepisów prawa8 . Do tej grupy zaliczane także były spółki

4 Cechy odróżniające wolne zawody zostały szczegółowo określone w literaturze prawniczej, oprócz wymienio-
nych powyżej wskazuje się: charakter czynności zawodowych – powinny być wykonywane tylko osobiście, na-
stępnie samodzielność zawodowa i niezależność wykonawcza, brak podporządkowania zwierzchnikowi, co do
sposobu działania zawodowego, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, osobista odpowiedzialność wy-
konawcy, nie tylko prawna, ale i korporacyjna, zob. szerzej J. Jacyszyn, Pojęcie wolnego zawodu. Analiza aktów
prawnych i doktryny, PPH październik 2000, s. 1-17.

5 Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 2000 r. ze zm., zwana dalej PrGosp.
6 Dz. U. z 1990 r. Nr 41, poz. 324 ze zm., zwana dalej GospU.
7 Dz.U. nr 121. poz. 770, zwana dalej PWKrRejS.
8 Zob. art. 2 ust. 2 ustawy GospU.
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cywilne. Wyposażenie danej jednostki organizacyjnej w etykietę podmiotu gospo-
darczego powodowało zakwalifikowanie prowadzonej przez nią działalności jako
działalności gospodarczej. Pociągało to za sobą określone konsekwencje prawne9 .

Zgodnie z art. 2 ust. 2 PrGosp, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna
oraz nieposiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego10 , która zawo-
dowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Zakres
podmiotowy pojęcia „przedsiębiorca” jest węższy w porównaniu z art. 2 ust. 2
GospU wskutek wyeliminowania określenia „jednostka organizacyjna, nieposiada-
jąca osobowości prawnej”.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 PrGosp status przedsiębiorcy posiada osoba,
która podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu. Wymo-
gu tego nie należy rozumieć jako nakazu osobistego wykonywania wszystkich czyn-
ności należących do zakresu działalności gospodarczej danego rodzaju. Nie traci
statusu przedsiębiorcy osoba powierzająca wykonywanie takich czynności innej oso-
bie na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.

Przepis art. 2 ust. 3 PrGosp uznaje za przedsiębiorców wspólników spółki cywil-
nej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Skoro spółka
cywilna nie posiada osobowości prawnej, to jedynie wspólnicy są podmiotami sto-
sunków gospodarczych, zaś spółka stanowi jedynie wielość podmiotów gospodar-
czych powiązanych wspólnością łączną, jaką stanowi wspólny majątek wspólników.

Oparcie pojęcia przedsiębiorcy wyłącznie o przepisy PrGosp było przedmiotem
wielu głosów krytycznych w doktrynie11 . Nowelizacja Kodeksu cywilnego obejmuje
również i to zagadnienie12 . Zawarte w proponowanym przepisie art. 431 pojęcie
przedsiębiorcy opiera się na dwóch kryteriach: podmiotowym i funkcjonalnym.
Pierwsze z nich ogranicza zakres tego pojęcia do trzech kategorii podmiotów: osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, niebędących osobami praw-
nymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – co eliminuje z zakresu tego po-
jęcia m. in. spółki prawa cywilnego. Z kolei kryterium funkcjonalne wskazuje cechy
powszechnie uznawane za charakterystyczne dla przedsiębiorcy. Jednakże defini-
cja kodeksowa ma samodzielne znaczenie na obszarze stosunków prywatnopraw-
nych (cywilnoprawnych), podczas gdy definicja na gruncie PrGosp odnosi się do
stosunków o charakterze publicznoprawnym.

Konieczną przesłanką, pozwalającą zaliczyć dany podmiot do grona przedsię-
biorców, jest podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Działalno-
ścią gospodarczą, w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 PrGosp, jest zarobkowa dzia-

  9 W. Kubala, Prawo działalności gospodarczej, Monitor Prawniczy, nr 3/2000, s. 140.
10 Katalog spółek prawa handlowego, nie posiadających osobowości prawnej, z dniem 1 stycznia 2001 r. został

rozszerzony o nowe typy spółek osobowych, obok spółki jawnej i komandytowej pojawiły się: spółka partnerska
i spółka komandytowo-akcyjna.

11 Por. A. Walaszek – Pyzioł, Status prawny przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy – Prawo działalności gospo-
darczej, PUG nr 4/1999, s. 3, W. Kubala, Prawo działalności gospodarczej, Monitor Prawniczy 3/2000, s. 141, C.
Kosikowski, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, PIP 4/2001, s. 23

12 Patrz ustawa z 9.01.2003r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 49
poz. 48)
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łalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpozna-
wanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany
i ciągły.

Posłużenie się ww. wyznacznikami pozwoli na szczegółowe zakwalifikowanie da-
nego rodzaju działalności w poczet działalności gospodarczej. Tym samym należy
rozumieć, że działalność gospodarcza prowadzona w celu zarobkowym w sposób
zorganizowany i ciągły nie zawsze musi być pojmowana jako działalność sensu stric-
te wytwórcza, handlowa, budowlana lub usługowa. Przyjęcie takiego wąskiego kry-
terium wykluczałoby z zakresu pojęcia działalności gospodarczej wiele form jej pro-
wadzenia13 .

Natomiast wskazanie na zarobkowy charakter działalności gospodarczej wiąże
się z podkreśleniem, że jej celem jest przysporzenie zysku podmiotowi ją prowa-
dzącemu. Nie mają więc takiego charakteru działania mające na celu jedynie za-
spokojenie potrzeb własnych, które nie służą sprzedaży towaru lub usługi. Jednak-
że poglądy orzecznictwa Sądu Najwyższego w kwestii ukierunkowania działalności
gospodarczej na osiąganie zysku, czy też jego braku, nie były jednolite. SN w uchwale
sędziów z 18.06.1991r. uznał, że pojęcie zysku leży u podstaw każdej działalności
gospodarczej, stanowi jej istotę i sens, to też niepodobna w ogóle mówić o działal-
ności gospodarczej prowadzonej w innym celu niż osiągania zysku14 . Natomiast
w uchwale z 06.12.1991 r. SN wyraził odmienny pogląd, że każda działalność go-
spodarcza zmierza do realizacji konkretnego celu, podlega określonym regułom
ekonomicznym. Celem tym nie zawsze musi być osiągnięcie zysku. Istotną rolę od-
grywa tu przede wszystkim zasada gospodarności, która oznacza prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w sposób właściwy dobremu gospodarzowi15 . W doktrynie
prezentowany jest pogląd, iż chodzi tu o zamiar, a nie faktyczny rezultat16 . Wydaje
się więc, iż zarobkowy charakter prowadzonej działalności powinien być ujmowany
w kategoriach obiektywnych.

Wyznacznik ciągłości i zorganizowania działalności gospodarczej został wpro-
wadzony przez ustawodawcę jako nowość w stosunku do poprzedniego stanu praw-
nego. Jednakże takie uregulowanie prawne spotkało się z krytyką doktryny, gdyż
trudno byłoby wyobrazić sobie prowadzenie jakiejkolwiek działalności w sposób
niezorganizowany17 . Zorganizowanie, które posiada materialny i formalny charak-
ter, powinno istnieć zawsze przy wykonywanej działalności gospodarczej. Jednakże
zorganizowanie to może przyjąć różny stopień, w zależności od formy jej prowa-
dzenia. Z kolei, zdaniem A. Bierć18 , przejawem „zorganizowania” działalności go-

13 Zob. E. Bieniek-Koronkiewicz, J. Sieńczyło-Chlabicz, Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie
ustawy Prawo działalności gospodarczej, PPH nr 4/2000, s. 14.

14 III CZP 40/91, OSNCP nr 2/1992, poz. 17.
15 III CZP 117/91, OSNCP nr 5/1992, poz. 65.
16 Zob. M. Szydło, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Przegląd Sądowy nr 7-8/2002, s. 88
17 Por. A. Walaszek-Pyzioł, Status prawny przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy – Prawo działalności gospo-

darczej, PUG nr 4/1999, s. 4.
18 A. Bierć, Sytuacja prawna przedsiębiorcy, zagadnienia wybrane, Studia Prawnicze nr 3/1998, s. 22.
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spodarczej jest występowanie elementów zewnętrznych w postaci wykorzystywania
pracy osób trzecich lub dóbr materialnych. Nie można więc traktować jako zorga-
nizowanej takiej działalności, która polega wyłącznie na osobistym świadczeniu pracy
(usług). W związku z tym, nie jest działalnością gospodarczą wykonywanie tzw.
wolnych zawodów, chyba że przybiera odpowiedni stopień zorganizowania, tj. for-
mę przedsiębiorstwa.

Ustawodawca, chcąc wyeliminować z pojęcia działalności gospodarczej przed-
sięwzięcia zarobkowe mające charakter jednorazowy, zobowiązał podmioty wyko-
nujące działalność gospodarczą do funkcjonowania w sposób ciągły. Spełnieniem
tego obowiązku będzie zatem takie działanie, które polega na powtarzalności pew-
nych czynności, zmierzających do osiągnięcia korzyści majątkowych.

II. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
Ustawa o ZOZ przewiduje bardzo szeroki katalog podmiotów uprawnionych do

tworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (w skrócie nzoz). Może to
być każda osoba fizyczna lub prawna, jak również spółka, nieposiadająca osobowo-
ści prawnej (spółka cywilna, jawna, partnerska lub komandytowa) stowarzyszenie,
kościół oraz związek wyznaniowy19 .

Wprowadzenie przez ustawę o ZOZ funkcjonalnej definicji zakładu opieki zdro-
wotnej powoduje wyraźne rozróżnienie podmiotu tworzącego ten zakład od same-
go zakładu opieki zdrowotnej. Aby zatem powstał zakład musi istnieć podmiot,
który go tworzy. W praktyce rozróżnienie to umożliwia stosowanie najróżniejszych
form prawnych, w zależności od tego, w jaki sposób założyciele zakładu opieki zdro-
wotnej zamierzają inwestować na rynku świadczeń zdrowotnych. W katalogu pod-
miotów tworzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej znajdują się zatem
podmioty mieszczące się w zakresie pojęcia przedsiębiorcy.

Konsekwencją pełnego rozdzielenia podmiotu tworzącego zakład od samego
zakładu jest zapis w przepisach ustawy wyłączający stosowanie ustawy o GospU do
zakładów opieki zdrowotnej. Od 1.01.2001 r. ustawę tę zastąpiły przepisy ustawy
Prawo działalności gospodarczej, niestety zmiana ta nie znalazła odzwierciedlenia
w ustawie o ZOZ.

 Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie w uchwale NSA z 24.09.2001 r. (sygn.
OPK 13/01)20 . W sentencji uchwały czytamy: „Wspólnik spółki cywilnej, której wszy-
scy wspólnicy są lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych jako niepublicz-
ny zakład opieki zdrowotnej, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy
z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej”.

W ocenie NSA, rozstrzygnięcie wątpliwości prawnej, czy wspólnik spółki cywil-
nej, której wszyscy wspólnicy są lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych,
działającej jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jest przedsiębiorcą w rozu-
mieniu ustawy PrGosp, wymaga przede wszystkim rozważenia, czy do nzoz-u sto-

19 Art. 8 ust.1 pkt 4-8 Ustawy o ZOZ.
20 ONSA 2002, poz. 12.
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suje się przepisy tej ustawy. Wiadomo, że zakład opieki zdrowotnej jest wyodręb-
nionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utrzymywanym w celu
udzielania świadczeń zdrowotnych. Przepis art. 8a ustawy o zakładach opieki zdro-
wotnej wyłączał stosowanie przepisów ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności
gospodarczej do zakładów opieki zdrowotnej. Tym samym, przez czas obowiązywa-
nia tej ustawy nzoz-y podlegały jedynie wpisowi do rejestru zakładów opieki zdro-
wotnej. Ustawa o GospU utraciła moc z chwilą wejścia w życie ustawy PrGosp.
Jednakże ustawodawca nie dokonał niezbędnej nowelizacji przepisu art. 8a ustawy
o ZOZ.

W swych rozważaniach NSA zauważył, że ustawa o GospU nie zawierała wyłą-
czeń dotyczących poszczególnych rodzajów działalności. Przepisy zawarte w treści
art. 9 i art. 10 ustawy wymieniały jedynie rodzaje działalności gospodarczej, któ-
rych prowadzenie nie wymagało zgłoszenia do ewidencji. W tej sytuacji ustawo-
dawca dokonywał wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy w innych ustawach
szczególnych, jak np. w ustawie o ZOZ. Natomiast w przepisie art. 3 ustawy PrGosp
wymienione zostały rodzaje działalności, do których nie stosuje się przepisów usta-
wy21 . Ponadto z przepisów art. 76 i art. 78 ustawy PrGosp wynika także, że przed-
siębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy nie są notariusze, świadczący pomoc
prawną adwokaci i radcowie prawni oraz świadczący pomoc w zakresie własności
przemysłowej rzecznicy patentowi. Skoro zatem z treści samej ustawy PrGosp wy-
nikają wyłączenia jej stosowania, a ustawa ta nie wyłącza stosowania jej przepisów
do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, przyjąć należy, iż od dnia
wejścia w życie tej ustawy do zakładów opieki zdrowotnej stosuje się przepisy
PrGosp. Wyłączenie tych przepisów wymagałoby wyraźnej normy ustawowej. NSA
w uzasadnieniu uchwały podparł się stanowiskiem wyrażonym przez C. Kosikow-
skiego: „Dopóki ustawy szczegółowe nie stanowią, że działalność gospodarcza ob-
jęta ich regulacjami, jest wyłączona spod działania przepisów ustawy PrGosp, to
zasady ujęte w ustawie mają zastosowanie do danego rodzaju działalności, nawet,
jeśli jest on unormowany przez przepisy innej ustawy szczegółowej”22 .

