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System ochrony zdrowia po orzeczeniu
Trybunału Konstytucyjnego – uwarunkowania kolejnej
reformy służby zdrowia

Sprawozdanie z seminarium „Prawa i Medycyny”
Warszawa, 2 kwietnia 2004 r.

I.
Zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego wiêkszoæ przepisów
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nieodwo³alnie traci moc z dniem 31 grudnia 2004 roku. Zatem ju¿
jesieni¹ powinna byæ gotowa nowa ustawa, która okreli rozwi¹zania w
systemie opieki zdrowotnej. Nie oznacza to jednak, ¿e nie mo¿emy spodziewaæ siê rozwi¹zañ przejciowych funkcjonuj¹cych do czasu wypracowania nowego modelu.
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie niezgodnoci z Konstytucj¹ przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, dotycz¹cy organizacji i zasad dzia³ania Narodowego Funduszu Zdrowia, zasad zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, organizacji udzielania wiadczeñ zdrowotnych, gospodarki finansowej
oraz zasad nadzoru i kontroli wykonywania zadañ Narodowego Funduszu
Zdrowia w zasadniczy sposób odbiega od dotychczasowych rozstrzygniêæ.
Niekonstytucyjnoæ nie jest adresowana do jednostkowych przepisów czy
te¿ wyjêtych z systemu rozwi¹zañ, ale dotyczy ca³ych mechanizmów i
instytucji, które s¹ zbudowane na bazie zespo³u regulacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie mo¿na bowiem badaæ instytucji in abstracto, ale nale¿y zdawaæ sobie sprawê z
faktu, ze istnieje ca³y system uwarunkowañ, które sk³adaj¹ siê na mo¿liwoæ
efektywnego dzia³ania systemu. Ocena konstytucyjnoci przepisów jest oce-
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n¹ jurydyczn¹, ale ta ocena jurydyczna nie mo¿e abstrahowaæ od rzeczywistoci, w której instytucje sytemu ochrony zdrowia musz¹ dzia³aæ rzetelnie
opieraj¹c siê na spójnych i przejrzystych zasadach  podkrela prof. Marek
Safjan, Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego.
Konsekwencj¹ tego rodzaju rozwi¹zania przyjêtego przez TK jest koniecznoæ budowy nowego modelu ochrony zdrowia. Nie da siê bowiem
reaktywowaæ ca³ego systemu poprzez drobne korekty czy nowelizacje. Jeli jednak ju¿ dzi pojawi³yby siê rozwi¹zania cz¹stkowe daj¹ce mo¿liwoæ
poprawienia funkcjonowania pewnych odcinków sytemu w celu lepszego
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, to nale¿y je wprowadziæ  uwa¿a
prof. M. Safjan. Nie mo¿na bowiem interpretowaæ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego na zasadzie wszystko, albo nic; albo mamy nowy model,
albo nie mamy nic. Ten system, w ramach okrelonych przez wyrok TK,
mo¿e byæ poprawiany. Istnieje zatem mo¿liwoæ wprowadzenia przejciowych zmian.
Ponadto, w swoim wyroku TK nie rozstrzyga w sposób definitywny
jaki ma byæ model opieki zdrowotnej. Zawiera natomiast pewne za³o¿enia
progowe potrzebne do konstrukcji nowego modelu poprzez okrelenie zadañ ochrony zdrowia istotnych z punktu widzenia konstytucyjnych praw
do ochrony zdrowia.
W wyroku TK po raz pierwszy zosta³a wyranie okrelona normatywna
treæ art. 68 Konstytucji gwarantuj¹cego prawo do ochrony zdrowia. Treæ
tego artyku³u powinna byæ analizowana w dwóch p³aszczyznach. W kontekcie ustêpu pierwszego, który wyra¿a ogóln¹ myl, ¿e ka¿dy ma prawo
do ochrony zdrowia oraz bior¹c pod uwagê ustêp 2 ustalaj¹cy zakres obowi¹zków w³adzy publicznej, czyli finansowania wiadczeñ zdrowotnych
ze rodków publicznych.
Prawo do ochrony zdrowia wynikaj¹ce z ustêpu 1 art. 68 Konstytucji
rozstrzyga, ¿e musi istnieæ system ochrony zdrowia, który stwarza mo¿liwoæ ochrony zdrowia dla ka¿dego. Jednak istnienie samego prawa do ochrony zdrowia nie rozstrzyga w ¿aden sposób, ¿e jest to system bezp³atnych
wiadczeñ dla wszystkich beneficjentów. Natomiast norma art. 68 ust.1
Konstytucji nie przes¹dza konstrukcji tego systemu jako ca³oci ani jego
poszczególnych elementów: charakteru prawnego róde³ finansowania
wiadczeñ zdrowotnych, charakteru i struktury p³atnika (p³atników) tych
wiadczeñ czy te¿ struktury w³asnociowej wiadczeniodawców.
Pewne ograniczenia swobody ustawodawcy w tym zakresie wynikaj¹ z
ustêpu 2 artyku³u 68 Konstytucji, który precyzyjnie okrela konstytucyjne
6
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gwarancje w tym zakresie. Zawiera on cztery podstawowe kryteria, który
musi spe³niaæ ka¿dy model opieki zdrowotnej:
1. zapewnienie finansowania opieki medycznej ze rodków publicznych,
2. kryterium podmiotowe,
3. zasada równoci w dostêpie do wiadczeñ,
4. kryterium róde³ prawa.
Zdaniem sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego musi istnieæ system ochrony zdrowia, który zapewni finansowanie opieki medycznej ze rodków publicznych. Zatem nie mo¿e istnieæ system, który tego nie gwarantuje. To
by³oby niekonstytucyjne  podkrela prof. Marek Safjan. W³adza publiczna ma stworzyæ gwarancje takiego systemu, co oznacza co wiêcej ni¿ podjêcie starañ czy zapewnienie. Nie mog¹ byæ to równie¿ tylko deklaracje, ale
realnie funkcjonuj¹ce instytucje. Ponadto ustêp 2 art. 68 Konstytucji mówi
o obywatelach a nie o ka¿dym beneficjencie systemu. Zatem ma on wê¿szy
zakres podmiotowy ni¿ sformu³owane w ustêpie pierwszym prawo do ochrony zdrowia.
Zagwarantowany przez pañstwo system ochrony zdrowia ma zapewniæ
równoæ w dostêpie do wiadczeñ medycznych bez wzglêdu na posiadane
przez obywateli rodki materialne. Równoæ ma byæ zapewniona realnie a
nie wirtualnie. Nawet gdyby normatywnie konstrukcja nowego systemu by³a
doskona³a ale nie zapewnia³by on realnego dostêpu do wiadczeñ, system
ten nadal bêdzie sprzeczny z Konstytucj¹.
Jednym z istotniejszych elementów tego rozwi¹zania jest fakt, ¿e Konstytucja nie gwarantuje, ¿e ka¿dy za darmo otrzyma wszystko, ani te¿, ¿e
ma istnieæ taki system, który zapewni dostêpnoæ obywatelowi bez wzglêdu na mo¿liwoci pañstwa. W zwi¹zku z tym, na co bardzo mocno zwróci³
uwagê TK, musz¹ byæ okrelone zasady i warunki udzielania wiadczeñ.
Konstytucja mówi wyranie, ¿e beneficjent systemu musi wiedzieæ, co mu
siê od tego systemu nale¿y. Tutaj napotykamy na problem koszyka wiadczeñ zdrowotnych. Zdaniem sêdziów Trybuna³u, je¿eli nie uda³oby siê stworzyæ ani pozytywnej ani negatywnej listy wiadczeñ, to nale¿y ustaliæ przejrzystoæ obowi¹zuj¹cych procedur. Istnienie procedur umo¿liwi beneficjnetowi systemu dotarcie do wiedzy, co mu siê w danej sytuacji nale¿y 
podkrela prof. M. Safjan. Dzisiaj takich procedur brakuje.
Zgodnie z ustêpem 2 art. 68 Konstytucji zakres i warunki udzielania
wiadczeñ powinny byæ okrelone w ustawie a nie na poziomie aktów wykonawczych, tak jak to w du¿ej mierze jest obecnie. Akty wykonawcze
musz¹ siê opieraæ o wyrane wytyczne wynikaj¹ce z ustawy. Wynika to
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z obecnie obowi¹zuj¹cego systemu róde³ prawa, zgodnie z którym prawa i
wolnoci jednostki musz¹ byæ regulowane na poziomie ustawy.
Zatem, obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia nie realizuje wymagañ ustalonych w art.
68 ust. 2 Konstytucji. Ubezpieczony odprowadzaj¹cy sk³adkê zdrowotn¹
nie wie, do jakiego typu wiadczeñ zdrowotnych ma prawo. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nie okrela
bowiem ani koszyka wiadczeñ gwarantowanych ani wiadczeñ ponadstandardowych, finansowanych ze rodków w³asnych ani nawet jednoznacznych procedur ustalania zakresu nale¿nych wiadczeñ.
Ponadto, zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia p³ac¹c sk³adkê zdrowotn¹ obywatel zosta³ pozbawiony wp³ywu (w tym równie¿ kontroli) nad sposobem
gospodarowania t¹ sk³adk¹. Takich rozwi¹zañ nie ma w niemieckim systemie ubezpieczeniowym, gdzie fundusze zarz¹dzane przez niezale¿ne od
pañstwa instytucje s¹ w pe³ni kontrolowane przez ubezpieczonych (np. rady
funduszu, mo¿liwoæ wyboru przedstawicieli)  podkrela dr Andrzej Koronkiewicz.
Wp³ywu na system organizowania wiadczeñ oraz ich finansowanie
pozbawione zosta³y równie¿ organy w³adzy publicznej. Minister Zdrowia i
Minister Finansów, których kompetencje w zakresie zabezpieczenia planu
finansowego Funduszu krzy¿uj¹ siê i wykluczaj¹ zarazem oraz organy za³o¿ycielskie samodzielnych publicznych zak³adów opieki, nie maj¹ prawnych instrumentów umo¿liwiaj¹cych nale¿yt¹ kontrolê finansowania wiadczeñ zdrowotnych  wskazuje sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego, Marian
Zdyb. Minister Zdrowia ma wprawdzie kompetencje do zmiany i ustalenia
nowego planu finansowego, ale nie ponosi bezporednio ¿adnej zwi¹zanej
z tym odpowiedzialnoci. Ca³a struktura Funduszu nie pozwala stwierdziæ
kto za co odpowiada  podkrela sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego, prof.
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska. Jest to niezgodne z wymogiem wynikaj¹cym z zasady demokratycznego pañstwa prawnego (art. 2 Konstytucji)
w zakresie gwarantowania podmiotom gromadz¹cym rodki publiczne nale¿ytej kontroli nad ich wydatkowaniem.
Ponadto, rozregulowaniu systemu sprzyja brak harmonii pomiêdzy ustaw¹ o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia a innymi ustawami zwi¹zanymi z ochron¹ zdrowia, m.in. z ustaw¹  Prawo
Farmaceutyczne, a tak¿e ustaw¹ o wyrobach medycznych  podkrela sêdzia M. Zbyb. Dlatego konstruuj¹c nowy model nale¿y wzi¹æ pod uwagê
8
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nie tylko zakwestionowane przez Trybuna³ Konstytucyjny przepisy ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale ca³oæ regulacji zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia.
Prof. Cezary W³odarczyk, przewodnicz¹cy powo³anego ju¿ po wyroku
TK Zespo³u ds. Rozwi¹zañ Systemowych w Ochronie Zdrowia, proponuje
stworzenie instytucji, która w swej ofercie gromadzi³aby wszystkie ryzyka
zwi¹zane z utrat¹ zdrowia, a wiêc nie tylko wiadczenia zdrowotne, ale
równie¿ wiadczenia finansowe zwi¹zane ze zdrowiem, np. zasi³ki chorobowe. Zdaniem prof. C. W³odarczyka, obecnie przygotowywana, trzecia w
ci¹gu ostatnich kilku lat reforma opieki zdrowotnej, wymuszona wyrokiem
Trybuna³u Konstytucyjnego, stwarza niepowtarzaln¹ mo¿liwoæ wyczyszczenia systemu poprzez rozdzielenie sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
od systemu podatkowego. Ponadto, konstruuj¹c nowy model nale¿a³oby
zwróciæ uwagê na oddzielenie wiadczeñ zdrowotnych udzielanych w przypadku choroby od wiadczeñ pielêgnacyjnych, z których korzystaj¹ w du¿ej mierze ludzie starsi. Stworzenie takich rozwi¹zañ, które ju¿ dzi z powodzeniem funkcjonuj¹ w wielu krajach Europy (np. Niemcy, Holandia),
pozwoli³oby na sprawne dzia³anie zak³adów opiekuñczo-leczniczych. Patrz¹c na obecne trendy europejskie (np. Niemcy) byæ mo¿e trzeba bêdzie
wróciæ do rozwi¹zañ, od których ju¿ odeszlimy, np. do przywrócenia funkcjonowania zespo³ów opieki zdrowotnej.
W zwi¹zku z tym ca³a debata nad zmianami w ochronie zdrowia powinna odbywaæ siê przy otwartej kurtynie  zauwa¿a senator Marek Balicki -
po to, aby ka¿dy uczestnik rynku, zarówno instytucje kontraktuj¹ce wiadczenia, jak i wiadczeniodawcy oraz pacjenci, w równym stopniu uczestniczyli w pracach nad nowym modelem ochrony zdrowia.

II.
Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i jego granice
 dyskusja panelowa
Sesjê otworzy³ dr Krzysztof Madej na wstêpie zapowiadaj¹c, ¿e dyskusja nad kszta³tem nowej ustawy bêdzie mia³a charakter polityczny. Taki,
jego zdaniem, charakter maj¹ wêz³owe zagadnienia, które musz¹ zostaæ w
kolejnej reformie rozwi¹zane. Pierwszym, zasadniczym problemem, jest
tzw. koszyk wiadczeñ gwarantowanych. Panuje przekonanie, ¿e orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego jest przyzwoleniem na wprowadzenie
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takiego koszyka, a nawet, ¿e orzeczenie to wskazuje na obligatoryjny
wymóg jego wprowadzenia. Zdaniem dr K. Madeja, z lekarskiego punktu
widzenia, nie jest mo¿liwe okrelenie wiadczeñ podstawowych  gwarantowanych. Drugim wa¿nym zagadnieniem jest limitowanie wiadczeñ gwarantowanych. Wskazuj¹c na trzecie zagadnienie  dopuszczenie prywatnych komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych, dr K. Madej zastanawia³ siê czy rzeczywicie bêdzie to element porz¹dkuj¹cy system. Kolejnym zagadnieniem jest prywatyzacja w ochronie zdrowia. Nie wskazuj¹c
na s³usznoæ lub nies³usznoæ tej koncepcji, zada³ on jednak pytanie czy
prywatyzacja gwarantuje racjonalne wykorzystanie rodków czy te¿ prowadzi do podro¿enia systemu. Ostatnim zagadnieniem wskazanym
przez prowadz¹cego sesjê powinien byæ problem procedur i standardów
medycznych.
Jako pierwsza z uczestników panelu g³os zabra³a prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, która rozpoczê³a swoje wyst¹pienie od zakwestionowania pogl¹du, ¿e dyskusja nad kolejn¹ reform¹ s³u¿by zdrowia ma mieæ charakter polityczny. Niestety, to politycy musz¹ now¹ ustawê uchwaliæ, ale
koncepcje kolejnej reformy musz¹, jej zdaniem, byæ przygotowane bez za³o¿eñ ideologicznych. Nastêpnie prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska wskaza³a, ¿e nie ma idealnych systemów i wszystkie znane systemy ochrony zdrowia maj¹ liczne problemy, tak¿e w Niemczech i Szwecji, gdzie wprowadzono minimaln¹ odp³atnoæ. Ustosunkowuj¹c siê do podniesionego problemu
okrelenia koszyka wiadczeñ gwarantowanych, pani profesor wskaza³a,
¿e system powinien okrelaæ jakie wiadczenia s¹ dla pacjenta dostêpne. W
odniesieniu do kwestii udzia³u towarzystw ubezpieczeniowych wskaza³a, ¿e
ich udzia³ w systemie mo¿e byæ tylko dodatkowy. Dziêki firmom ubezpieczeniowym powinien nast¹piæ dodatkowy dop³yw rodków do systemu, dziêki
któremu zak³ady opieki zdrowotnej bêd¹ mia³y ich wiêcej.