Ponadto NSA stwierdza, iż obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu w ewi-
dencji działalności gospodarczej wynika z przepisów art. 7 i 88a PrGosp, w związku
z przepisem art. 1a ust. 1 i 3 ustawy PWKrRejS. W myśl tych przepisów podjęcie
działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wymaga wpisu do ewidencji działal-
ności gospodarczej. Ponadto osoby fizyczne, które do 31.12.2000 r. wykonywały
działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek cywilnych, są obowiązane w termi-
nie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie PrGosp dostosować formę wykonywanej
działalności do wymagań tej ustawy. Zdaniem NSA, fakt, że działalność ta do
31.12.2000 r. nie podlegała rejestracji w ewidencji, nie ma znaczenia, ponieważ z usta-
wy nie wynika, iż obowiązek ten dotyczy tylko osób prowadzących działalność go-

21 Zgodnie z art. 3 PrGosp., przepisów ustawy nie stosuje się min. do działalności wytwórczej w rolnictwie, w le-
śnictwie, a także np. do wynajmowania przez rolników pokoi turystom.

22 C. Kosikowski, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, PiP, nr 4/2001, s. 15.
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spodarczą podlegającą do tego czasu takiej rejestracji. Dostosowanie formy wyko-
nywanej działalności do wymagań ustawy oznacza dokonanie zmiany formy organi-
zacyjnej na taką, jak przewiduje ustawa o KRS.

Należy zgodzić się z poglądem prezentowanym przez NSA, że wspólnicy spółki
cywilnej, jako przedsiębiorcy, podlegają obowiązkowi wpisu do ewidencji działal-
ności gospodarczej, jak również ze stanowiskiem, iż nie jest zadowalającym taki
stan prawny, w którym pozostawia się przepis dotyczący wyłączenia stosowania usta-
wy, która już utraciła moc obowiązującą. Jednakże stanowisko NSA wprowadza
chaos organizacyjny i prawny w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych.

J. Jacyszyn w glosie krytycznej do omawianej uchwały stwierdza, że: „...niedosta-
teczne skorelowanie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z ustawą PrGosp do-
prowadziło do absurdu, dzieląc lekarzy na dwie kategorie. Na tych, którzy będąc
wspólnikiem spółki cywilnej, udzielając w jej ramach świadczeń zdrowotnych jako
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – zostali uznani za przedsiębiorców, oraz na
tych, którzy poprzez zakłady opieki zdrowotnej wykonują zawód medyczny lub gru-
pową praktykę lekarską jako wolny zawód, nie stając się tym samym przedsiębior-
cami”23 . Podobne wątpliwości autora krytycznej glosy budzi fakt zaliczenia przez
NSA wykonywania świadczeń zdrowotnych do usług mieszczących się w pojęciu
działalności gospodarczej. NSA uznał, że działalność niepublicznego zakładu opie-
ki zdrowotnej będzie działalnością gospodarczą, ponieważ jest działalnością usłu-
gową, a taki rodzaj działalności znalazł się w definicji działalności gospodarczej
zawartej w ustawie PrGosp24 . Należy zgodzić się z autorem glosy, że samo pojęcie
usług jest niejednoznaczne normatywnie. Dlatego też należałoby zastosować Pol-
ską Klasyfikację Wyrobów i Usług do określenia czy wykonywanie świadczeń zdro-
wotnych jest usługą w rozumieniu przepisów prawa25 . W klasyfikacji tej tego typu
usług nie znajdujemy. Podobnie w Polskiej Klasyfikacji Działalności, w sekcji N
zatytułowanej „Ochrona zdrowia i opieka społeczna” brak jest pozycji dotyczącej
świadczenia usług zdrowotnych traktowanych jako działalność gospodarcza26 . Zda-
niem autora glosy, stanowisko NSA stwierdzające, że usługi świadczone przez za-
kłady opieki zdrowotnej nabrały charakteru działalności gospodarczej w rozumie-
niu ustawy PrGosp, wydaje się być niezasadne. Gdyby przyjąć powyższą konstruk-
cję, to takiej kwalifikacji powinien dokonać ustawodawca poprzez zdefiniowanie
pojęcia wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Kwestia podmiotowości gospodarczej nzoz-u była przedmiotem rozważań NSA
również w uchwale z 12.11.2001 r. (FPK 11/01)27 . W uchwale tej NSA uznał, że

23 J. Jacyszyn, Glosa do uchwały NSA z dnia 24.09.2001, OPK 13/01, Rejent nr 4/2002, s. 143.
24 NSA podpiera swoją argumentację orzeczeniem SN, który w uchwale z 22.09.1995 r. sygn. akt III CZP 115/95

(OSNC nr 1/1996, poz. 6) stwierdził, że prowadzenie działalności leczniczo-stomatologicznej jest działalnością
gospodarczą, gdyż stanowi szeroko rozumiane usługi.

25 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.03.1997r. w sprawie PKWiU (Dz.
U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

26 Polska Klasyfikacja Działalności – Rozporządzenie Rady ministrów z 7.10.1997r. w sprawie PKD (Dz. U. Nr
128, poz. 829 ze zm.).

27 ONSA 2002 r. poz. 67, s. 205.
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niepubliczny zakład prowadzący działalność, polegającą na udzielaniu świadczeń
leczniczych, wykonuje działalność gospodarczą i ma obowiązek uiszczania podatku
od nieruchomości według stawek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych28

Podobne stanowisko prezentuje doktryna29 . Nzoz-y będące właścicielami lub
posiadaczami gruntów, budynków, budowli, ukierunkowane na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, powinny płacić podatek od nieruchomości według stawek
związanych z działalnością gospodarczą. Jednakże należy zwrócić uwagę na to,
że w niektórych nzoz-ach mogą być wykonywane usługi wyłącznie nieodpłatnie
(np. stowarzyszenie prowadzące działalność charytatywną). W tej sytuacji nie
ma podstaw, aby nieruchomości wykorzystywane przez takie zakłady opodatko-
wać podatkiem od nieruchomości według stawek najwyższych. Zasadne będzie
nawet rozważenie możliwości zwolnienia podatników z obowiązku płacenia po-
datku.

Należy więc stwierdzić, iż wyłączenie stosowania przepisów ustawy PrGosp jest
w pełni uzasadnione, jeżeli przyjmiemy odrębną konstrukcję zakładu od podmiotu
tworzącego zakład. Tak więc, sam zakład nie podlega rygorom ustawy PrGosp, po-
nieważ jest specyficznym bytem prawnym. Inaczej jest z podmiotem tworzącym
zakład. Może nim być w zasadzie każda instytucja, w tym także instytucja w pełni
komercyjna, czyli utworzona i utrzymywana w celu osiągania zysku. Do instytucji
założycielskiej, gdy założycielem zakładu będzie przedsiębiorca, będą odnosiły się
wszystkie przepisy PrGosp30 , a także przepisy ustawy o KRS31 .

Odmiennie przedstawia się ta kwestia na tle uregulowań ustawy o zawodzie le-
karza. Wyłączenie lekarzy z grona przedsiębiorców w rozumieniu ustawy – PrGosp,
pozwala twierdzić, że lekarze nie podlegają obowiązkowi wpisu do ewidencji gmi-
ny, ani do KRS32 . Ich obowiązki w tym zakresie reguluje ich ustawa korporacyjna
oraz odrębne przepisy (np. statystyczne czy podatkowe). Jest to konsekwencja przy-
znania lekarzowi wszystkich cech osoby wykonującej wolny zawód. Porównanie tych
dwóch systemów organizacji usług leczniczych prowadzi do wniosku, iż brak kore-
lacji między dwoma ustawami z zakresu prawa medycznego prowadzi do chaosu.
Widoczne jest to zwłaszcza w odniesieniu do spółki cywilnej (patrz glosa J. Jacyszy-
na). Również niejasna jest sytuacja prawna spółki partnerskiej, w ramach której
lekarze mogą wykonywać grupową praktykę lekarską (art. 50a ustawy o zawodzie
lekarza). Spółka ta powstaje z chwilą wpisu do KRS, wpis jej ma charakter konsty-
tutywny. Wyłączenie spółek partnerskich na bazie których tworzone są grupowe

28 Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.).
29 Mariusz Popławski, Opodatkowanie nieruchomości wykorzystywanych przez zakłady opieki zdrowotnej, Prze-

gląd Podatkowy-Gmina i Podatki, nr 11/2000, s. 28.
30 Por. wyrok NSA w Łodzi z dnia 7.06.1997, SA/Łd 3246/95 – Laboratorium analityczne jest zakładem opieki

zdrowotnej. Prowadzenie przez laboratorium działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

31 Ustawa z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 ze zm.), zwana dalej
ustawą o KRS.

32 Marek Zaremba, Lekarz już nie jest przedsiębiorcą, BOIL w Białymstoku, nr 4/2001, s. 45.
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praktyki lekarskie z grona przedsiębiorców prowadzić może do trudnej do zaak-
ceptowania sytuacji, gdy spółki te nie podlegałyby wpisowi do KRS, a jedynie do
rejestru prowadzonego przez Okręgowe Izby Lekarskie33 .

I. Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład utworzony przez: ministra

lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę (w przypadkach określonych
w ustawie o Inspekcji Sanitarnej), jednostkę samorządu terytorialnego oraz pań-
stwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydak-
tyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. W stosunku do publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej ustawodawca przewidział następujące formy ich prowa-
dzenia: jednostki lub zakłady budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej (dalej spzoz).

W doktrynie prawa administracyjnego34  instytucje świadczące usługi publiczne
(a bez wątpienia usługi lecznicze świadczone przez publiczne zakłady opieki zdro-
wotnej na rzecz ludności do takich należą), wyposażone w osobowość prawną, zwa-
ne są „samoistnymi”, te zaś, które działają w ramach innej osoby prawnej – pod-
miotu prawa publicznego – nazywane są „niesamoistnymi”. Zgodnie z tym podzia-
łem spzoz-y zalicza się do grupy pierwszej, podczas gdy publiczne zakłady, działają-
ce w formie zakładu lub jednostki budżetowej, do grupy drugiej. Zakłady prowa-
dzone w formie jednostki lub zakładu budżetowego są formami prawa budżetowe-
go. Zakłady te pozbawione są osobowości prawnej, działają zatem na rachunek
organu założycielskiego. Zakłady te nie stanowią form wykonywania działalności
gospodarczej, pomimo iż mogą wykonywać działalność odpowiadającą cechom dzia-
łalności gospodarczej (w ramach określonych przez ustawę o finansach publicz-
nych)35 .

Wszystkie publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niezależnie od sposobu prowa-
dzenia gospodarki finansowej, podlegają rejestracji w specjalnym rejestrze zakła-
dów opieki zdrowotnej. Jedynie samodzielne zakłady podlegają dodatkowo reje-
stracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i z chwilą wpisu do rejestru sądowego uzy-
skują osobowość prawną (art. 35 b ust. 3 ustawy o ZOZ). Przepisy ustawy o KRS
wprowadziły trzy rodzaje rejestrów: rejestr przedsiębiorców, rejestr organizacji spo-
łecznych, zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz re-
jestr dłużników niewypłacalnych.

Ustawodawca zatem przewidział dla spzoz-ów inny rejestr niż dla przedsiębior-
ców. Co więcej, zgodnie z art. 50 ustawy o KRS, podjęcie działalności gospodarczej
przez podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wymaga wpisu

33 W praktyce niektóre OIL nie wymagają przy rejestracji grupowej praktyki lekarskiej prowadzonej na bazie
spółki partnerskiej zaświadczenia o wpisie do KRS.

34 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, wyd. 2, s. 111.
35 Por. C. Kosikowski, op. cit., s. 23 i powołane tam orzecznictwo SN.
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do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego36.

Prima facie, zwolnienie spzoz-ów z obowiązku dokonywania wpisów w rejestrze
przedsiębiorców pozwalało sądzić, iż ustawodawca wziął pod uwagę specyfikę pro-
wadzonej przez publiczne zakłady działalności. Argumentów za stanowiskiem, iż
publicznych zakładów nie należy traktować jak przedsiębiorców dostarczała rów-
nież ustawa o ZOZ. W dziale II ustawy o ZOZ, zatytułowanym „Publiczne zakłady
Opieki Zdrowotnej” uregulowane zostały zasady ich funkcjonowania. Odrębnie
uregulowano sposób tworzenia, zarządzania, przekształcania i likwidacji. W odróż-
nieniu od nzoz-ów, zakłady publiczne, działające w formie jednostki lub zakładu
budżetowego, prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w prawie
budżetowym z zastrzeżeniem art. 50 ustawy o ZOZ, bądź jak w przypadku spzoz-
ów, na zasadach określonych w rozdziale 4 działu II ustawy o ZOZ. W zasadzie,
zarówno w praktyce, jak i w literaturze przedmiotu dominował pogląd37 , iż działal-
ność statutowa publicznych zakładów nie może być zaliczana do działalności go-
spodarczej. Działalność ta, podobnie jak działalność zakładów niepublicznych, po-
strzegana była nie w kategoriach ekonomicznych, lecz w kategoriach działalności
not for profit (nienastawionej na maksymalizację zysku).

Dyskusję na temat charakteru działalności zakładów ożywił wspólny dla wszyst-
kich zakładów opieki zdrowotnej problem interpretacji art. 8a ustawy o ZOZ. Ze
zrozumiałym zatem zainteresowaniem przyjęto stanowisko NSA wyrażone w uchwa-
le z 17 grudnia 2001 r. (sygn. FPK 13/01)38 . W sentencji powyższej uchwały czytamy
”samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, udzielający w 2000 r. świadczeń
zdrowotnych oraz realizujący zadania i cele określone w art. 1 ust. 1-3 ustawy o
ZOZ, miał obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości według stawek okre-
ślonych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.)”.