Kolejnym uczestnikiem dyskusji by³ prof. Miros³aw Nesterowicz, który na pocz¹tku swojego wyst¹pienia postawi³ pytanie: Czy w ramach art.
68 ust. 2 da siê stworzyæ system, który nie bêdzie narusza³ Konstytucji?.
Zdaniem prof. M. Nesterowicza, wskazany przepis Konstytucji rzeczywicie nie ma charakteru blankietowego i ma treæ normatywn¹. Problemem
jest ograniczenie zapewnienia opieki ze wzglêdu na istniej¹ce mo¿liwoci
 tak by³o w wypadku kas chorych i tak przewiduje ustawa o Narodowym
Funduszu Zdrowia. Art. 4, w którym u¿yto sformu³owania w ramach rodków, spowodowa³ spory s¹dowe z zak³adami opieki zdrowotnej. Zdaniem
prof. M. Nesterowicza, ograniczenie takie jest pozakonstytucyjne. Art. 7
10
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ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej przerzuca na nie ciê¿ar zapewnienia
opieki zdrowotnej. Przepis ten nie pozwala bowiem na odmowê udzielenia
wiadczenia. Zdaniem prof. M. Nesterowicza, trzeba zadaæ pytanie czy mo¿na stworzyæ równy dostêp do opieki zdrowotnej w ustawie zwyk³ej. Wyrazi³ tak¿e pogl¹d, ¿e co prawda TK nie mo¿e zalecaæ zmiany Konstytucji,
ale obecnie trzeba przemyleæ kwestiê wprowadzenia koniecznego ograniczenia dostêpu do publicznej s³u¿by zdrowia w samej Konstytucji, tak jak
to uczyniono w innych systemach.
Kolejnym uczestnikiem dyskusji panelowej by³ zastêpca Rzecznika Praw
Obywatelskich dr hab. Jerzy wi¹tkiewicz, który zwróci³ uwagê na zakres
przedmiotowy prawa do ochrony zdrowia okrelony w art. 68 ust 2 Konstytucji. Od dnia 1 maja 2004 r. dotyczy on nie tylko ka¿dego obywatela Polski ale
tak¿e obywateli innych pañstw Unii Europejskiej. Nastêpnie stwierdzi³, ¿e
jest oczywiste, i¿ prawo do opieki ma ka¿dy - problemem jest natomiast, kto
za kogo bêdzie p³aci³. Zastêpca RPO zwróci³ uwagê, ¿e art. 68 ust 3 Konstytucji nakazuje szczególne traktowanie dzieci, kobiet w ci¹¿y, niepe³nosprawnych i osób w podesz³ym wieku. W odniesieniu do kryterium przedmiotowego, zastêpca RPO zwróci³ uwagê na problem alokacji rodków, która jest
konieczna, je¿eli ma byæ zapewniony wybór placówki i brak rejonizacji.
O zasadach alokacji powinna decydowaæ nie tylko liczba z.o.z. na danym
terenie, ale tak¿e liczba ludnoci, struktura wieku (dzieci i osoby powy¿ej 60
roku ¿ycia) oraz migracje. Projekty przewiduj¹ trzy rodzaje wiadczeñ: bezp³atne, rekomendowane (czêciowo odp³atne) i pe³nop³atne. RPO wnosi³ o
stworzenie koszyka wiadczeñ gwarantowanych, przeciwko czemu oponowali ministrowie i samorz¹d lekarski. W projekcie ministerialnym przewiduje siê utworzenie agencji, która okrelaæ ma ów koszyk.
Kolejnym mówc¹ by³ prof. Marek Safjan, który stwierdzi³, ¿e w wietle
art. 68 ust 2 Konstytucji konieczne jest zapewnienie równego dostêpu, co
nie oznacza zapewnienia wszystkiego. Zakres dostêpnych wiadczeñ ma
byæ okrelony w ustawie. Konieczne jest zapewnienie realnej mo¿liwoci
dostarczania wiadczeñ. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e konieczne jest
okrelenie procedur, dziêki którym pacjent bêdzie móg³ siê dowiedzieæ co
mu siê nale¿y i jakie rodki prawne mu przys³uguj¹. Ustawa powinna doæ
precyzyjnie okrelaæ wytyczne (szczegó³owe) dla opracowania procedur
i wiadczeñ. System publiczny musi odpowiadaæ za niedostarczenie wiadczeñ gwarantowanych. Pacjent powinien wiedzieæ kiedy i gdzie bêd¹ mu
one dostarczone. Zdaniem prof. M. Safjana, byæ mo¿e powinny byæ tak¿e
okrelone górne granice oczekiwania na wykonanie okrelonych wiadczeñ.
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Odpowiadaj¹c na pytania z sali prof. M. Safjan stwierdzi³, ¿e z Konstytucj¹ (z zasad¹ równoci) s¹ niezgodne limity i brak okrelenia standardów
jakoci us³ug gwarantowanych.
Prof. Marian Zdyb podkreli³, ¿e nie mo¿na gwarantowaæ wszystkiego
 wszystkim, oznacza to bowiem, ¿e w rzeczywistoci niektórzy nie dostan¹ niczego. Niezale¿nie od w¹tpliwoci co do mo¿liwoci sformu³owania
tzw. koszyka pamiêtaæ trzeba, ¿e s¹ jednak granice, które musz¹ byæ przestrzegane. Takie granice wyznacza tak¿e Konstytucja, np. w art. 30 i 38
dotycz¹cym prawa do ¿ycia. W ¿adnym te¿ wypadku nie mo¿na wprowadzaæ ograniczeñ podmiotowych w zakresie dostêpnoci do wiadczeñ.
Dalsz¹ czêæ sesji wype³ni³y g³osy w dyskusji i pytania uczestników
seminarium. Jako pierwsza g³os zabra³a dr Dorota Safjan, która przypomina³a, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych toczy³a siê dyskusja nad wprowadzeniem odp³atnoci za leki. Jej zdaniem, ka¿da reglamentacja w s³u¿bie zdrowia to problem polityczny. Wyrazi³a nastêpnie przekonanie, ¿e jest mo¿liwe sformu³owanie koszyka przynajmniej negatywnego, który okrela³by wiadczenia pe³nop³atne. Wprowadzenie koszyka wymaga jednak
odwagi politycznej, któr¹ dot¹d wykaza³ tylko swego czasu minister
W³adys³aw Sidorowicz wprowadzaj¹c odp³atnoæ za leki. Dyskutuj¹c o za³o¿eniach reformy zdrowia trzeba odpowiedzieæ na pytanie czy ma byæ to system obywatelski czy sk³adkowy. Sk³adki pokryj¹ koszty leczenia ubezpieczonych, ale za resztê te¿ kto musi zap³aciæ  mo¿e samorz¹d. Zdaniem dr
D. Safjan sensownym jest system zdecentralizowany, zorganizowany wokó³
orodków medycznych, np. zgodnie z lokalizacj¹ akademii medycznych.
W kolejnym wyst¹pieniu dr Andrzej W³odarczyk, który podzielaj¹c
pogl¹d, ¿e wprowadzenie koszyka jest mo¿liwe, jednoczenie zastrzeg³, ¿e
nie chcia³by, aby odmowa udzielenia wiadczenia prowadzi³a do odpowiedzialnoci cywilnej lub karnej lekarzy. Wskaza³ te¿ na wady pomys³u, aby
sk³adki dodatkowe zapewnia³y np. zmianê kolejnoci udzielenia wiadczenia czy osobn¹ salê. Nie bêdzie mo¿na tego zapewniæ i nie bêdzie to mia³o
sensu je¿eli dodatkowe sk³adki p³aciæ bêdzie kilka lub kilkanacie procent
uprawnionych.
Kolejnym uczestnikiem dyskusji by³a dr Katarzyna Tymowska, która
uczestniczy³a w pracach zespo³u, efektem którego by³o siedmiostronicowe opracowanie za³o¿eñ nowej ustawy. Zosta³y one przyjête przez rz¹d
ale s¹ trochê odmienne od opinii ekspertów. wiadczenia maj¹ byæ zarówno finansowane ze sk³adek  za porednictwem funduszu, jak i bezsk³adkowe  ustawa ma wskazaæ ród³a finansowania. Na zakoñczenie
12
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swojego wyst¹pienia dr K. Tymowska zada³a pytanie, czy art. 68 ust. 2
Konstytucji pozwala na to, aby wiadczenia by³y finansowane czêciowo
ze rodków publicznych a czêciowo prywatnych i czy bêdzie wówczas
zapewniona równoæ.
Kolejny zabieraj¹cy g³os w dyskusji uczestnik  lek. Tomasz Krzy¿ewski ze Szczecina uzasadnia³ najpierw koniecznoæ traktowania koronarografii jako wiadczenia gwarantowanego a nastêpnie opowiedzia³ siê za
wprowadzeniem sformalizowanych procedur wzorem pañstw zachodnich i
USA. Jego zdaniem, wprowadzenie koszyka by³oby zbêdne gdyby okrelono procedury. Standard ratowniczy musi byæ przy tym zapewniony dla ka¿dego niezale¿nie od ubezpieczenia. Standardy podstawowe powinny byæ
dostêpne dla wszystkich ubezpieczonych. Inne wiadczenia by³yby niestandardowe, np. prowadzenie przez ordynatora czy zabiegi chirurgii plastycznej. Przy kalkulacji ceny us³ugi lekarskiej nale¿a³oby przy tym uwzglêdniaæ koszt odpowiedzialnoci cywilnej (ubezpieczenia od tego ryzyka).
Kolejnym uczestnikiem dyskusji by³ dr Krzy¿anowski, który uwa¿a³,
¿e nie mo¿na okreliæ koszyka wiadczeñ gwarantowanych, je¿eli reszta
systemu jest nieokrelona. Porównuj¹c system polski z czeskim dr Krzy¿anowski wykazywa³, ¿e za podobne sk³adki oferujemy jedn¹ pi¹t¹ tego, co
jest dostêpne dla pacjenta w Czechach. Przy tworzeniu kas chorych wzorowano siê czêciowo na systemie niemieckim, a obecnie chcemy wprowadzaæ procedury, nad którymi w USA pracowano od 1938 r. Uwa¿a zatem,
¿e nale¿y wzorowaæ siê na sprawdzonych na wiecie rozwi¹zaniach. Na
zakoñczenie dr Krzy¿anowski wskaza³, ¿e podstaw¹ wyceny wiadczenia 
wzorem amerykañskim  powinna byæ praca lekarza.
Prof. Marek Safjan odpowiadaj¹c na pytanie dr K. Tymowskiej stwierdzi³, ¿e odp³atnoæ jest mo¿liwa w zakresie wiadczeñ ponadstandardowych
a w zakresie wiadczeñ objêtych gwarancj¹ pañstwa Trybuna³ Konstytucyjny nie wyklucza pewnej partycypacji ze strony beneficjentów. Nie mo¿e
to jednak odbieraæ gwarancyjnej funkcji pañstwa  czyli odp³atnoæ nie
mo¿e odbiegaæ od charakteru dop³at. Odpowiadaj¹c z kolei na pytanie
dr A. W³odarczyka, prof. M. Safjan stwierdzi³, ¿e lekarz ma obowi¹zek
poinformowaæ, jaka procedura jest do kupienia i je¿eli takiej informacji
nie udzieli, to ponosi odpowiedzialnoæ.
W dyskusji zabra³ równie¿ g³os prof. Tadeusz To³³oczko, który stwierdzi³, ¿e je¿eli chodzi o tzw. koszyk, to dla z.o.z. niezbêdna jest wiedza,
ile jest pieniêdzy na rok, dwa i trzy kolejne lata. Nale¿y te¿, jego zdaniem, zadaæ pytanie czy ¿¹danie stworzenia koszyka jest w ogóle racjo-
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nalne, skoro nie wiadomo ile, za ile i komu maj¹ byæ udzielane wiadczenia. Zadaæ trzeba sobie te¿ pytanie na czym ma polegaæ odpowiedzialnoæ systemu wobec pacjenta. Sama koncepcja limitów jest wyrazem niewydolnoci systemu.
Ostatnim uczestnikiem dyskusji by³ dr Aleksander Kotlicki, który stwierdzi³, ¿e przyjêcie za³o¿enia, ¿e wiadczenia maj¹ byæ udzielane wed³ug
aktualnych wskazañ wiedzy medycznej jest bardzo kosztowne i nie do
udwigniêcia  nie tylko dla polskiej s³u¿by zdrowia. Zdaniem dr A. Kotlickiego, art. 68 ust 2 Konstytucji jest sformu³owany ob³udnie, reglamentacja jest bowiem konieczna. Konieczny jest zatem koszyk, przy czym
sformu³owanie go od strony negatywnej jest ³atwiejsze a od strony pozytywnej trudniejsze.

Konsekwencje braku nowej ustawy w dniu 1 stycznia 2005 r.
dla pañstwa, samorz¹du terytorialnego oraz pacjentów i personelu
medycznego  dyskusja panelowa
Jako pierwsza w tej czêci konferencji g³os zabra³a prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, która stwierdzi³a, ¿e w przypadku braku nowej ustawy w dniu 1 stycznia 2005 r. wyst¹pi czarna dziura. Kasy chorych automatycznie nie powróc¹. Dlatego konieczne jest jak najszybsze uchwalenie ustawy i nie mo¿na zwlekaæ nawet, je¿eli maj¹ byæ przedterminowe wybory.
Nastêpnie g³os zabra³ prof. Marek Safjan, który wyranie stwierdzi³, ¿e
nie ma mowy o powrocie kas chorych. Co prawda istnieje luka prawna, ale
nie ma jednak ¿adnego od¿ywania ustawy uchylonej przez ustawê niezgodn¹ z Konstytucj¹. Nastêpnie prof. M. Safjan stwierdzi³, ¿e nie ma mo¿liwoci przed³u¿enia obowi¹zywania niekonstytucyjnej ustawy i okres vacatio legis musi siê zmieciæ do dnia 1 stycznia 2005 r. Jego zdaniem, jest
mo¿liwa nowelizacja ustawy niezgodnej z Konstytucj¹. Rozwi¹zanie Sejmu oznacza dyskontynuacjê prac, tym bardziej wiêc nale¿y siê spieszyæ. W
przeciwnym wypadku nie bêdzie bowiem ¿adnych podstaw do udzielania
wiadczeñ medycznych.
Prof. Leszek Kubicki zwróci³ uwagê, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny nie
stwierdzi³ niezgodnoci z Konstytucj¹ ca³ej ustawy, ale szeregu jej przepisów. Oznacza to, ¿e w sytuacji braku nowej ustawy w dniu 1 stycznia 2005 r.
niektóre przepisy ustawy bêd¹ nadal obowi¹zywaæ. W szczególnoci dotyczy to przepisów nak³adaj¹cych obowi¹zek uiszczania sk³adek. Nie bêdzie
14
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natomiast podstawy funkcjonowania NFZ. P³atnik sk³adek by³by uprawniony do otrzymania w zamian wiadczeñ, mia³by roszczenie. Pozosta³aby tak¿e
infrastruktura a lekarze mieliby obowi¹zek udzielania wiadczeñ na podstawie art. 30 ustawy o zawodzie lekarza. W tej sytuacji lekarz powinien udzielaæ wiadczeñ dzia³aj¹c w stanie wy¿szej koniecznoci z konsekwencjami
dla pañstwa. Nastêpnie prof. L. Kubicki przypomnia³, ¿e tak naprawdê w
chwili obecnej funkcjonuj¹ dwa systemy: sk³adkowy i bud¿etowy.
Zabieraj¹cy nastêpnie g³os prof. Marian Zdyb w odniesieniu do kwestii
mo¿liwoci nowelizacji ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. stwierdzi³, ¿e
nowelizacje cz¹stkowe nie rozwi¹¿¹ do koñca problemu. W trakcie prac
nad now¹ ustaw¹ s¹ one jednak mo¿liwe. Je¿eli jest to konieczne, to mo¿na
uchwalaæ nawet zmiany pojedynczych artyku³ów.
Zabieraj¹c ponownie g³os prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska stwierdzi³a, ¿e priorytetem jest rozstrzygniêcie: kto, co i jak bêdzie dzieli³. Jej
zdaniem, nie bêdzie podstaw prawnych dla dochodzenia przez z.o.z. zwrotu kosztów udzielania wiadczeñ. Istnieje koniecznoæ wprowadzenia czêciowej odp³atnoci za wiadczenia czy choæby us³ugi hotelowe szpitali.