W ocenie NSA spzoz prowadzi działalność gospodarczą, zarówno w rozumie-
niu ustawy o działalności gospodarczej (rozważania dotyczyły ustawy z 1988 r.),
jak i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a zatem nieruchomości związane
z prowadzeniem tej działalności powinny być opodatkowane według stawek dla
niej przewidzianych. W uzasadnieniu Sąd nawiązał do cytowanej już uchwały
pięciu sędziów NSA, a mianowicie uchwały z 12 listopada 2001 r. (sygn. FPK
11/01). Należy zauważyć, iż uchwała ta, pomimo iż dotyczy niepublicznego za-
kładu opieki zdrowotnej, w ocenie Sądu, ma zastosowanie również do publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej. W szczególności dotyczy to dwóch zasadni-
czych kwestii: pojęcia działalności gospodarczej na tle wymienionych ustaw a tak-
że znaczenia regulacji zawartej w art. 8a ust.1 ustawy o ZOZ. Na wstępie zatem,

36 Podkreślenie autorów.
37 Por. H. Niebutowska, Prywatne zakłady opieki zdrowotnej, Wspólnota 1995, nr 40, M. Dercz, H. Izdebski,

Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa – Poznań 2001, s. 231, J. Berezowski, Rola
zakładów opieki zdrowotnej – udzielanie świadczeń zdrowotnych, Wspólnota 2000, nr 25.

38 ONSA 2002, poz. 106.
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należałoby przyjrzeć się tym dwóm głównym nurtom orzeczeń z 12 listopada i 17
grudnia 2001 r.

Sąd powołał się na ugruntowany już w orzecznictwie pogląd, iż pojęcie „działal-
ność gospodarcza” użyte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, należy rozu-
mieć w takim znaczeniu, jakie nadawał mu przepis art. 2 ust. 1 GospU, a zatem
przypomniał, iż z działalnością gospodarczą mamy do czynienia jedynie w razie
kumulatywnego spełnienia przesłanek występujących w powyższym przepisie. Po-
wołując się na literaturę przedmiotu39  NSA następnie wskazał, iż działalność go-
spodarcza nie musi wypełniać całego przedmiotu działania. Mogą ją prowadzić także
podmioty, których celem podstawowym nie jest prowadzenie działalności gospo-
darczej. W takim jednak wypadku nieodzowne jest wyraźne oddzielenie działalno-
ści gospodarczej od innej prowadzonej przez dany podmiot. Odnosząc się do tej
kwestii NSA stwierdził, iż z samego faktu wyłączenia przepisów ustawy GospU nie
można wyprowadzać wniosku, iż działalność zakładów, którą ustawa określa jako
udzielanie świadczeń zdrowotnych, nie mogła być działalnością gospodarczą.

Zaprezentowana wykładnia pozwala odnieść działalność statutową zakładów
opieki zdrowotnej bezpośrednio do pojęcia działalności gospodarczej (również na
tle nowej ustawy PrGosp). Sąd bowiem wywiódł, iż działalność statutowa zoz, która
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest działalnością gospodarczą, wyłą-
czenie zaś oparte na przepisie art. 8a ma charakter jedynie techniczny (w zakresie
tworzenia, przekształcania i likwidacji stosujemy ustawę o ZOZ, a nie ustawę o Go-
spU). Postulowana więc nowelizacja treści przepisu art. 8a nie spowoduje zatem,
jak mniemamy, zmiany stanowiska NSA w tej materii.

W dalszej części wywodów, NSA skupił się na treści przepisów ustawy o ZOZ.
Przepis art. 54 ust. 1 w punkcie 3 ustawy o ZOZ (zarówno w dacie orzekania, jak
i w brzmieniu obecnym40 ) stanowi, iż spzoz może pozyskiwać środki finansowe z wy-
dzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w punkcie 1, jeżeli statut
przewiduje prowadzenie takiej działalności (w punkcie pierwszym mowa jest o od-
płatnych świadczeniach zdrowotnych). Zdaniem NSA, sformułowanie „z wydzielo-
nej działalności gospodarczej innej, niż wymieniona w punkcie pierwszym”, użyte
w cytowanym powyżej art. 54 ust.1 pkt 3, jednoznacznie wskazuje, że działalność
podana w punkcie 1 jest działalnością gospodarczą, a inna wykładnia byłaby sprzecz-
na z regułami wykładni gramatycznej i logicznej.

Przedstawiona wykładnia spotkała się z krytyką. Zdaniem T. Wołowca41 , ustawo-
dawca kilkakrotnie w ustawie posługuje się zwrotem „działalność” w celu określe-
nia zadań ustawowych realizowanych przez zakłady, co nie oznacza, że chodzi tu o
działalność gospodarczą. W ustawie brak jest wyraźnego stwierdzenia, iż podsta-
wowa działalność zakładów jest działalnością gospodarczą. Przeciwnie, posługując

39 M. Zdyb, Komentarz do ustawy o działalności gospodarczej, Bydgoszcz 1997, s. 38.
40 Przepis art. 54 ustawy o ZOZ z dniem 1.01.2002 r. został zmieniony przez art. 39 pkt. 2 ustawy z 25.08.2000 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207).
41 T. Wołowiec, Opodatkowanie sanatoriów i innych zakładów opieki zdrowotnej, Przegląd Podatkowy, Nr 7

2002, s. 44 i nast.
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się przede wszystkim wykładnią celowości, autor ten wskazuje, iż prowadzenie wy-
dzielonej działalności gospodarczej służy jedynie pozyskaniu środków na działal-
ność podstawową, która nie ma charakteru zarobkowego, a zatem nie stanowi dzia-
łalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy PrGosp. Pojawia się tu argu-
ment o braku zarobkowego charakteru prowadzonej przez zakłady działalności.
Warto rozważyć, na ile argument ten jest zasadny. Przepis art. 33 stanowi, iż pu-
bliczny zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnio-
nym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za czę-
ściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Jednocześnie przepis art. 34 wska-
zuje, iż przy ustalaniu wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane oso-
bom określonym w art. 33 ust.1 stosuje się ceny urzędowe. Wysokość opłat za świad-
czenia, które są udzielane osobom nieuprawnionym w rozumieniu art. 33 ust.1 usta-
lana jest przez kierownika zakładu na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia42 .

Przepisy te nawiązują do rodzaju usług świadczonych przez publiczne zakła-
dy opieki zdrowotne. Usługi te noszą miano usług standardowych (finansowanych
w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych), komercyjnych (finansowanych przez
samych pacjentów) oraz ponadstandardowych (finansowanych z budżetu państwa).
Z woli ustawodawcy tylko spzoz-y mogą być kontrahentami Narodowego Fundu-
szu Zdrowia43  (jednostki i zakłady budżetowe finansowane są przez swe organy
założycielskie, ze środków publicznych). Środki otrzymywane przez spzoz-y w ra-
mach kontraktów zaliczane są do środków publicznych. Pozycja zakładu przy pod-
pisywaniu tych kontraktów nie jest najsilniejsza, gdyż wartość kontraktu uzależnio-
na jest od środków finansowych, jakimi dysponuje płatnik, dlatego należy zgodzić
się z poglądem44 , iż kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o ceny ofe-
rowane przez zakłady opieki zdrowotnej ma charakter pozorny. Również w zakre-
sie usług komercyjnych wysokość pobranych za nie opłat ustala się na poziomie
kosztów (patrz cytowane Rozp. Min. Zdrowia). Pozyskiwanie zatem środków fi-
nansowych określonych w art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ZOZ, z punktu widzenia
efektywności prowadzonej działalności, podlega daleko idącym ograniczeniom.

Ponadto, wskazując na źródła finansowania, jakim są dotacje budżetowe, należy
zauważyć, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych45  mogą być one przyznawa-
ne tylko na poziomie kosztów. Ramy prawne, które stworzono dla działalności spzoz-
ów wskazują jednak, iż zakład może osiągać zyski, zarówno z działalności podsta-
wowej, jak też gospodarczej. Stanowi o tym art. 58 ustawy o ZOZ, a także art. 59,
z którego wynika, iż zakład sam decyduje o podziale zysku.

42 Rozp. Min. Zdrowia z 27.01.2001r. (Dz. U. Nr 8, poz. 113).
43 Narodowy Fundusz Zdrowia zastąpił Kasy Chorych, nadal jednak utrzymano instytucję kontraktów na udzie-

lanie świadczeń medycznych w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych.
44 M. Iżycka-Rączka, Opodatkowanie nieruchomości zajmowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki

zdrowotnej, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych nr 3/ 2002, s. 24.
45 Ustawa z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
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Sądzimy jednak, iż osiągnięcie zysku przez spzoz nie powinno być celem samym
w sobie, ma być jedynie środkiem do wypełniania zadań o charakterze publicznym.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ciężkiej ekonomicznie sytuacji służby zdrowia
wydzielona działalność gospodarcza może służyć zapewnieniu właściwego standar-
du udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z utrwaloną już wykładnią Trybu-
nału Konstytucyjnego46 , zarobkowy lub komercyjny charakter działalności wyklu-
cza możliwość uznania jej za mieszczącą się w sferze użyteczności publicznej. Tym-
czasem nie budzi wątpliwości, iż usługi medyczne wykonywane w ramach szeroko
rozumianej publicznej służby zdrowia są usługami z zakresu użyteczności publicz-
nej. Innymi słowy, działalność komercyjna zakładu ma służyć wypełnianiu zadań
publicznych, inaczej istnienie formy publicznoprawnej zakładu nie miałoby racji
bytu47 .

Inny aspekt działalności spzoz-ów jawi się na tle przepisów o ich przekształcaniu
i likwidacji. Zgodnie z art. 35c publiczny zoz może być prowadzony w formie jed-
nostki lub zakładu budżetowego, jeżeli jego prowadzenie w formie samodzielnej
byłoby przedwczesne lub niecelowe. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ zało-
życielski po dokonaniu wszechstronnej analizy, zarówno z punktu widzenia potrzeb
zdrowotnych ludności, jak i możliwości finansowych zakładu. Zakład publiczny może
zostać zlikwidowany tylko po spełnieniu określonych warunków. Minister Zdrowia
może odmówić zgody na likwidację lub przekształcenie, jeżeli w wyniku tych dzia-
łań miałoby nastąpić istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów jego działalno-
ści i udzielanych świadczeń (art. 36b ustawy). Uchwała o likwidacji lub przekształ-
ceniu podjęta przez organ założycielski powinna określać sposób i formę zapew-
nienia świadczeń zdrowotnych ludności na danym terenie (art. 43 ustawy). Organ
założycielski pokrywa także ujemny wynik finansowy spzoz-u, może też określić
inną formę finansowania zakładu na zasadach określonych w art. 35c. Powyższe
uregulowania prawne sprawiły, iż spzoz-owi odmówiono zdolności upadłościowej48 .

Analiza przepisów ustawy o ZOZ wskazuje na daleko idące rozbieżności. Z jed-
nej strony nie ulega wątpliwości, iż publiczne zakłady mają szczególny cel działal-
ności: udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocję zdrowia, czego w żaden spo-
sób nie można porównać z typową działalnością usługową mieszczącą się w pojęciu
działalności gospodarczej, zwłaszcza, iż przepis art. 68 Konstytucji RP zobowiązuje
władzę publiczną do zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń zdro-
wotnych finansowanych ze środków publicznych oraz stanowi o prawie każdego do
ochrony zdrowia.

Z drugiej strony, przepisy ustawy o ZOZ dostarczają też argumentów przeciw-
nych, ustawodawca przy kolejnych nowelizacjach utrzymał stare brzmienie art. 54
i art. 8a ustawy o ZOZ, pomimo toczących się dyskusji i związanych z tym dylema-

46 Orzeczenie TK z 27.09.1994 r., W 10/93, OTK nr 2/1994 poz. 46.
47 Zob. U. Drozdowska, Status prawny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, PiM Nr 11/2002.
48 J. Jacyszyn, Czy zakład opieki zdrowotnej może ogłosić upadłość?, Gazeta Prawna, Nr 63/2000, s. 63. Jednocześnie

należy odnotować, iż spzoz-owi przyznano zdolność układową, patrz orzeczenie SN z 26.04.2002, IVCKN 1667/00,
Biuletyn SN 2002/11/12.
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49 Motyw racjonalnego gospodarowania jest rozumiany jako efektywność – zamiar uzyskania maksymalnego efektu,
przy danym nakładzie środków, bądź jako wydajność – zamiar minimalnego zużycia tych środków w celu osią-
gnięcia wyznaczonego efektu, S. Czarnow, Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorzą-
du terytorialnego, ST nr 10/2002, s. 38 i nast.

50 A. Kidyba, Prawo Handlowe, Warszawa 2002, s. 564.
51 Np. z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej.

tów. Zwraca uwagę brak spójności pomiędzy przepisami ustawy o ZOZ, które ze-
zwalają spzoz-om osiągać zyski z tytułu odpłatnych świadczeń leczniczych, a jedno-
cześnie odpłatność za nie ustalają na poziomie kosztów.

Podsumowanie
Na uwagę zasługuje w przedstawionym orzecznictwie NSA jednakowe, pod wzglę-

dem obciążeń podatkowych, potraktowanie publicznych i niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Tymczasem zasady ich funkcjonowania są zgoła odmienne. Za-
kład opieki zdrowotnej jest dla niepublicznego organu założycielskiego instrumen-
tem służącym do wykonywania określonej działalności leczniczej, komercyjnej
(np. dla spółek prawa handlowego) lub charytatywnej (np. dla stowarzyszeń czy
fundacji). Sam zakład z uwagi na funkcjonalną jego definicję jest podmiotem od-
rębnym od swego założyciela, działa w oparciu o ustawę o ZOZ.