Jej zdaniem istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e przy braku nowej ustawy sk³adki zdrowotne po 1 stycznia 2005 r. wpadn¹ i przepadn¹ w ZUS.
Prof. Zdzis³aw Kubot stwierdzi³, ¿e system opieki zdrowotnej dotyczy
nie tylko ubezpieczenia zdrowotnego, ale tak¿e z.o.z. Po 1 stycznia 2005 r.
system ten by³by niekompletny. Sk³adka by³aby pobierana i odprowadzana
na dotychczasowych zasadach, ale nie istnia³by NFZ  strona kontraktu.
Zdaniem prof. Z. Kubota, je¿eli nowej ustawy nie bêdzie, to w miejsce
NFZ wst¹pi Skarb Pañstwa jako jego nastêpca prawny. Zasadniczym systemem finansowania jest obecnie system kontraktowy, który w takiej sytuacji zosta³by unicestwiony. Obecnie art. 7 ustawy o z.o.z. ma charakter pomocniczy. Daje on mo¿liwoæ ¿¹dania refundacji  dzisiaj w stosunku do
NFZ a w razie braku tego podmiotu  w stosunku do Skarbu Pañstwa. Sk³adki
obecnie pobiera ZUS i przekazuje do NFZ. Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne ZUS przekazuje do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (bez osobowoci prawnej). Zgodnie z orzeczeniem S¹du Najwy¿szego w³acicielem tych rodków jest Skarb Pañstwa. Podobnie powinno staæ siê ze sk³adkami na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS nie mia³by tytu³u do zatrzymania
sk³adek, musia³by je przekazaæ. Prawdopodobnie w nowej ustawie nowy
NFZ bêdzie nastêpc¹ prawnym dotychczasowego funduszu. Je¿eli by³aby
nowa ustawa, ale np. dopiero 1 lutego 2005 r., nastêpc¹ by³by Skarb Pañstwa, a nowy NFZ chyba nie by³by nastêpc¹ poprzednika. Zabieraj¹c po-
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nownie g³os prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska stwierdzi³a, ¿e nastêpstwo prawne Skarbu Pañstwa nie jest takie oczywiste. Musi byæ przepis, z
którego ono wynika, podobnie jak musi byæ przepis reguluj¹cy zwrot kosztów udzielania wiadczeñ. Musi byæ okrelone, kto dzieli rodki.
Dr Krzy¿ewski zada³ w zwi¹zku z g³osami panelistów pytanie: kto poniesie odpowiedzialnoæ, je¿eli po 1 stycznia 2005 r. zaistnieje sytuacja
braku nowej ustawy? W odpowiedzi prof. L. Kubicki stwierdzi³, ¿e je¿eli
Rada Ministrów nie przedstawi projektu w terminie umo¿liwiaj¹cym uchwalenie ustawy, przed Trybuna³em Stanu powinien odpowiedzieæ Prezes Rady
Ministrów lub jej cz³onkowie. Je¿eli Rada Ministrów zd¹¿y, ale nie zd¹¿y
parlament  przed Trybuna³em Stanu nikt nie stanie. Parlamentarzyci nie
ponosz¹ bowiem odpowiedzialnoci konstytucyjnej. Wchodzi wówczas w
grê wy³¹cznie odpowiedzialnoæ polityczna przed wyborcami.
Prof. M. Safjan stwierdzi³ podsumowuj¹c ten fragment dyskusji, ¿e jego
zdaniem odpowiedzialnoæ odszkodowawcza by³aby byæ mo¿e znacznie
dotkliwsza. Przypomnia³, ¿e mo¿liwa jest choæby cz¹stkowa  etapowa
nowelizacja i ¿e nie ma ju¿ czasu na dyskusje nad modelem systemu ochrony zdrowia. Prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska podkreli³a natomiast,
¿e zamiarem panelistów nie by³o straszenie nikogo, ale po prostu  wskazanie koniecznoci rozwi¹zania problemu.
Opracowanie:
Iwona Wrzeniewska-Wal (cz. I), Edyta L. Wêdrychowska (cz. II)
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Racjonowanie świadczeń a obowiązek troski
o dobro pacjenta

Racjonowanie wiadczeñ medycznych jest stare jak medycyna. W przesz³oci lekarze racjonowali swe us³ugi w sposób mniej widoczny ni¿ dzisiaj, wiadcz¹c je tylko czêci spo³eczeñstwa. Dzi racjonowanie w postaci
dostêpu do wiadczeñ medycznych dla niektórych ust¹pi³o miejsca racjonowaniu w formie kolejek dla prawie wszystkich. Problem racjonowania
nie znika, a warunki organizacyjne i zdobycze technologiczne medycyny
dodatkowo go nasilaj¹.
Najczêciej proponowana recepta na racjonowanie wiadczeñ medycznych to przeznaczanie wiêkszych funduszy na ochronê zdrowia i racjonalizacjê wydatków. Jest to mylenie b³êdne. Lokalizuje tylko jedno ród³o
potrzeby racjonowania wiadczeñ, a przez to skazuje na pora¿kê próby naprawy systemu opieki zdrowotnej. Autentyczn¹ naprawê systemu mo¿na
osi¹gn¹æ pod warunkiem zmiany wi¹zanych z nim oczekiwañ, co zak³ada
zasadnicz¹ zmianê w le¿¹cych u jego podstaw przekonañ moralnych. Jedno
z g³ównych miejsc zajmuje wród tych przekonañ idea³, który nazwê indywidualizmem moralnym medycyny. W swej dzisiejszej, maksymalistycznej postaci idea³ ten wymaga zapewnienia ka¿demu dostêpu do wszechstronnych wiadczeñ medycznych wysokiej jakoci. Idea³u tego nie mo¿na
jednak zrealizowaæ w wiecie nieuniknionego deficytu zasobów, w tym
zasobów medycznych, a obstawanie przy nim dowodzi niezrozumienia natury tego deficytu oraz spo³ecznych, instytucjonalnych i organizacyjnych
warunków wiadczenia opieki zdrowotnej.
Rozs¹dny system opieki zdrowotnej powinien gwarantowaæ ograniczony pakiet wysokiej jakoci wiadczeñ dla ka¿dego, pozostawiaj¹c miejsce
na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dla tych, których na nie staæ,
i dobroczynnoæ dla pozosta³ych. Taki system nie eliminuje racjonowania
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wiadczeñ medycznych, poniewa¿  jak ka¿dy system b¹d jego brak 
sam jest jedn¹ z form racjonowania, oferuje za to jasne kryteria rozstrzygania konkurencji oczekiwañ pacjentów.

Moralny indywidualizm medycyny i nieuchronnoæ
racjonowania wiadczeñ
Problem racjonowania wiadczeñ w jego dzisiejszej postaci kszta³tuje
w³aciwy medycynie wiata zachodniego indywidualizm moralny, którego
1
pocz¹tki pojawi³y siê wraz z rewolucj¹ w medycynie staro¿ytnej Grecji .
Chorobê pojêto jako zaburzenie porz¹dku w organizmie jednostki, a centralnym obiektem zainteresowañ lecz¹cych sta³ siê pacjent, a nie kosmos czy
2
spo³eczeñstwo . Zmiana ta doprowadzi³a do powstania w medycynie nowej
perspektywy moralnej, której g³ównym elementem by³a koncentracja na dobru konkretnego pacjenta i stawianiu tego dobra przed dobrem spo³ecznym
i przysz³ych pokoleñ, pomimo ¿e czasem i te inne dobra lekarz musia³ uwzglêdniaæ w rachubach moralnych3. Dopiero w osiemnastym wieku do indywidualizmu medycyny do³¹czy³a maksymalistyczna zasada, ¿e lekarz powinien
4
zabiegaæ o dobro pacjentów za pomoc¹ wszelkich znanych mu rodków .
Przywi¹zanie do tej zasady ujawnia siê np. w postêpowaniu lekarzy, którzy
uznaj¹ pacjenta za umieraj¹cego dopiero po wyczerpaniu wszelkich dostêpnych rodków zdolnych poprawiæ stan chorego, czyli niezale¿nie od oceny
faktycznych szans odwrócenia procesów wiod¹cych do mierci5.