Z kolei działalność publicznego zoz-u nie jest obliczona na zysk, motyw zaś zy-
sku został zastąpiony motywem tzw. racjonalnego gospodarowania49 . W literatu-
rze zakład publiczny określany jest jako jednostka działająca not for profit, inaczej
jednostka, która może prowadzić działalność gospodarczą po spełnieniu określo-
nych warunków, a wszelkie środki uzyskane z takiej działalności muszą być prze-
znaczane na działalność statutową50 . Spzoz może prowadzić wydzieloną działal-
ność, odpowiadającą cechom działalności gospodarczej, a jednocześnie nie być
przedsiębiorcą. W ustawie PrGosp art. 2 ust. 2 wskazuje, iż status prawny przedsię-
biorcy nabywa się dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, nie zaś
przez samo podjęcie działalności gospodarczej (potwierdza to również cytowany
przepis art. 50 ustawy o KRS). W prawie polskim funkcjonują podmioty, które nie
są uznane za przedsiębiorców, pomimo iż wykonują działalność usługową, odpo-
wiadającą cechom działalności gospodarczej (tu przede wszystkim należy wskazać
przedstawicieli wolnych zawodów).

Należy jednak pamiętać, iż niemożność zaliczenia określonych podmiotów do
kategorii przedsiębiorców pociąga za sobą określone konsekwencje. Wyłączenie
zakładów z grona przedsiębiorców pozbawia ich nie tylko obowiązków, ale i okre-
ślonych uprawnień51 .

Niewątpliwie więc brak wyraźnej koncepcji ustawodawcy co do statusu prawne-
go zakładów opieki zdrowotnej prowadzi do chaosu, utrudniając ich działalność.
Kwestia ta zatem wymaga pilnej interwencji ustawodawcy.
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Klasyfikacja środków nadzoru nad
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki
zdrowotnej

I. Następstwa prawne reformy administracji publicznej z 1998 r. zasługują na
stałą uwagę nauki prawa administracyjnego ze względu na wielość nowych zasad
i instytucji prawnych oraz szereg zmian w stosunkach pomiędzy podmiotami wy-
konującymi zadania z zakresu administracji publicznej. Jeden z przypadków ta-
kich zmian dotyczy określenia relacji pomiędzy samodzielnymi publicznymi za-
kładami opieki zdrowotnej i organami administracji. Relacje te przybrały postać
instytucji prawnych, określonych przez ustawodawcę w art. 65 i n. ustawy z 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 14 października 1991 r.,
nr 91, poz. 408 ze zm.) ogólnym mianem kontroli, zaś w rozporządzeniu ministra
zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania
nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jed-
nostkami transportu sanitarnego (Dz. U. z 24 listopada 1999 r., nr 94, poz. 1097)
– nadzorem. Pojęcia kontroli i nadzoru należą do najważniejszych w nauce prawa
administracyjnego i rozumiane są przez doktrynę w określony sposób, powstaje
jednak pytanie, jaką normatywną treść nadał im w tym przypadku ustawodawca?
Po pierwsze, czy ustawodawca w ogóle posłużył się tymi pojęciami odnosząc je do
instytucji prawnych wypracowanych w nauce prawa administracyjnego, czy też
zastosował je w sposób dowolny, pomijając dorobek doktryny i orzecznictwa? Po
drugie, jeśli kontrola i nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki
zdrowotnej są instytucjami prawa administracyjnego, to czy odnoszące się do nich
regulacje prawne odpowiadają przyjmowanym w doktrynie i orzecznictwie mo-
delom kontroli i nadzoru, czy też stanowią rozwiązania oryginalne, nie znajdują-
ce odpowiednika w dotychczas funkcjonujących instytucjach prawnych? Niniej-
szy artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania poprzez analizę
cech poszczególnych kompetencji, jakie oddane zostały do dyspozycji podmio-
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tów sprawujących kontrolę i nadzór nad działalnością samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.

II. Jak do tej pory, ustawodawca bodaj w żadnym akcie normatywnym, nie usta-
nowił legalnej definicji pojęć kontroli i nadzoru, aczkolwiek posługuje się nimi bar-
dzo często dla określenia relacji pomiędzy różnymi podmiotami wykonującymi za-
dania z zakresu administracji publicznej. Wskazywałoby to na fakt, iż pojęcia te
ustawodawca uznaje za rudymentarne i zakłada, że adresat normy prawnej będzie
je odnosił zawsze do tych samych, wypracowanych w nauce prawa administracyjne-
go, reguł. A zatem, nie powinien pojawiać się dysonans pomiędzy normatywną tre-
ścią tych pojęć, a korespondującymi z nimi (przynajmniej pod względem stosowa-
nego nazewnictwa) instytucjami prawa administracyjnego. Czy tak jest rzeczywi-
ście w przypadku nadzoru nad działalnością samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej?

Nadzorowi przypisywane są różne znaczenia1. Najwcześniej pojęcie to używane
było dla określenia zespołu kompetencji organów państwa wykorzystywanych dla
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, polegających na ingerencji w za-
chowania różnych podmiotów. Początkowo dla określenia tych kompetencji uży-
wano terminu policji, później wypracowano zaś pojęcie nadzoru policyjnego, który
występuje do dzisiaj np. jako nadzór budowlany, itp. Współcześnie, najczęściej przez
nadzór rozumiany jest układ zależności pomiędzy organami sprawującymi funkcje
administracji publicznej. Może on występować zarówno w strukturze konstruowa-
nej zgodnie z regułami hierarchicznego podporządkowania, gdzie pomiędzy pod-
miotami wykonującymi zadania z zakresu administracji publicznej występują za-
leżności służbowe i osobowe (układ zcentralizowany, nadzór hierarchiczny), jak
również pomiędzy podmiotami niepodporządkowanymi hierarchicznie (układ zde-
centralizowany, nadzór autarchiczny). W tym ostatnim układzie występują, z jed-
nej strony, organy nadzoru – organy administracji (najczęściej rządowej) wyposa-
żone w kompetencje do ingerencji w działalność organów nadzorowanych (najczę-
ściej organów jednostek samorządu terytorialnego), w określonych sytuacjach i for-
mach. Coraz częściej podnosi się jednak, iż używanie pojęcia nadzoru dla określe-

1 Z literatury na temat pojęcia nadzoru zob. np. J. Boć, A. Miemiec [w:] J. Boć (red.) „Prawo administracyjne”
Wrocław 1997, s. 205; Z. Kmieciak [w:] W. Chróścielewski, Z. Kmieciak „Postępowanie w sprawach nadzoru
nad działalnością komunalną” Warszawa 1995, s. 11 i n.; J. Chwiałkowska „Pojęcie nadzoru w zarządzaniu
gospodarką narodową” Studia Prawne i Ekonomiczne 1985, t. XXXV, s. 37; W. Dawidowicz „Wstęp do nauk
prawno-administracyjnych” Warszawa 1974, s. 105; B. Dolnicki „Nadzór nad samorządem terytorialnym” Kato-
wice 1993, s. 43 i n.; A. Filipowicz „Uwagi o treści nadzoru w prawie administracyjnym” Państwo i Prawo 1/81,
s. 53; J. Jagielski „Kontrola administracji publicznej” Warszawa 1999, s. 11 i n.; S. Jędrzejewski „Kontrola
administracji” Toruń 1979, s. 16 i n.; Z. Leoński „Nadzór nad samorządem terytorialnym” [w:] A. Piekara, Z.
Niewiadomski (red.) „Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne” Warszawa 1998, s. 229-
230; Z. Niewiadomski „Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego” Warsza-
wa 1988, s. 99 i n.; T. Rabska „Podstawowe pojęcia organizacji administracji, w: System prawa administracyjne-
go t. I” Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 317; K. Siarkiewicz „Nadzór nad radami narodowymi i ich
organizacja” Warszawa 1968, s. 7-8; J. Służewski „Nadzór i kontrola [w:] Rady narodowe i terenowe organy
administracji państwowej” Warszawa 1977, s. 276; J. Starościak „Prawo administracyjne” Warszawa 1969, s. 357;
J. Staryszak „Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce” Warszawa 1931, s. 93; M Szewczyk
„Nadzór w materialnym prawie administracyjnym” Poznań 1996, s. 26.
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nia relacji w tym układzie nie jest uprawnione, gdyż w rzeczywistości oparte są one
przede wszystkim na innej niż nadzór instytucji – kierownictwie. Nadzór występuje
natomiast przede wszystkim tam, gdzie kierownictwo nie wchodzi w grę – a więc
w układzie zdecentralizowanym.

Najistotniejszym dla funkcjonowania administracji publicznej przypadkiem tego
rodzaju nadzoru jest nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialne-
go. Jako cele sprawowania tego nadzoru wymieniane są w tym wypadku przede
wszystkim: określanie relacji pomiędzy strukturami administracji scentralizowanej
i zdecentralizowanej, zapewnienie integralności działania wszystkich elementów
administracji publicznej2, ochrona członków wspólnoty lokalnej przed błędami, za-
niedbaniami i nadużyciami ze strony osób piastujących stanowiska w organach jed-
nostek samorządu terytorialnego. Nadzór traktowany jest tu, z jednej strony, jako
wyjątek od zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, z drugiej
zaś, jako środek ochrony interesu państwa i poszczególnych obywateli. Jako pod-
stawowe funkcje nadzoru wymienia się z kolei: funkcję strzeżenia prawa oraz funk-
cję ochronną i wspierającą. Realizując pierwszą z tych funkcji, organy nadzoru czu-
wają nad przestrzeganiem przez organy nadzorowane przepisów prawa. W nauce
prawa administracyjnego podkreśla się, iż funkcja strzeżenia prawa jest główną funk-
cją nadzoru (z uwagi na charakter środków nadzoru związanych z tą funkcją, które
stosowane są bez uzgodnienia z organem nadzorowanym, wymienia się także funk-
cję represyjną nadzoru). Natomiast funkcja ochronna i wspierająca (określana rów-
nież mianem nadzoru prewencyjnego) polega na pomocy fachowej udzielanej or-
ganom jednostek samorządu terytorialnego w celu umożliwienia im wykorzystania
doświadczeń gromadzonych przez organy szczebla ponadlokalnego3. Warto zasta-
nowić się, czy nadzór nad działalnością samodzielnych publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej nie jest kolejnym przypadkiem w taki właśnie sposób rozumianego
nadzoru?

Realizacja poszczególnych celów i funkcji nadzoru uzależniona jest w dużej mie-
rze od rodzaju kompetencji, jakie posiadają organy nadzorujące. Ogół kompeten-
cji, jakie posiadają organy nadzoru do wypełniania swoich zadań określany jest
mianem środków nadzoru. W nauce prawa administracyjnego dominuje pogląd, iż
nadzór obejmuje uprawnienia do sprawdzania działalności podmiotu nadzorowa-
nego (uprawnienie do kontroli) oraz uprawnienia do władczej ingerencji w działal-
ność podmiotu nadzorowanego. Uprawnienia organu nadzorującego są szersze niż
uprawnienia organu kontrolującego. Organ kontrolujący może sprawdzać działal-
ność podmiotu kontrolowanego i formułować pod jego adresem określone zalece-
nia co do powinnego zachowania, jednak nie ma prawa ingerować w działalność

2 Zob. J. Łętowski, J. Szreniawski „Kontrola administracji [w:] System prawa administracyjnego t. III” Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 351 i n.

3 Bliżej o celach i funkcjach nadzoru m.in. B. Dolnicki „Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe” Warsza-
wa 1999, s. 163 i n.; Z. Kmieciak „Ustawowe założenia systemu nadzoru nad działalnością komunalną” Samo-
rząd Terytorialny 6/94 s. 15; K. Podgórski „Nadzór nad samorządem gminnym” Samorząd Terytorialny 1 – 2/91,
s. 30-31.
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podmiotu kontrolowanego. Inaczej jest w przypadku nadzoru. Organ nadzorujący
zarówno kontroluje, jak i władczo ingeruje w działalność podmiotu nadzorowane-
go. Stąd, środki nadzoru mają zróżnicowany charakter prawny. Jedne mają charak-
ter niewładczy, polegają na sprawdzaniu działalności podmiotu nadzorowanego,
nie stanowią oświadczeń woli i określane są jako środki informacyjno-doradcze,
bądź jako środki kontroli. Środki te stanowią – najczęściej – odrębny zestaw kom-
petencji od zestawu kompetencji organu sprawującego kontrolę4. Ponieważ jeden
organ administracji wykonuje przeważnie wiele zadań i realizuje różne funkcje,
możliwa jest sytuacja, kiedy ten sam organ administracji posiada odrębne kompe-
tencje kontrolne jako organ kontroli i odrębne od nich kompetencje kontrolne
w postaci nadzorczych środków informacyjno-doradczych, jako organ nadzoru. Środ-
ki informacyjno-doradcze charakteryzują się jednak tym, w odróżnieniu od ogól-
nych kompetencji kontrolnych, które można określić – dla łatwiejszego odróżnie-
nia – środkami kontroli autonomicznej, iż ustanowione zostały tylko w celu zasto-
sowania środków o charakterze władczym. Drugi rodzaj środków nadzorczych to
właśnie środki nakierowane na zmianę stanu faktycznego lub prawnego, określane
jako środki korygujące5.

Możliwe jest także wyróżnienie środków nadzoru o charakterze następczym (we-
ryfikacyjnym), albo uprzednim. W pierwszym wypadku ingerencja organu nadzoru
ma na celu skorygowanie już zaistniałych nieprawidłowości, w drugim zaś – elimi-
nację potencjalnych naruszeń porządku prawnego. Wyróżnia się także środki o cha-
rakterze merytorycznym, lub personalnym, w zależności od tego, czy działanie or-
ganu nadzoru nakierowane jest na zmianę sytuacji prawnej zaistniałej w wyniku
podjęcia przez podmiot nadzorowany określonej czynności, czy też na zmianę sytu-
acji samego podmiotu nadzorowanego w zakresie możliwości jego dalszego funk-
cjonowania.

III. Powyższa rekapitulacja ustaleń nauki prawa administracyjnego, aczkolwiek
bardzo skrócona, umożliwia już jednak określenie charakteru prawnego kompe-
tencji organów sprawujących, według ustawodawcy, kontrolę i nadzór nad działal-
nością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dział III ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został zatytułowany przez usta-
wodawcę „Przepisy o kontroli zakładów”. Zgodnie z art. 65 ust. 1 powołanej usta-
wy, Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej w stosunku do zakładów opieki zdro-
wotnej i podmiotów, które utworzyły takie zakłady, oraz wojewodzie w stosunku
do zakładów prowadzących działalność na obszarze województwa, przysługuje pra-
wo: pkt 1) przeprowadzania czynności kontrolnych, a w szczególności: wizytacji

4 Do takich środków należy np. kompetencja, o której mowa w art. 88 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591; ze zm.).

5 Szerzej na temat klasyfikacji środków nadzorczych m.in. Z. Kmieciak [w:] W. Chróścielewski, Z. Kmieciak „Po-
stępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną” Warszawa 1995, s. 15 i n.; B. Dolnicki „Klasyfi-
kacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim” Samorząd Terytorialny
6/97, s. 45 i n.; A. Filipowicz „Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji” Warszawa – Kraków – Wrocław –
Gdańsk 1984, s. 67 i n.; Z. Leoński „Samorząd terytorialny w RP” Warszawa 1998, s. 132 i n.
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pomieszczeń zakładu, obserwowania czynności związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych (z pewnymi wyjątkami), sprawdzania używania przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia ambulansów me-
dycznych w wyroby medyczne zgodne z wymaganiami art. 4 ustawy z 27 lipca 2001 r.
o wyrobach medycznych, żądania informacji i dokumentacji, w tym również doku-
mentacji medycznej, z zastrzeżeniem przepisu art. 18, pkt 2) wydawania zaleceń
pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, pkt 3)
wydawania, w miarę potrzeby, decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości. W punkcie 1) powołanego przepisu ustawodawca
wyraźnie postanowił o przeprowadzeniu czynności kontrolnych. Odpowiadają temu
dalsze sformułowania użyte w tym punkcie przez ustawodawcę: „wizytacja”, „ob-
serwowanie”, „sprawdzanie”, „żądanie informacji i dokumentów”. Desygnatami
wszystkich tych pojęć są czynności polegające na gromadzeniu wiadomości o dzia-
łaniu innego podmiotu, ale nie na ingerencji w działania innego podmiotu. Kompe-
tencje postanowione przez ustawodawcę w art. 65 ust. 1 pkt 1) ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej można zatem zaklasyfikować niewątpliwie jako środki kontroli.
Znajduje to potwierdzenie w treści przepisu art. 65 ust. 1 pkt 2), gdzie ustawodaw-
ca umocował Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wojewodę do wydawania
zaleceń pokontrolnych, a więc w kompetencję typową dla organów sprawujących
kontrolę. Do tego momentu, kompetencje postanowione przez ustawodawcę od-
powiadają zapowiedzianej w tytule działu materii („kontrola”), a także – co waż-
niejsze – wymienianym w nauce prawa administracyjnego elementom środków kon-
troli6. Jednak w pkt. 3) tego samego przepisu, ustawodawca postanowił, iż Minister
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wojewoda mają prawo wydawania, w miarę po-
trzeby, decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawi-
dłowości. Środek ten nie może być zaliczony do typowych środków oddziaływania
organu kontrolującego na podmiot kontrolowany. Środek ten umożliwia bowiem
władczą ingerencję w działalność innego podmiotu, jest to już zatem środek nadzo-
ru, a nie kontroli. Co ciekawe, ustawodawca postanowił, iż ingerencja ta dokony-
wana jest w drodze wydania decyzji administracyjnej. Użycie tego, znanego usta-
wom pojęcia, wyklucza wątpliwości co do charakteru prawnego omawianego środ-
ka. Warto w tym miejscu zauważyć, iż decyzja administracyjna (kwalifikowany ro-
dzaj aktu administracyjnego) wydawana jest w stosunkach zewnętrznych organu
administracji, a więc takich, gdzie organ administracji funkcjonuje w relacji z pod-
miotem nie pozostającym w zależności służbowej i osobowej wobec organu, a więc
w układzie braku hierarchicznego podporządkowania.7 Stanowi to istotną przesłankę

6 Zob. J. Jagielski „Kontrola administracji publicznej” Warszawa 1999, s. 35 i n.
7 Na temat działań w sferze zewnętrznej i wewnętrznej organu administracji zob. m.in. E. Ochendowski, „Prawo

administracyjne” Toruń 1999, s. 159-160; J. Starościak „Prawo administracyjne” Warszawa 1969, s. 187, 194; M.
Zimmermann [w:] M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński „Polskie prawo administracyjne. Część ogól-
na.” Warszawa 1956, s. 329; Z. Janowicz „Ogólne postępowanie administracyjne” Warszawa – Poznań 1976, s.
7-8; Z. Leoński „Zarys prawa administracyjnego. Działalność administracji” Warszawa 2001, s. 42.
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do określenia charakteru instytucji prawnej określonej przez ustawodawcę jako
nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Pozostawiając jednak wnioski na koniec niniejszego artykułu, należy w tym miej-
scu zatrzymać się nad prawnymi konsekwencjami umocowania przez ustawodawcę
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wojewody do wydawania decyzji admi-
nistracyjnych. Niewątpliwie, czyni to koniecznym zastosowanie przez te organy prze-
pisów kodeksu postępowania administracyjnego, aby można było uznać za legalne
korzystanie przez nie z przedmiotowej kompetencji, którą uznać należy – jak już
wspomniano – za środek nadzoru, nie kontroli. A zatem, w tym przypadku, stoso-
wanie środka nadzoru odbywa się po przeprowadzeniu administracyjnego postę-
powania jurysdykcyjnego. Nie jest to sytuacja typowa dla sprawowania nadzoru
w układzie zdecentralizowanym. Jeśli chodzi np. o wydawanie rozstrzygnięć nad-
zorczych przez organy nadzorujące działalność jednostek samorządu terytorialne-
go, to odbywa się ono po przeprowadzeniu postępowania, które stanowi odrębny
rodzaj postępowania, różny od postępowania jurysdykcyjnego8. Trzeba też jednak
zauważyć, iż odesłanie do formy decyzji administracyjnej stanowi klarowny zabieg
legislacyjny, nastręczający zapewne mniej wątpliwości interpretacyjnych niż wpro-
wadzenie autonomicznych form środków nadzorczych, dokonane przez ustawo-
dawcę w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w ustawie z 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym i w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa.9

Niemniej, omawiana regulacja prawna nastręcza pewne wątpliwości. Niejasne
jest m.in. określenie przesłanek wydania przedmiotowej decyzji („w miarę potrze-
by”), a także kwestia toku instancji w postępowaniu dotyczącym usunięcia niepra-
widłowości w działaniu zakładów opieki zdrowotnej. Analiza tej problematyki wy-
kracza jednak poza ramy niniejszego artykułu.

Konieczne jest jednak rozważenie innej kwestii: czy omawiane kompetencje kon-
trolne stanowią kompetencje kontrolne o charakterze autonomicznym, czy też sta-
nowią środki informacyjno-doradcze (środki kontroli) w ramach nadzoru nad za-
kładami opieki zdrowotnej (o teoretycznych założeniach takiej sytuacji była mowa
wyżej). Rozstrzygnięcie tej kwestii ma istotne konsekwencje prawne. Inne są bo-
wiem cele, funkcje i zakres kontroli, inne zaś – cele, funkcje i zakres nadzoru. Może
to rzutować m.in. na możliwość zastosowania danego środka kontroli, w zależności
od jego kwalifikacji – jako autonomicznej kompetencji organu sprawującego kon-
trolę, bądź jako środka informacyjno-doradczego stosowanego przez organ nadzo-
ru.10 Podmiot nadzorowany mógłby np. odmówić poddania się kompetencjom kon-

8 Por. P. Chmielnicki „Stwierdzenie nieważności uchwały organu gminy przez wojewodę” Kraków 2002, s. 157 i n.
Praca w maszynopisie, nie publ., w zasobach Bibl. Jagiellońskiej.

9 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591; ze zm.), Ustawa z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592; ze zm.), Ustawa z 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590; ze zm.).

10 Na temat implikacji klasyfikacji kompetencji kontrolnej jako środka informacyjno-doradczego zob. m.in. A.
Agopszowicz [w:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska „Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz”
Warszawa 1999, s. 483-484.
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troli autonomicznej w ramach postępowania prowadzonego w celu zastosowania
środka nadzorczego, podnosząc, iż kompetencje te mogą być wykorzystane tylko
przez organ sprawujący kontrolę, a nie nadzór.

Metodologia zastosowana przez ustawodawcę zdaje się przemawiać za pierwszą
możliwością, tj. autonomicznym, niezależnym od nadzoru charakterem omawia-
nych kompetencji. Istnieje jednak niewątpliwie związek funkcjonalny pomiędzy
kompetencjami określonymi w art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Sto-
sowanie ustanowionego w art. 65 ust. 1 pkt. 3) środka korygującego uzasadnione
jest przecież tylko po przeprowadzeniu czynności kontrolnych wyliczonych w art.
65 ust. 1 pkt. 1), a więc należy przyjąć, iż kompetencje te nie są co prawda nadzor-
czymi środkami informacyjno-doradczymi (gdyż zostały ustanowione nie tylko, i nie
przede wszystkim w celu realizacji nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej!), ale
spełniają także funkcję tych środków, stanowiąc źródło materialnoprawnych prze-
słanek do wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 3)
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Oznacza to, iż organ nadzorowany nie może
odmówić poddania się tym środkom w ramach postępowania „nadzorczego”, pod-
nosząc, iż kompetencje te mogą być wykorzystane tylko przez organ sprawujący
kontrolę.

Dalej, w Dziale III ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawodawca posta-
nowił o kompetencjach podmiotów, które utworzyły zakład opieki zdrowotnej.
Zgodnie z art. 67 ust. 1, nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje pod-
miot, który utworzył zakład, zwany dalej „podmiotem sprawującym nadzór”. W myśl
ust. 2, podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli i oceny działalności zakładu
opieki zdrowotnej oraz pracy kierownika zakładu. Kontrola i ocena, o których mowa
w ust. 2, obejmują w szczególności: 1) realizację zadań statutowych, dostępność
i poziom udzielanych świadczeń, 2) prawidłowość gospodarowania mieniem, 3) go-
spodarkę finansową (ust. 3). Rektor właściwej państwowej uczelni medycznej albo
państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie
nauk medycznych, obowiązany jest przekazać Ministrowi Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej do 31 stycznia i 31 lipca każdego roku informację obejmującą wyniki kon-
troli, o której mowa w ust. 3 (ust. 3a.). Tak jak w przypadku wyżej omawianego
artykułu 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, tak i cytowane przepisy stano-
wią środki kontroli, a nie środki korygujące. Powstaje pytanie, czy są to środki kon-
troli o charakterze autonomicznym, czy też informacyjno-doradcze środki nadzor-
cze? Wydaje się, iż podobnie jak w przypadku środków, o których mowa w art. 65
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, przedmiotowe kompetencje kontrolne mają
charakter autonomiczny. Tym bardziej, iż kompetencja określona w art. 67 ust. 3a
należy do innego podmiotu niż ten, który został określony przez ustawodawcę jako
podmiot sprawujący nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej.

Kluczowe znaczenie dla dalszych rozważań ma przepis art. 67 ust. 4 ustawy o za-
kładach opieki zdrowotnej. Stanowi on, iż podmiot sprawujący nadzór w razie stwier-
dzenia, że decyzja kierownika zakładu opieki zdrowotnej jest sprzeczna z prawem,
wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do jej zmiany lub cofnię-
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cia. Powstaje pytanie, w jaki sposób kompetencja ma być wykonywana w odniesie-
niu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej? Odnosząc ją do
zakładów opieki zdrowotnej nie będących zakładami samodzielnymi (będących jed-
nostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi) można wnioskować, iż kom-
petencja ta w istocie stanowi element kierownictwa, a nie nadzoru i powinna być
wykonywana w drodze wydania polecenia służbowego. Takie wnioskowanie nie
wchodzi jednak na pewno w grę w przypadku relacji pomiędzy samodzielnym pu-
blicznym zakładem opieki zdrowotnej (osobą prawną), a podmiotem, który go utwo-
rzył (np. jednostką samorządu terytorialnego, inną osobą prawną). A zatem, w jaki
sposób powyższa kompetencja ma być realizowana w tych właśnie relacjach? W myśl
art. 67 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia i Opieki
Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sprawowania
nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Odpowiedni
akt wykonawczy został wydany. Należy zatem rozważyć, w jaki sposób rozwija on
postanowienia ustawy w określeniu charakteru i sposobu wykonywania kompeten-
cji nadzorczych.