Po³¹czenie indywidualizmu medycznego z maksymalizmem sprawia,
¿e ka¿dy pacjent ubiegaj¹cy siê o wiadczenia medyczne ma równe prawo
1

R. Porter: The Greatest Benefit to Mankind. A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present,
Londyn 1997, s. 55; Cambridge Illustrated History of Medicine, red. R. Porter, Cambridge 2001, s. 56.
2
T. Brzeziñski: Zdrowie i choroba w staro¿ytnoci i redniowieczu [w:] Historia medycyny,
red. T. Brzeziñski, Warszawa 1995, s. 69.
3
Z tego m.in. powodu eksperymenty medyczne prowadzone wbrew woli uczestników spotyka potêpienie,
nawet jeli rezultaty tych eksperymentów maj¹ znaczn¹ wartoæ poznawcz¹ i przyczyniaj¹ siê do poprawy metod
leczniczych; por. When Medicine Went Mad: Bioethics and the Holocaust, red. A. R. Caplan, Totowa, N.J. 1992.
4
Ten maksymalizm jest, historycznie rzecz bior¹c, wyj¹tkowy; zob. E. H. Ackerknecht: A Short History of
Medicine, Revised edition, Baltimore i Londyn 1982, s. 24, 38; zob. te¿ Ðåñß ôå÷íå w: Hippocrates, with an
English translation by W.H.S. Jones, Cambridge, Mass., Harvard University Press, London, W. Heinemann,
1984-1992, tom II, s. 202-204 i 203205.
5
Z wyj¹tkiem pacjentów, u których procesy wyniszczaj¹ce postêpuj¹ bardzo szybko. J. H. Muller, B. A.
Koenig: On the Boundary of Life and Death: The Definition of Dying by Medical Residents [w:] Biomedicine
Examined, red. M. Lock i D. Gordon, Boston 1988, s. 351374.
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do opieki lekarza i wobec ka¿dego z nich lekarz jest równie zobowi¹zany
dbaæ o jego dobro wykorzystuj¹c wszelkie znane mu rodki. Poniewa¿ lekarz jest równie zobowi¹zany wobec wszystkich pacjentów, to jedyne moralnie dopuszczalne uporz¹dkowanie wspó³zawodnicz¹cych ze sob¹ roszczeñ pacjentów mo¿e polegaæ na umieszczeniu ich w tym samym miejscu
hierarchii. To natomiast nie tylko nie rozwi¹zuje problemu konkurencji dóbr
pacjentów, ale wrêcz sprawia, ¿e ka¿da próba racjonowania bêdzie nie do
przyjêcia. Zadbanie o dobro jednego pacjenta jest bowiem równoznaczne
z zaniedbaniem dobra drugiego.
Z punktu widzenia maksymalistycznego indywidualizmu medycyny nie
mo¿na wyeliminowaæ konkurencji dóbr pacjentów, a wobec tego i racjonowania. Nie usun¹ jej programy oszczêdnociowe, eliminacja marnotrawstwa, rezygnacja z ma³o efektywnych procedur, ograniczanie korzystania
6
ze wiadczeñ przez tzw. wspó³p³acenie i obni¿ka sk³adki na ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej lekarzy. Nie pomo¿e te¿ przeznaczanie
wiêkszych zasobów na opiekê medyczn¹7 przez podnoszenie wysokoci
sk³adek ubezpieczenia zdrowotnego, ani przeznaczanie na s³u¿bê zdrowia
wiêkszych sum z bud¿etów pañstw. Wszystkie te propozycje mog¹ rozwi¹zaæ problem konkurencji dóbr ró¿nych pacjentów tylko czêciowo i doranie, wszystkie bowiem zak³adaj¹, ¿e racjonowanie wiadczeñ medycznych
to zjawisko przejciowe.
Jest to za³o¿enie fa³szywe. Niezale¿nie od stopnia rozwoju ekonomicznego, naukowego i technologicznego, spo³eczeñstwa ludzkie nigdy nie bêd¹
mog³y zapewniæ wszystkim swym cz³onkom dostêpu do pe³nego zakresu
wysokiej jakoci wiadczeñ medycznych. Zawsze trzeba bêdzie decydowaæ, którego z pacjentów otoczyæ opiek¹ w pierwszej kolejnoci, któremu
z nich zapewniæ tê opiekê w najwiêkszym mo¿liwym stopniu, b¹d te¿ 
który z nich w ogóle j¹ uzyska. Jako przedsiêwziêcie indywidualne i spo³eczne medycyna jest skazana na racjonowanie.
Przyczyny tego stanu rzeczy nie tkwi¹ po prostu w b³êdach organizacyjnych i braku rodków. S¹ one przede wszystkim pojêciowe. B³êdy organizacyjne i niedostatki finansowe sprawiaj¹ jedynie, ¿e problem racjonowania
wiadczeñ medycznych staje siê bardziej widoczny i bardziej dotkliwy.
6

Ten dziwol¹g terminologiczny ujawnia zamykanie oczu zwolenników tego rozwi¹zania na realia opieki
medycznej, sugeruj¹c, ¿e pacjent pokrywa tylko czêæ kosztów opieki medycznej, a nie ca³oæ. Tzw. wspó³p³acenie to w rzeczywistoci dop³ata do op³aty uiszczonej wczeniej w postaci (zale¿nie od systemu opieki zdrowotnej) sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne lub podatków.
7
D. Callahan: Symbols, Rationality, and Justice: Rationing Health Care, American Journal of Law and
Medicine, vol. xviii, nr 12 (1992): 113, s. 6.
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Z powodów pojêciowych wiadczenia medyczne nale¿¹ do dóbr nieuchronnie deficytowych, tj. takich, których nie ma i nie bêdzie pod dostatkiem dla
wszystkich potrzebuj¹cych. Po pierwsze, niezale¿nie od praktycznej i moralnej wartoci zdrowia, potrzeby medyczne to jedne z wielu potrzeb ludzkich.
Na zaspokojenie tego, co uwa¿aj¹ za swe potrzeby medyczne, jednostki
i spo³eczeñstwa nie przeznaczaj¹ ca³oci b¹d wiêkszoci, ale tylko czêæ
8
swoich zasobów . Zasoby te obejmuj¹ nie tylko fundusze na zakup sprzêtu
i wynagrodzenia specjalistów, ale te¿ instytucje dysponuj¹ce systemem dostarczania wiadczeñ medycznych, czas, zaanga¿owanie i emocje jednostek,
w tym cz³onków rodziny, bezporednio lub porednio zaanga¿owanych
w opiekê nad chorymi. Decyzje o tym, jak¹ czêæ zasobów skierowaæ na
zaspokojenie potrzeb medycznych, zapadaj¹ w wyniku mniej lub bardziej
jawnego wa¿enia tych potrzeb w porównaniu z innymi potrzebami oraz oceny ryzyka pojawienia siê tych potrzeb w danym zakresie.
Na to, jak du¿¹ czêæ zasobów medycznych przeznacza siê na zaspokojenie tego, co uwa¿a siê za potrzeby medyczne, wp³ywaj¹ te¿ postawy wobec ryzyka zachorowania, które zale¿¹ m.in. od wielkoci posiadanych zasobów i spo³ecznego zaplecza w postaci krêgu przyjació³ i rodziny. Na drodze ustawodawczej ró¿ne postawy wobec wartoci zdrowia i ryzyka zajmuj¹ ca³e spo³eczeñstwa, przeznaczaj¹c z bud¿etów pañstw rodki na zaspokojenie potrzeb medycznych obywateli, organizuj¹c (lub nie robi¹c tego)
systemy wiadczenia us³ug medycznych i kampanie edukacji zdrowotnej.
Postawy zajmowane przez spo³eczeñstwa zale¿¹ zwrotnie od dominuj¹cych
przekonañ o wartoci zdrowia w porównaniu z innymi dobrami oraz od
dominuj¹cych postaw jednostek wobec ryzyka, które z kolei zale¿¹ od zasobów finansowych ca³ego spo³eczeñstwa i od charakteru istniej¹cych
w nim wiêzi miêdzyludzkich. Bez wzglêdu na to, czy decyzje podejmuj¹
jednostki czy zbiorowoci, zasoby przeznaczone na zaspokojenie potrzeb
zdrowotnych s¹ zawsze ograniczone i z punktu widzenia zaspokojenia tego,
co siê uwa¿a za takie potrzeby, pula dostêpnych wiadczeñ zawsze powinna byæ wiêksza ni¿ jest w rzeczywistoci.
Po drugie, potrzeby medyczne s¹ nieuchronnie deficytowe, poniewa¿
podlegaj¹ dynamice w³aciwej wszystkim potrzebom. Kluczowy jest tu
mechanizm powstawania potrzeb i nieodwracalnoæ przeradzania siê pra8

Potwierdza to przyk³ad obywateli bogatych Stanów Zjednoczonych, którzy stawiaj¹ zdrowie wyj¹tkowo
wysoko w swych hierarchiach wartoci, a mimo to w 2001 r. na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych wydali 1,425
biliona dolarów, czyli ok. 14% PKB tego kraju; U.S. Census Bureau: Statistical Abstract of the United States,
2003, s. 103 i 438.
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gnieñ w potrzeby9. Mechanizm ten widaæ tam, gdzie okrelone dobra wydaj¹ siê z punktu widzenia jednostek lub spo³eczeñstw zaspokajaæ ich potrzeby, pomimo, ¿e w przesz³oci dobra te uchodzi³y za luksusowe lub w
ogóle nie by³y dostêpne. W nastêpstwie czêstego korzystania z takich dóbr
traktuje siê je jako co, co zaspokaja podstawow¹ potrzebê, a nie jest dobrem luksusowym b¹d przywilejem. Pozbawienie dostêpu do tego dobra
zostanie wówczas odebrane jako utrata mo¿liwoci zaspokojenia potrzeby.
Dobra kiedy uznawane za luksusowe staj¹ siê niezbêdne, a ich miejsce
zajmuj¹ dobra, których do tej pory w ogóle nie brano w rachubê, poniewa¿
znajdowa³y siê poza zasiêgiem jednostek. Kolejka osób uznaj¹cych, ¿e maj¹
prawo do nowych dóbr stale siê wyd³u¿a, co oznacza, ¿e jeli ktokolwiek
ma mieæ dostêp do nich, to trzeba je bêdzie coraz czêciej racjonowaæ.
Potrzeby zdrowotne nie stanowi¹ w tym mechanizmie wyj¹tku. Zapewniaj¹c chorym dostêp do pewnego pakietu wiadczeñ sprawiamy, ¿e wiadczenia te traktuje siê jako zaspokajaj¹ce podstawowe potrzeby, a rezygnacja choæby z czêci pakietu jest dla chorych nie do przyjêcia. Z powodu za
postêpu technicznego miejsce dóbr, do których uzyskania aspiruje coraz
wiêksza liczba potencjalnych i aktualnych pacjentów, zajmuj¹ wiadczenia
medyczne, które do tej pory traktowano jako luksusowe. Ponadto, wraz z
popraw¹ stanu ich zdrowia jednostki zauwa¿aj¹ u siebie dolegliwoci, których wczeniej nie dostrzega³y lub dostrzegaj¹c, nie uwa¿a³y za wymagaj¹ce interwencji medycznej. Mimo wiêc poprawy stanu ich zdrowia (mierzonego np. zachorowalnoci¹ i redni¹ oczekiwan¹ d³ugoci¹ ¿ycia) jednostki
maj¹ coraz wiêksze poczucie jego braku10, a w konsekwencji  coraz wiêksze potrzeby zdrowotne. Z powodu rosn¹cych kosztów wiadczeñ medycznych oraz pomimo postêpów naukowych i technologicznych  a czêsto,
paradoksalnie, w ich nastêpstwie  kolejka pacjentów oczekuj¹cych tych
wiadczeñ stale siê wyd³u¿a.
Przyk³adem dzia³ania tego mechanizmu w medycynie mo¿e byæ histo11
ria leczenia transplantacyjnego . Przeszczepy organów, które pod koniec
lat piêædziesi¹tych i na pocz¹tku szeædziesi¹tych nale¿a³y do terapii eksperymentalnych, nie by³y przedmiotem oczekiwañ wiêkszoci pacjentów,
którzy spe³niali warunki kwalifikuj¹ce dzisiejszych pacjentów do tego rodzaju leczenia. Rozwój leków immunosupresyjnych spowodowa³, ¿e coraz
9

D. Callahan: What Kind of Life: The Limits of Medical Progress, New York 1990, s. 3134.
A. J. Barsky: Worried Sick: Our Troubled Quest for Wellness, Boston 1988.
11
R. Munson: Intervention and Reflection: Basic Issues in Medical Ethics, Belmont 2000, s. 737738.
10
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wiêcej pacjentów mo¿na skutecznie leczyæ transplantacyjnie, a osoby, które
trzydzieci lat temu nie kwalifikowa³yby siê do tego typu leczenia, obecnie
na nie licz¹. Praktycznie ka¿dy potencjalny pacjent objêty dzi jak¹ form¹
wiadczeñ medycznych uznaje tego rodzaju leczenie za element nale¿nego
mu pakietu wiadczeñ. Kolejka oczekuj¹cych na przeszczep wyd³u¿a siê mimo
12
zmian legislacyjnych, rosn¹cej liczby dostêpnych narz¹dów oraz doskonalenia technik operacyjnych i leków. Racjonowanie wiadczeñ medycznych
w tej dziedzinie nie tylko siê utrzymuje, ale i przybiera na sile.
Oprócz wzglêdów konceptualnych, do koniecznoci racjonowania dostêpu do wiadczeñ medycznych przyczyniaj¹ siê wzglêdy organizacyjne
i ekonomiczne. Postêp naukowy i technologiczny poci¹ga za sob¹ nie tylko
doskonalenie metod leczenia, ale najczêciej tak¿e wzrost jednostkowych
kosztów wiadczeñ. Przyczynia siê do tego konkurencja, która sk³ania producentów leków i sprzêtu medycznego do wprowadzania na rynek wci¹¿
nowych produktów. Czasem nowe produkty nieznacznie przewy¿szaj¹
swych poprzedników skutecznoci¹ b¹d dok³adnoci¹ pomiaru, lecz d¹¿enie lekarzy do zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki nierzadko prowadzi do ulegania zabiegom marketingowym producentów i ponoszenia
przez instytucje opieki zdrowotnej kosztów zakupu nowych rodków medycznych i wymiany sprzêtu, co dla czêci pacjentów mo¿e skutkowaæ pogorszeniem opieki medycznej.

Przezwyciê¿enie maksymalistycznego indywidualizmu medycyny
Poniewa¿ racjonowanie wiadczeñ medycznych jest nieuchronne, podejcie do problemu racjonowania nie mo¿e polegaæ na podejmowaniu prób
unikniêcia go, lecz na opracowaniu systemu, w którym  nawet jeli
z trudem i niechêtnie  racjonowanie bêdzie moralnie akceptowalne
dla lekarzy i pacjentów. To za mo¿na osi¹gn¹æ tylko po odrzuceniu jednego z filarów moralnego indywidualizmu wspó³czesnej medycyny.
Maksymalistyczny indywidualizm moralny medycyny to trzy postulaty, których nie mo¿na pogodziæ. Wymaga on zapewnienia 1) ka¿demu pacjentowi 2) wysokich jakociowo i 3) wszechstronnych wiadczeñ medycz12

Przyk³adu zmiany legislacyjnej maj¹cej zwiêkszyæ liczbê dostêpnych narz¹dów do przeszczepów dostarcza Ustawa z dnia 26 padziernika 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów (Dz. U.
Nr 138, poz. 682 z pón. zm.) i jej instytucja zgody domniemanej.
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nych13. W obliczu ich nieuchronnej deficytowoci zapewnienie ka¿demu
pacjentowi wysokiej jakoci wiadczeñ oznacza ograniczenie ich zakresu,
tj. naruszenie wymogu wszechstronnoci (3). Wszechstronna opieka medyczna dla wszystkich pacjentów przy nieuchronnym deficycie zasobów
musi z kolei prowadziæ do kompromisów kosztem jakoci wiadczeñ, czyli
do pogwa³cenia postulatu (2). Natomiast zapewnienie wszechstronnoci
wiadczeniom wysokiej jakoci ka¿e w wiecie deficytowych zasobów medycznych ograniczyæ dostêp pacjentów do tych wiadczeñ, czyli naruszyæ
postulat (1). W³anie po³¹czenie tych trzech wymagañ sprawia, ¿e konkurencja dóbr ró¿nych pacjentów jest problemem bez rozwi¹zania. W wiecie
deficytu wiadczeñ medycznych spe³nienie dowolnych dwóch postulatów
wspó³czesnego indywidualizmu moralnego medycyny nieuchronnie prowadzi do naruszenia trzeciego.