IV. Rozporządzenie ministra zdrowia z 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki
zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. z 24 listopada 1999 r.,
nr 94, poz. 1097) stanowi w § 1, iż określa ono szczegółowe zasady sprawowania
nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, kolumna-
mi transportu sanitarnego oraz Centralnym Zespołem Lotnictwa Sanitarnego, zwa-
nymi dalej „jednostkami organizacyjnymi”, przez podmiot, który utworzył jednost-
kę organizacyjną, zwany dalej „podmiotem sprawującym nadzór”, obejmującego
kontrolę i ocenę działalności jednostki organizacyjnej oraz pracę jej kierownika,
w szczególności w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu
udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki fi-
nansowej (podkreśl. autora). Organ wydający rozporządzenie deklaruje zatem, iż
pod pojęciem kompetencji nadzorczych rozumie kompetencje do kontroli i oceny.
Stanowisko to jest realizowane konsekwentnie w pozostałych przepisach. Zgodnie
z § 2, nadzór nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udziela-
nych świadczeń dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę w szczególności: zgod-
ności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem
i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w statucie, wyposażenia w aparatu-
rę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu
sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, od-
powiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie, oraz spełnia-
nia przez nie wymagań określonych odrębnymi przepisami. W myśl § 3, nadzór nad
prawidłowością gospodarowania mieniem dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę
w szczególności: wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego, wniosku dotyczą-
cego zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego, wniosku
dotyczącego zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesie-
nia tego majątku do spółek lub fundacji. Nadzór nad gospodarką finansową doko-
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nywany jest poprzez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rze-
telności (§ 4). Podmiot sprawujący nadzór ocenia zamierzone działania jednostki
organizacyjnej określone we wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 2 i 3, w zakresie
celowości zakupu lub przyjęcia darowizny oraz celowości zbycia, wydzierżawienia
lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub funda-
cji oraz przewidywanych efektów ekonomicznych, związanych z podjętym działa-
niem. Jeżeli wniosek dotyczy zbycia majątku trwałego, ocena podmiotu sprawują-
cego nadzór obejmuje również proponowaną formę jego zbycia (§ 5 ust. 1 i 3).
Zgodnie z § 7 ust. 1, podmiot sprawujący nadzór przeprowadza kontrole okresowe
i sprawdzające. Podmiot sprawujący nadzór przedstawia kierownikowi jednostki
organizacyjnej protokół kontroli zawierający zalecenia pokontrolne wraz z okre-
śleniem terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji
zaleceń pokontrolnych (§ 11).

Wszystkie wymienione kompetencje stanowią niewątpliwie środki kontroli. Po-
wstaje pytanie, czy można zaklasyfikować te kompetencje jako środki informacyj-
no-doradcze należące do kompetencji nadzorczych? Pogląd taki byłby uprawniony,
gdyby celem tych kompetencji było zastosowanie nadzorczych środków korygują-
cych, zaś ich funkcją – pozostawanie źródłem materialnoprawnych przesłanek do
stosowania kompetencji władczych przez organ nadzoru. Tak jednak nie jest. Nie
istnieje bowiem związek funkcjonalny pomiędzy wszystkimi kompetencjami kon-
trolnymi ustanowionymi w rozporządzeniu, a środkami korygującymi, jakimi dys-
ponuje organ nadzorujący publiczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej.

W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie szczegółowych zasad sprawowa-
nia nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad
jednostkami transportu sanitarnego w ogóle brak kompetencji o charakterze środ-
ków korygujących. Natomiast w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej został usta-
nowiony tylko jeden taki środek, ma mocy art. 67 ust. 4. Przepis ten stanowi, jak już
wspomniano, iż podmiot sprawujący nadzór w razie stwierdzenia, że decyzja kie-
rownika zakładu opieki zdrowotnej jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wyko-
nanie oraz zobowiązuje kierownika do jej zmiany lub cofnięcia. Kryterium zastoso-
wania tego środka nadzorczego jest tylko i wyłącznie legalność, albowiem wstrzy-
manie wykonania decyzji kierownika zakładu opieki zdrowotnej następuje, jeżeli
decyzja ta jest sprzeczna z prawem. Natomiast organ korzystający ze środków, o któ-
rych mowa w cytowanym rozporządzeniu, kieruje się także innymi kryteriami: celo-
wości, rzetelności i gospodarności. Wystarczy w tym miejscu powołać jeszcze raz
choćby treść § 4, zgodnie z którym nadzór nad gospodarką finansową dokonywany
jest poprzez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
A zatem zakres zastosowania, cel i funkcje środka nadzorczego, o którym mowa
w art. 67 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej różni się od zakresu zastoso-
wania, celu i funkcji środków wymienionych w rozporządzeniu ministra zdrowia
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicz-
nymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. Za-
kres wstrzymania wykonania decyzji obejmuje tylko działania niezgodne z prawem,
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celem jego zastosowania jest zapewnienie zgodności z prawem decyzji kierownika
zakładu opieki zdrowotnej, zaś funkcją tego środka jest strzeżenie prawa. Zakres
zastosowania środków wymienionych w cytowanym rozporządzeniu obejmuje całą
działalność publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz pracę jego
kierownika, celem ich zastosowania jest zapewnienie realizacji zadań statutowych,
dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mie-
niem i gospodarki finansowej, zaś funkcją tych środków jest zebranie informacji
o całej działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i wysto-
sowanie zaleceń co do powinnego postępowania na przyszłość. Innymi słowy, środ-
ki ustanowione w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie szczegółowych zasad
sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowot-
nej i nad jednostkami transportu sanitarnego nie są środkami nadzorczymi (środ-
kami informacyjno-doradczymi), ale środkami kontroli autonomicznej. Mogą jed-
nak spełniać funkcje nadzorczych środków informacyjno-doradczych, umożliwia-
jąc zastosowanie środka korygującego, określonego w art. 67 ust. 4 ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej.

V. Przechodząc do wniosków, należy przede wszystkim podkreślić, iż analizowa-
ne wyżej kompetencje odpowiadają w swoich istotnych elementach instytucjom
znanym w prawie administracyjnym. Relacje pomiędzy samodzielnym publicznym
zakładem opieki zdrowotnej, a podmiotem nadzorującym jego działalność są za-
tem relacjami opartymi na prawie administracyjnym, a nie prawie cywilnym. Moż-
na tu powołać pogląd odnoszący się do analogicznej sytuacji, iż stosunki prawne
między organem założycielskim a przedsiębiorstwem komunalnym mają charakter
administracyjnoprawny, wyrażający się w swoistej formie aktów nadzoru organiza-
cyjnego nad przedsiębiorstwem11.

Natomiast, jeśli chodzi o odniesienie rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę
w zakresie nadzoru nad działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej do instytucji wypracowanych w nauce prawa administracyjnego, trzeba
stwierdzić, iż odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna. W zasadzie,
ustawodawca nie oparł konstrukcji omawianych wyżej kompetencji na nowych, ory-
ginalnych zasadach. Tym, co budzi wątpliwości, jest podział tych kompetencji po-
między sferę kontroli i nadzoru. Można wręcz odnieść wrażenie, iż ustawodawca
używa tych pojęć całkowicie zamiennie, bez odwołania się do dorobku nauki prawa
administracyjnego w zakresie współczesnych kryteriów rozróżnienia instytucji nad-
zoru i kontroli. Jaskrawym przykładem tego jest rozporządzenie ministra zdrowia
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicz-
nymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego któ-
re, wbrew treści delegacji ustawowej (art. 67 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdro-
wotnej), nie ustanawia żadnych kompetencji nadzorczych, ale kompetencje właści-
we dla kontroli autonomicznej. Prawdopodobnie sytuacja ta stanowi pokłosie zmiany

11 C. Banasiński „Analiza kompetencji nadzorczych organu założycielskiego wobec przedsiębiorstwa komunalne-
go” Samorząd Terytorialny nr 6/1994, s. 21.
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zasad funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
które znalazły się poza układem zcentralizowanym, gdzie kontrola, nadzór i kie-
rownictwo przeplatają się, tworząc jeden układ zależności oparty na hierarchicz-
nym podporządkowaniu podmiotów do niego należących. W układzie zdecentrali-
zowanym rozróżnienie tych kompetencji ma jednak znaczenie bardziej doniosłe
znaczenie prawne i niewątpliwie zasługuje na to, aby uzyskało odpowiedni wyraz
w konstrukcji aktów normatywnych określających relacje pomiędzy podmiotami
realizującymi zadania z zakresu administracji publicznej. Relacje te są relacjami
w stosunkach zewnętrznych organów sprawujących administrację, a w związku z tym
konieczne jest w każdym wypadku staranne określenie uprawnień i obowiązków
podmiotów uczestniczących w tych relacjach, gwarantujące przestrzeganie prawa
i oczekiwany poziom wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej.
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P O L I T Y K A Z D R O W O T N A
Prawo i Medycyna 13, (vol. 5), 2003

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z 19 kwietnia 2000 r. (I Aca 1146/99)

1. Szpital ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone urodzonemu dziecku
pozostające w związku z zaniedbaniem intensywnego nadzoru medycznego nad
matką dziecka, gdy istniało zagrożenie powikłań ciąży i porodu.

2. Skoro każda minuta zwłoki w rozwiązaniu ciąży ma wpływ na zmiany w cen-
tralnym układzie nerwowym dziecka z powodu jego niedotlenienia, jest wysoce praw-
dopodobne, że czas stracony na skutek braku nadzoru medycznego wpłynął co naj-
mniej na pogłębienie tych zmian.

GLOSA

1. Powyższa sprawa jest przykładem jak kilka minut zwłoki w udzieleniu pomocy
lekarskiej może spowodować tragiczne skutki. Dlatego art. 30 ustawy z 5 XII 1996 r.
o zawodzie lekarza1 stanowi, że lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej
w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpie-
czeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia
oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

W danej sprawie jednak nie sama zwłoka wywołała szkodę, była ona tylko pośred-
nią przyczyną szkody. Od chwili, gdy odkryto u powódki krwawienie lekarze działali
„niemal błyskawicznie”. Powódkę szybko przewieziono na salę operacyjną i odebra-
no poród przez dokonanie cesarskiego cięcia. Na uniknięcie szkody wyrządzonej dziec-
ku było jednak za późno. U powoda występuje zespół objawów neurologicznych zwią-
zanych z ciężką postacią porażenia mózgowego dziecięcego. Biegli nie mają wątpli-
wości, że wszystkie zmiany neurologiczne są związane z przebytym ciężkim niedotle-
nieniem ośrodkowego układu nerwowego i jego organicznym uszkodzeniem, a żad-
na ze zmian nie ma charakteru wrodzonej wady rozwojowej. Czas trwania niedotle-
nienia ma wpływ na ciężkość i nieodwracalność uszkodzeń mózgowia.

1 Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz. 152 ze zm.

O R Z E C Z N I C T W O
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Na zwłokę złożyło się szereg poważnych zaniedbań i one są w istocie przyczyną
szkody, a zwłoka ostatnim zdarzeniem w cyklu połączonych zdarzeń. Pozwany kwe-
stionował związek przyczynowy pomiędzy działaniem lekarzy, a szkodą, którą do-
znało dziecko. I tak też przyjął Sąd Wojewódzki w pierwszym wyroku z 1994 r.
oddalając powództwo. Lecz przecież już w orzecz. z 26 I 1946 r. (P i P 7/1946,
uzasadn. – s. 114) Sąd Najwyższy stwierdził, że „do pomyślenia jest związek przy-
czynowy między szkodą a zdarzeniem, jeżeli zdarzenie to pośrednio stworzyło wa-
runki przychylne albo ułatwiło powstanie zdarzenia innego lub nawet szeregu in-
nych zdarzeń, z których ostatnie stało się bezpośrednią przyczyną szkody”.

Lista zaniedbań organizacyjnych szpitala jest długa i nie sanuje je w danym przy-
padku działanie lekarzy podejmujących interwencję chirurgiczną. Jak ustalił Sąd
Okręgowy powódka miała wadę macicy jednorodnej, która wywołuje powikłania cią-
ży i porodu, o czym lekarze powinni wiedzieć, gdyż w tym szpitalu rodziła już swoje
pierwsze dziecko. W dokumentacji powódki były dane o patologii jej poprzednich
ciąż, czego nie ujęto w karcie informacyjnej. To wymagało też umieszczenia jej w sali
porodowej (czy przedporodowej) pod stałym i intensywnym nadzorem lekarskim i pie-
lęgnacyjnym. Tymczasem nie zapewniono powódce żadnego nadzoru i umieszczono
ją w sali do tego nieprzystosowanej, bez dzwonka czy innego urządzenia do wezwania
pomocy, z zamkniętymi drzwiami. Gdyby nieprzypadkowe wejście jednej z pacjen-
tek, powódka mogłaby się pomocy w ogóle nie doczekać.

Powyższe zaniedbanie stanowią rażące niedbalstwo, „winę organizacyjną”, któ-
rą można przypisać szpitalowi jako winę własną oraz winę poszczególnych lekarzy,
jeśli da się to ustalić. Jest jednak zdumiewające, że Sąd Wojewódzki przy pierw-
szym rozpoznaniu sprawy, pomijając zupełnie jednoznaczne opinie biegłych, winy
tej się nie dopatrzył i dopiero Sąd Apelacyjny musiał na to zwrócić uwagę. To też
spowodowało, że sprawa ciągnęła się prawie 10 lat. Chyba znacznie za długo.

2. Sąd przyznał małoletniemu poszkodowanemu rentę, która jest rentą z tytułu
zwiększonych potrzeb (obejmuje koszty intensywnej rehabilitacji, wynagrodzenia
opiekunki i koszty kąpieli w basenie), zwrot zwiększonych kosztów utrzymania oraz
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Sporna, jak zawsze w tego rodzaju proce-
sach, była wysokość zadośćuczynienia. Sąd zasądził 100 000 zł, lecz można powie-
dzieć, że żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować szkody dziecka. Jak stwier-
dził „powód nie możne przeżyć tego, co jest udziałem rówieśników, zarówno w dzie-
ciństwie, młodości, jak i w życiu dorosłym. Powód jest uzależniony od opieki innych
osób i odbiera tylko niektóre bodźce zewnętrzne. Negatywne następstwa są nieod-
wracalne, a ewentualna intensywna rehabilitacja może jedynie nieznacznie popra-
wić funkcjonowanie organizmu”.

Sąd prawidłowo oddalił powództwo matki z tytułu wydatków poniesionych
w związku z inwalidztwem i rozstrojem zdrowia dziecka, a zwrot tych wydatków
zasądził na rzecz poszkodowanego. Zgodnie bowiem z ustalonym orzecznictwem
Sądu Najwyższego wyłącznie legitymowany do dochodzenia zwrotu kosztów wyni-
kłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jest poszkodowany, choćby koszty
te zostały poniesione przez osoby trzecie (wyrok SN z 4 VII 1969 r., I CR 116/69,
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OSP i KA 1970, opz. 89). Jeżeli poszkodowany jest małoletni, w jego imieniu działa
przedstawiciel ustawowy.

3. Sąd Okręgowy oddalił żądanie powoda o ustalenie odpowiedzialności za szkody
mogące się ujawnić w przyszłości twierdząc, że strona powodowa nie przeprowadziła
żadnego dowodu w tym zakresie poprzestając na ogólnikowym uzasadnieniu. Myślę,
że sąd powinien żądanie to uwzględnić, gdyż powód ma w tym niewątpliwy interes
prawny (art. 189 k.p.c.). Przy tak poważnych szkodach na osobie małoletniego nic nie
jest do końca pewne. Nie można wykluczyć wystąpienia dalszych niekorzystnych na-
stępstw zdrowotnych, (uchwała SN (7) z 17 IV 1970 r., OSN 12/1970, poz. 917)2,
a trudno coś tu dowodzić, chyba że sąd uznał, że już gorzej być nie może.

4. W związku z przekształceniami w systemie opieki zdrowotnej powstała kwe-
stia, kto jest odpowiedzialny za szkody – czy szpital, mający osobowość prawną
(Szpital Kliniczny AM), czy Skarb Państwa (Minister Zdrowia i Opieki Społecz-
nej). Słusznie rozstrzygnięto, zgodnie z uchwałą SN z 9 VI 1999 r., (III CZP 11/99,
OSN 1/2000, poz. 2), że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest
zobowiązany do naprawienia szkody powstałej wtedy, gdy był jednostką budżeto-
wą. Ponieważ szkoda została wyrządzona w 1988 r., a przekształcenie szpitala w sa-
modzielny zakład nastąpiło 1 I 1999 r., za te szkody dalej odpowiada Skarb Pań-
stwa. Dotyczy to także szkód ujawnionych po dacie przekształcenia zakładu, jeżeli
zdarzenie wyrządzające szkodę miało miejsce przed tą datą3.

✯ ✯ ✯

Tezy Sądu Apelacyjnego dotyczące odpowiedzialności za zaniedbania intensyw-
nego nadzoru medycznego nad ciężarną matką, gdy istnieje zagrożenie powikłań
ciąży i porodu oraz skutków zwłoki w rozwiązaniu ciąży są nadzwyczaj trafne. Po-
winny stanowić znak ostrzegawczy dla wielu szpitali i lekarzy, aby takim poważnym
szkodom zapobiegać.

2 Por. S. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową, Bydgoszcz 1998, s. 156-157.
3 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. V, Toruń 2001, s. 246
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Wyrok z 30 stycznia 2002 r.
III CKN 243/01
OSN 1/2003/poz. 8

Odmowa udzielenia przez organ samorządu pielęgniarek i położnych pomocy
członkowi samorządu w odbyciu przeszkolenia, umożliwiającego podjęcie wykony-
wania zawodu pielęgniarki po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu tego zawodu,
może uzasadniać odpowiedzialność na podstawie przepisów o czynach niedozwo-
lonych.

Sędzia SN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca)
Sędzia SN Stanisław Dąbrowski
Sędzia SN Tadeusz Domińczyk

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Anny B. przeciwko Ś. Izbie Pielęgniarek
i Położnych w K. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej  30 stycznia 2002 r., na
rozprawie kasacji pozwanej Ś. Izby Pielęgniarek i Położnych w K. od wyroku Sądu
Apelacyjnego w Krakowie z 12 stycznia 2001 r. oddalił kasację.

Uzasadnienie
Anna B. wniosła o zasądzenie od Ś. Izby Pielęgniarek i Położnych w K. kwoty

20 000 zł tytułem odszkodowania za utratę dochodów spowodowaną niemożnością
wykonywania, w czasie od 1 lutego 1997 r. do 5 października 1999 r., wyuczonego
zawodu pielęgniarki z przyczyn obciążających pozwaną.

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2000 r. Sąd Okręgowy w K. oddalił powództwo. Na
skutek apelacji powódki, Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 12 stycznia
2001 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz
powódki kwotę 11 200 zł z ustawowymi odsetkami od  10 grudnia 1999 r., nato-
miast w pozostałej części apelację oddalił i orzekł o kosztach procesu. Za podstawę
orzeczenia Sąd Apelacyjny przyjął następujące okoliczności faktyczne.
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Powódka, która liczy 55 lat, przez 19 lat wykonywała zawód pielęgniarki, po czym
została uznana za inwalidę trzeciej grupy. Od 13 lat pobiera rentę inwalidzką i od
tego czasu nie pracuje zawodowo. W 1996 r. postanowiła powrócić do pracy. Ponie-
waż warunkiem podjęcia wykonywania zawodu po pięcioletniej przerwie było od-
bycie przeszkolenia, w 1996 r. zwróciła się do pozwanej Izby, której była członkiem,
o umożliwienie jej odbycia takiego szkolenia. Pozwana prezentowała pogląd, że
obowiązkiem Izby jest jedynie opracowanie programu szkolenia. Program taki po-
zwana sporządziła w 1995 r., lecz nie zawierał on informacji o podmiotach organi-
zujących szkolenia ani o zasadach, na jakich mogą uczestniczyć w nich pielęgniarki.
Powódka, wobec odmowy skierowania jej przez pozwaną na przeszkolenie, czyniła
starania o uzyskanie takiego skierowania od przyszłych pracodawców oraz od rejo-
nowego urzędu pracy, ale starania te kończyły się niepowodzeniem. Sytuacja po-
wódki była znana pozwanej, gdyż powódka informowała ją o niemożności zdobycia
skierowania. Pozwana odmawiała jednak udzielenia pomocy, stojąc na stanowisku,
że wykracza to poza zakres jej ustawowych obowiązków. Powódka miała realną
szansę otrzymania pracy w zawodzie pielęgniarki, ale nie mogła z niej skorzystać z
braku wymaganego przeszkolenia.

Dokonując oceny prawnej stanu faktycznego sprawy, Sąd Apelacyjny podkreślił,
że Polska, ratyfikując Konwencję nr 149 dotyczącą zatrudnienia oraz warunków
pracy i życia personelu pielęgniarskiego przyjętą w Genewie 21 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1981 r. Nr 2, poz. 4), zobowiązała się do podjęcia niezbędnych kroków
w celu zapewnienia personelowi pielęgniarskiemu wyszkolenia odpowiadającego
wykonywanym funkcjom oraz do określenia zasad szkolenia przez ustawodawstwo
krajowe. Z obowiązku tego Polska wywiązała się, uchwalając dwie ustawy – z 19
kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze
zm. – dalej „ustawa o samorządzie”) oraz z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 ze zm.). Z przepisów tych ustaw wynika, że
obowiązek dbałości o właściwe szkolenie pielęgniarek ustawodawca powierzył or-
ganom samorządu, które są uprawnione do wydawania zaświadczeń o prawie wy-
konywania zawodu.

Zgodnie z art. 15 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, podjęcie wykony-
wania zawodu pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż pięć
lat wymaga odbycia przeszkolenia, którego program i sposób ustala samorząd pie-
lęgniarski. Przepisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nie nakładają na
organy samorządu obowiązku skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która za-
mierza podjąć wykonywanie zawodu po pięcioletniej przerwie. Obowiązek udziele-
nia pomocy w odbyciu takiego przeszkolenia wynika jednak, zdaniem Sądu Apela-
cyjnego, z przepisów art. 4 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 10 ustawy o samorządzie,
dlatego obowiązkiem pozwanej było wskazanie powódce podmiotów, które w okre-
ślonym czasie i miejscu przeprowadziłyby celowe przeszkolenie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, zaniechanie udzielenia członkowi samorządu ta-
kiej pomocy jest zaniechaniem bezprawnym, stanowiącym czyn niedozwolony w ro-
zumieniu art. 415 k.c. Ponieważ z winy pozwanej powódka w okresie od 1 lutego
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1997 r. do  5 października 1999 r. nie mogła wykonywać zawodu pielęgniarki ani na
podstawie umowy o pracę, ani w formie indywidualnej praktyki, Sąd Apelacyjny
przyznał jej odszkodowanie za okres 28 miesięcy (32 miesiące – 4 miesiące szkole-
nia) w kwocie 11 200 zł, uznając, że kwota ta rekompensuje poniesioną stratę.

Pozwana zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego kasacją, w której – powołując się
na obydwie ustawy z art. 3931 k.p.c. – zgłosiła wniosek o jego zmianę przez oddale-
nie powództwa w całości, ewentualnie o uchylenie i przekazanie sprawy do ponow-
nego rozpoznania. W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej wskazała na narusze-
nie przepisów art. 2 ust. 2 lit. „a” i art. 3 ust. 1 Konwencji Nr 149 dotyczącej zatrud-
nienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego z 21 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1981 r. Nr 2, poz. 4) przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że
przepisy stanowią prawne podstawy odpowiedzialności pozwanej, art. 415 k.c. przez
niewłaściwe zastosowanie, pomimo ustalenia, że ustawa nie nakłada na pozwaną
obowiązku, z którego powódka mogłaby wywodzić swoje roszczenie, art. 4 ust. 2
pkt 3 w związku z art. 10 ustawy o samorządzie przez błędną wykładnię polegającą
na utożsamieniu kształcenia przed – i podyplomowego oraz specjalizacji zawodo-
wej z przeszkoleniem po przerwie, art. 15 ustawy o zawodach pielęgniarki i położ-
nej przez przypisanie pozwanej nieistniejącego obowiązku prawnego, a także art. 5
k.c. przez zasądzenie odszkodowania ze składek członków korporacji zawodowej
na rzecz członka tej samej korporacji niepłacącego składek. W ramach drugiej pod-
stawy skarżąca postawiła zarzut naruszenia przepisów art. 368 § 1 pkt 3 i § 2 k.p.c.
przez rozpoznanie apelacji nie zawierającej ani uzasadnienia zarzutów, ani okre-
ślenia wartości przedmiotu zaskarżenia, co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W pierwszej kolejności rozważenia wymaga powołana przez skarżącą podstawa

kasacyjna z art. 3931 pkt 2 k.p.c., gdyż zarzut naruszenia prawa materialnego może
podlegać ocenie dopiero wtedy, gdy stan faktyczny sprawy ustalony został w sposób
niewadliwy. W ramach tej podstawy skarżąca wskazała na naruszenie przepisów
art. 368 § 1 pkt 3 i § 2 k.p.c., polegające, jej zdaniem, na rozpoznaniu apelacji
nieodpowiadającej przewidzianym w tych przepisach wymaganiom formalnym.
W apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach powódka istotnie nie ozna-
czyła wartości przedmiotu zaskarżenia, lecz zakres zaskarżenia nie budził wątpli-
wości, skoro w apelacji zgłoszony został wniosek o zmianę, ewentualnie o uchyle-
nie zaskarżonego wyroku w całości. Niewyegzekwowanie przez Sąd Apelacyjny wy-
magania formalnego przewidzianego w art. 368 § 2 k.p.c. nie miało zatem wpływu
na wynik sprawy. Skarżąca, która w kasacji zaprezentowała odmienne stanowisko,
w toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym nie wskazywała na braki formal-
ne, wnosząc jedynie o jej oddalenie. Dotyczy to także wymagania określonego w art.
368 § 1 pkt 3 k.p.c., które notabene zostało spełnione w zakresie niezbędnym do
właściwego rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji. Podstawa kasacyjna
z art. 393 1 pkt 2 k.p.c. nie została zatem przez skarżącą wykazana.

W ramach powołanej podstawy z art. 393 1 pkt 1 k.p.c. pozwana wskazała na
naruszenie przepisów Konwencji nr 149 i ustaw o samorządzie oraz o zawodach
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pielęgniarki i położnej, zarzucając, że Sąd Apelacyjny w wyniku błędnej wykładni
tych przepisów nałożył na nią „nieistniejące obowiązki”. Sąd Apelacyjny przyjął za
podstawę odpowiedzialności pozwanej przepisy o czynach niedozwolonych, uzna-
jąc, że zaniechanie przez organ samorządu pielęgniarek udzielenia członkowi tego
samorządu pomocy, polegającej na wskazaniu podmiotów, które w oznaczonym
miejscu i czasie przeprowadziłyby celowe szkolenie, umożliwiające podjęcie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki po pięcioletniej przerwie, jest zaniechaniem bezpraw-
nym. Skarżąca zakwestionowała stanowisko Sądu Apelacyjnego co do przyjętych
znamion niewłaściwości jej postępowania od strony przedmiotowej, zmierza bo-
wiem do wykazania, że jej zachowanie było zgodne z obowiązującymi zasadami
porządku prawnego.

Nie ulega wątpliwości, że bezprawność zaniechania ma miejsce wówczas, gdy
bezczynność jest sprzeczna z nakazem działania wynikającym z ustawy. Skarżąca –
prezentując pogląd, że opracowanie programu przeszkolenia, jako warunku sine
qua non podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki po przerwie dłuższej niż pięć
lat, jest równoznaczne z wypełnieniem wszelkich ustawowych obowiązków w sto-
sunku do pielęgniarki zamierzającej podjąć wykonywanie zawodu po pięcioletniej
przerwie – pojmuje obowiązki organów samorządu w sposób zwężający. Z przepisu
art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie wynika, że samorząd pielęgniarek i położnych
został utworzony dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych
interesów tych zawodów. Artykuł 4 z kolei, określa jedynie przykładowy katalog
zadań samorządu, o czym świadczy w sposób jednoznaczny użyty w treści przepisu
ustawowy zwrot „w szczególności”. Już z katalogu tylko tych zadań wynika, że usta-
wodawca nałożył na organy samorządu różnorodne, ważne obowiązki, a w dalszych
przepisach ustawy określił w sposób przykładowy formy ich realizacji. W art. 24 ust.
1 pkt 8 jest mowa m.in. o tym, że okręgowa rada, jako organ izby pielęgniarek i
położnych, współpracuje z organami administracji rządowej oraz z samorządem
terytorialnym. Do kompetencji okręgowej rady pielęgniarek należy też wydawanie
zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie wykony-
wania zawodu, podejmowanie uchwał o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu
albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych (por. art. 12
i 16 ustawy o samorządzie).

Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny, przepisy ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej uzależniają podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki po pięcioletniej
przerwie od odbycia przeszkolenia, którego program i sposób określa okręgowa
rada pielęgniarek, przewidują odpowiedzialność karną za udzielanie świadczeń
zdrowotnych przez osoby nieuprawnione, lecz nie wskazują podmiotu uprawnio-
nego do skierowania pielęgniarki na celowe przeszkolenie. W braku odmiennej
regulacji tej kwestii w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej należy przyjąć, że
ustawodawca pozostawił rozwiązanie problemu, o którym mowa, organom samo-
rządu, zadanie to mieści się bowiem w pojęciu dbałości o zawodowe, społeczne
i gospodarcze interesy pielęgniarek, a dbałość o te interesy pozostaje w gestii sa-
morządu. Nie chodzi przy tym o skierowanie powódki na przeszkolenie połączone
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z poniesieniem kosztów związanych ze szkoleniem, lecz o podjęcie inicjatywy zmie-
rzającej do stworzenia, w porozumieniu z organami administracji rządowej oraz
z samorządem terytorialnym, rozwiązań praktycznych, umożliwiających wykona-
nie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Za minimum
obowiązków organu samorządu pielęgniarskiego należy uznać wskazanie członko-
wi samorządu podmiotu, który w oznaczonym czasie i miejscu przeprowadziłby
szkolenie umożliwiające podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki. Uchylanie się
przez okręgową radę pozwanej Izby od tej powinności jest praktycznie równoznaczne
z zaniechaniem dbałości o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze środowiska
zawodowego pielęgniarek, a więc z zaniechaniem wykonywania zadań, dla których
samorząd został utworzony. Dlatego Sąd Apelacyjny niewadliwie ocenił, że zanie-
chanie udzielenia powódce pomocy nosi znamiona czynu niedozwolonego. Pozwa-
na Izba jest zatem obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej orga-
nu (art. 416 k.c.).

Okoliczność, że majątek samorządu powstaje m.in. ze składek członkowskich
(por. art. 57 ustawy o samorządzie), nie jest dostatecznym argumentem mającym
świadczyć o sprzeczności przyznanego zaskarżonym wyrokiem odszkodowania z art.
5 k.c.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 393 12 k.p.c. oddalił
kasację jako pozbawioną uzasadnionych podstaw.

Od Redakcji

Dr Marek Czarkowski, autor artykułu „Regulamin wewnętrzny Komisji Bioetycznej”, opu-
blikowanego w 12 numerze Prawa i Medycyny, pragnie tą drogą gorąco podziękować Panu
Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu oraz Doktorowi Jackowi Piątkiewiczowi za pomoc
przy opracowaniu tekstu.
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Uniwersytet Warszawski ogłasza nabór na II edycję dwusemestral-
nego, odpłatnego PPPPPodododododyplomoyplomoyplomoyplomoyplomowwwwwegegegegego Studium Pro Studium Pro Studium Pro Studium Pro Studium Praaaaawwwwwa Meda Meda Meda Meda Medyyyyycznegcznegcznegcznegcznegooooo,,,,,
Bioetyki i SocjoloBioetyki i SocjoloBioetyki i SocjoloBioetyki i SocjoloBioetyki i Socjologii Medgii Medgii Medgii Medgii Medyyyyycccccynynynynynyyyyy, zorganizowanego przez Wydział
Prawa i Administracji przy udziale programowym Wydziału Filozofii
i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Studium przeznaczone
jest dla osób, które ukończyły studia wyższe i są związane z medycy-
ną, leczeniem i administracją opieki zdrowotnej lub zainteresowane
tą problematyką.
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Szczegółowe informacje i zapisy:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. / fax. (22) 552 43 18, 552 08 11
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

www.wpia.uw.edu.pl
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PODYPLOMOWE STUDIUM RZECZNIKÓW PRAW PACJENTA

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy o planowanym naborze słuchaczy Studium Rzeczników Praw

Pacjenta organizowanym przez Fundację Prawa Medycznego. Celem rocznego studium

jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Pacjenta.
Obecnie w coraz większej liczbie szpitali i instytucji związanych z opieką medyczną jest
tworzone stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta i tendencja ta ma charakter rosnący.

Stworzenie stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta zapewnia pacjentom bezpośredni kon−
takt z profesjonalistą, przygotowanym do udzielenia pomocy pacjentowi i jego rodzinie

w różnych trudnych i konfliktowych sytuacjach, związanych z procesem diagnostyki oraz
leczenia. Taka troska o pacjenta służy nie tylko lepszej opiece, ale ma też, często wymierne
efekty marketingowe na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług medycznych. Jedno−

cześnie należy pamiętać, że szybkie i sprawne rozwiązanie rodzących się konfliktów, skut−
kuje zwykle mniejszą liczbą roszczeń znajdujących swój finał na sali rozpraw.

Rozpoczęcie zajęć Studium jest planowane od początku semestru letniego br.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w studium prosimy o przesyłanie wstępnych

zgłoszeń na adres Fundacja Prawa Medycznego, 01−450 Warszawa, ul. Astronomów 3 lub

e−mail: fundacja@lexmed.pl.
Dokładny plan zajęć i koszt Studium zostanie ustalony po określeniu liczby zaintereso−

wanych.

ZARYS PROGRAMU

1. Status prawny i zawodowy rzecznika praw pacjenta. Dylematy etyczne. Konflikt interesów.
2. Teoria i praktyka negocjacji. Rozwiązywanie konfliktów. Ugoda. Socjotechniki.

3. Pojęcie prawa medycznego. Podstawowe akty normatywne.
4. Podstawowe wiadomości o interpretacji prawa dla nieprawników.

5. Europejska Konwencja Bioetyczna a prawo polskie.
6. Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Dostępność opieki medycznej.
7. Prawa pacjenta – zagadnienia ogólne i szczegółowe (autonomia, prywatność itd.);

– transplantacje;
– pacjenci „specjalnej troski”;

– eksperyment medyczny;
– znieczulenia;
– medycyna reprodukcyjna;

– ciąża, poród, badania prenatalne, przerywanie ciąży, antykoncepcja.
8. Obowiązki i przywileje lekarza. Bezwzględne a względne wskazania medyczne. Przy−

wilej terapeutyczny. Klauzula sumienia.
9. Deontologia lekarska. Kodeks Etyki Lekarskiej. Jego stosunek do systemu prawnego.

10. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa lekarza oraz personelu medycznego. Wza−

jemne relacje.
11. Prawne formy organizacji opieki medycznej.

12. Prawa i obowiązki pracownicze osób zatrudnionych w zoz−ach.
13. Odpowiedzialność cywilna zoz−ów i innych struktur organizacyjnych opieki medycznej.
14. Zarządzanie ryzykiem w zoz, ubezpieczenia OC.
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W dniach 14−16 listopada 2003 w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konfe

rencja,,Prawo w Medycynie” organizowana przez Europejskie Stowarzysze−

nie Studentów Prawa ELSA Poznań, Studenckie Towarzystwo Naukowe Akade−

mii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz IFMSA Oddział Lokalny

Poznań. Konferencja odbędzie się ze współudziałem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

pod merytorycznym patronatem prof. dr. hab. Grzegorza H. Bręborowicza Rek−

tora Akademii Medycznej w Poznaniu.

Poszczególne zagadnienia będą omawiane przez znanych i cenionych przed−

stawicieli środowiska medycznego i prawniczego w blokach tematycznych. Prze−

widuje się wykłady dotyczące m.in. problematyki nie rozpoznania przez lekarza

choroby nowotworowej i prawne konsekwencje takiego błędu, organizacji Narodo−

wego Funduszu Zdrowia, powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej w świetle

nowej ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ, odpowiedzialności lekarza przed

sądami lekarskimi, charakterystyki Zasad Etyki Lekarskiej, przestrzegania i zna−

jomości praw pacjenta, odróżnienia błędu i niepowodzenia lekarskiego, podsta−

wowych zagadnień medycyny sadowej w praktyce medycznej i prawniczej.

Konferencja jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem na poziomie ogól−

nopolskim organizowanym przez studentów z trzech organizacji akademickich.

Waga poruszanych tematów jest szczególnie istotna a przede wszystkim aktu−

alna w świetle problemów politycznych i społecznych tak często poruszanych

przez prasę i telewizję. W konferencji będą uczestniczyć studenci i absolwenci

kierunków medycznych i prawniczych z całej Polski, lekarze i prawnicy a także

wszyscy zainteresowani. Wykłady podczas konferencji będą otwarte.

Więcej informacji ukaże się na stronach wwwwwwwwwwwwwww.elsa.or.elsa.or.elsa.or.elsa.or.elsa.org.plg.plg.plg.plg.pl

Patron medialny Konferencji
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Organizowanych przez
Abacus Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.

ul. Astronomów 3 pok. 424 01−450 Warszawa
tel. (022) 877 28 60, 836 04 16 fax. (022) 862 10 50

e−mail: abacus@abacus.edu.pl         www.abacus.edu.pl

1. Konferencja szkoleniowa „Wybrane problemy opiniowania
i orzekania lekarskiego” – Warszawa, 16 – 17 października 2003
r. 2. I Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Ryzyko i Ubez−
pieczenie” – Warszawa, 23−24 października 2003 r.

3. Konferencja szkoleniowa „Choroba refluksowa” – Warszawa,
27 października 2003 r.

4. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej
„Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych” – Warszawa,
19−21 listopada 2003 r.

5. III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Bezkrwawa medycy−
na” – Warszawa, 27−28 listopada 2003 r.

6. VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo – Medyczne „Aktualne pro−
blemy prawa Medycznego” – Warszawa, 11−12 grudnia 2003 r.







FORUM PRAWNICZO -MEDYCZNE
„AKTUALNE PROBLEMY
PRAWA-MEDYCZNEGO”

Warszawa, 11-12 grudnia 2003 roku

RAMOWY PROGRAM

Wykład Inauguracyjny
Charakter stosunków w ubezpieczeniu zdrowotnym, z uwzględnieniem
odpowiedzialności cywilnej i gwarancyjnej
– Prof. dr hab. n. prawn. Jan Jończyk, Uniwersytet Wrocławski

Sesja I
Zawieranie i realizacja umów między świadczeniodawcami a płatnikami usług
medycznych (NFZ, Kasy Chorych)
Prowadzenie – Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot, Uniwersytet Wrocławski

Sesja II
Zakłady Opieki Zdrowotnej a Ustawa z dn. 28.10.2002 o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Prowadzenie – Prof. dr hab. n. prawn. Leszek Kubicki, Instytut Nauk Prawnych
PAN

Sesja III
Etyczne problemy dostępu do świadczeń zdrowotnych i ich reglamentacji
Prowadzenie: Prof. dr hab. n. hum. Jacek Hołówka, Uniwersytet Warszawski

Sesja IV
Sesja Panelowa
Odpowiedzialność publicznego zakładu opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone
przy leczeniu w świetle kodeksu cywilnego i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP
Prowadzenie: Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

Sesja V
Kodeks etyki lekarskiej a prawo
Prowadzenie: Dr Krzysztof Makuch, Naczelna Rada Lekarska

01-450 Warszawa, ul. Astronomów 3 pok. 424 tel. 877 28 60, 862 10 51, fax 862 10 50
www.abacus.edu.pl abacus@abacus.edu.pl
01-450 Warszawa, ul. Astronomów 3 pok. 424 tel. 877 28 60, 862 10 51, fax 862 10 50
www.abacus.edu.pl abacus@abacus.edu.pl

BIURO PROMOCJI MEDYCZNEJ Sp. z o.o.Organizator:



Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„WYBRANE PROBLEMY
OPINIOWANIA I  ORZEKANIA LEKARSKIEGO”

Warszawa, 16-17 października 2003 roku

RAMOWY PROGRAM OBRAD

Sesja I
Opiniowanie i orzekanie w psychiatrii
Prowadzenie – Dr Marek Balicki, Senator RP

Sesja II
Rola orzekania lekarskiego w zabezpieczaniu niesprawności
Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska, Naczelny
Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Sesja III
Orzekanie lekarskie dla potrzeb Towarzystw Ubezpieczeniowych –
Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski, Akademia Medyczna w Warszawie

Sesja IV
Opiniowanie biegłych lekarzy w postępowaniu cywilnym i karnym –
Prowadzenie – Dr n. med. Krzysztof Kordel, Akademia Medyczna w Poznaniu

Sesja V
Odpowiedzialność lekarza z tytułu opiniowania i orzekania –
Prowadzenie – Prof. dr hab. n. prawn. Leszek Kubicki, Instytut Nauk Prawnych PAN
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