Aby unikn¹æ konfliktów obecnych w indywidualizmie moralnym wspó³czesnej medycyny konieczne jest porzucenie jednej z jego czêci sk³adowych, a tym samym  porzucenie nierealistycznej wiary w mo¿liwoæ unikniêcia racjonowania wiadczeñ. To za jest nieosi¹galne bez zasadniczej
zmiany spojrzenia lekarzy na swoje zadania i rolê w ¿yciu spo³ecznym.
Nie mog¹ oni podejmowaæ decyzji wy³¹cznie z punktu widzenia dobra
pojedynczego pacjenta. Dobro to musz¹ postrzegaæ tak¿e z perspektywy
dobra pozosta³ych potencjalnych i aktualnych pacjentów, a wiadczenie na
rzecz pacjenta musz¹ widzieæ jako dysponowanie czym, co nie stanowi
jedynie prywatnej sprawy pacjenta lub umowy miêdzy pacjentem a lekarzem. Czy im siê to podoba, czy nie, lekarze musz¹ w wiêkszym stopniu
widzieæ swój zawód jako uwik³any w dystrybucjê dóbr, które nie s¹ ich
prywatn¹ w³asnoci¹. Lekarze musz¹ zrewidowaæ swój stosunek do idea³u powszechnego dostêpu do wysokiej jakoci wszechstronnych wiadczeñ medycznych i pogodziæ siê z uczestniczeniem w racjonowaniu zasobów medycznych.
Konkluzja ta mo¿e byæ trudna do zaakceptowania, jednak wbrew pozorom, nie ma w niej nic szczególnie nowego. W historii ludzkoci zasoby
medyczne zawsze by³y racjonowane. Najczêstsz¹ form¹ racjonowania by³ i
jest rynek. Przez wiêkszoæ historii naszego krêgu kulturowego dostêp do
opieki medycznej mieli niemal wy³¹cznie ci, których by³o na ni¹ staæ. Pomimo obecnego w wiêkszoci deklaracji lekarskich idea³ów zakazu czy13
A. Weale: Rationing Health Care. A Logical Solution to an Inconsistent Triad, British Medical Journal
1998, s. 316410.
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nienia ró¿nicy miêdzy pacjentami w zale¿noci od ich stanu spo³ecznego
i zamo¿noci lekarze najczêciej leczyli tych, których by³o na to staæ. Tam,
gdzie znajdowali siê potencjalni pacjenci nie mog¹cy op³aciæ wiadczeñ
medycznych, wiêkszoæ lekarzy nie zagl¹da³a choæby dlatego, ¿e ci pacjenci nie nale¿eli do wykszta³conej i wzglêdnie zamo¿nej czêci spo³eczeñstwa, do której najczêciej nale¿eli te¿ lekarze. Ograniczenie wiadczeñ
w zale¿noci od zdolnoci p³atniczych pacjentów by³o jedn¹ z form racjonowania wiadczeñ, chocia¿ mo¿e nie zawsze lekarze zdawali sobie sprawê z tego, ¿e bior¹ w nim udzia³. Inna forma racjonowania stosowana przez
lekarzy wywodzi siê z idea³ów moralnych, takich jak np. idea³y spo³ecznikowskie. G³ówna ró¿nica miêdzy t¹ postaci¹ racjonowania a rynkow¹ polega na tym, ¿e uczestnictwo lekarzy w nim by³o jawne dla nich samych,
poniewa¿ dzia³anie na podstawie idea³ów musi byæ wiadome.
Niezale¿nie od tego, czy uczestnictwo lekarzy w racjonowaniu wiadczeñ by³o dla nich jawne czy nie, najczêciej pojmowali oni swe zadania
w szerszym kontekcie spo³ecznym. Zarówno lekarz bogatych, jak i bezinteresowny lekarz-spo³ecznik odrzuca³ jeden z filarów maksymalistycznego
indywidualizmu medycyny. Lekarz zamo¿nych nie uznawa³ egalitarnej zasady wiadczenia dla ka¿dego chorego, lekarz-spo³ecznik w imiê równoci
rezygnowa³ z wszechstronnoci opieki medycznej.
Zwolennicy maksymalistycznego indywidualizmu medycyny nie przyjmuj¹ tych ograniczeñ do wiadomoci zapewne w wyniku zach³yniêcia siê
osi¹gniêciami medycyny ostatnich stu lat. Wraz z szybkim bogaceniem siê
spo³eczeñstw, postêp medyczny ujawniaj¹cy siê w rosn¹cych wskanikach
wyleczeñ i d³u¿szej oczekiwanej redniej ¿ycia zapewne usun¹³ z pola widzenia lekarzy i ca³ych spo³eczeñstw fakt, ¿e opieka medyczna pozostanie
deficytowa niezale¿nie od osi¹gniêæ medycyny. Dopiero ponowne uwiadomienie sobie, ¿e po zaspokojeniu jednych potrzeb ich miejsce zajm¹ nastêpne, mo¿e doprowadziæ do spojrzenia na powinnoci lekarzy z punktu
widzenia wykraczaj¹cego poza indywidualn¹ relacjê lekarz-pacjent. To za
zmusza do rezygnacji z jednego z filarów maksymalistycznego indywidualizmu medycyny, podobnie jak w przesz³oci czynili to lekarze ludzi zamo¿nych i lekarze-spo³ecznicy.
Odrzucenie jednego z postulatów le¿¹cych u podstaw wspó³czesnego
moralnego indywidualizmu medycyny, czyli zgoda na racjonowanie wiadczeñ, mo¿e przyj¹æ trzy formy. Po pierwsze, mo¿na zaj¹æ stanowisko elitarystyczne: zrezygnowaæ z d¹¿enia do powszechnego dostêpu do opieki zdrowotnej, zapewniaj¹c wszechstronne wiadczenia wysokiej jakoci tylko czê24
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ci obywateli. Rozwi¹zanie to wymaga³oby kryteriów wyboru osób maj¹cych dostêp do wiadczeñ medycznych, a g³ówn¹ wskazówk¹ w ich ustalaniu mog³yby byæ podlegaj¹ce dystrybucji zasoby medyczne. Po oszacowaniu istniej¹cych zasobów oraz ustaleniu, jak wiele z nich nale¿y przeznaczyæ dla jednostki, aby spe³niæ wymogi jakoci i wszechstronnoci, mo¿na
by ustaliæ kryteria przynale¿noci do grupy osób objêtych wiadczeniami
w taki sposób, aby nale¿a³o do niej nie wiêcej osób ni¿ tyle, ilu mo¿na
zapewniæ wszechstronne wiadczenia wysokiej jakoci. Kryteria te mog³yby byæ ró¿ne: przynale¿noæ do wybranej klasy spo³ecznej, grupy politycznej, czy zdolnoæ p³atnicza.
Kryteria te  choæ w praktyce mo¿liwe i stosowane  wydaj¹ siê moralnie nie do przyjêcia, poniewa¿ narusza³yby jedn¹ z naczelnych zasad wspó³czesnych spo³eczeñstw demokratycznych, jak¹ jest równoæ obywateli.
Uzale¿nianie posiadania uprawnieñ od przynale¿noci do klasy spo³ecznej
b¹d partii politycznej oznacza³oby odmówienie obywatelstwa pewnym
czêciom spo³eczeñstwa i przez to otwarcie narusza³oby zasadê równoci
obywateli. Poniewa¿ przynale¿noæ do uprzywilejowanych klas i partii czêsto wspó³wystêpuje z wiêkszymi zdolnociami p³atniczymi nale¿¹cych do
nich jednostek, wykorzystanie jej jako kryterium dostêpu do wiadczeñ
uzale¿nia³oby prawo do nich od zdolnoci p³atniczych. Uzale¿nienie za
uprawnieñ do wiadczeñ medycznych od zdolnoci p³atniczych jednostek
sankcjonowa³oby faktyczn¹ nierównoæ obywateli pod pozorami idea³ów
14
równoci . Skoro bowiem sukces finansowy nie nastêpuje wy³¹cznie dziêki zapobiegliwoci i staraniom jednostek, to uzale¿nianie od niego praw
by³oby zgod¹ na nieusprawiedliwione nierównoci.
Wymóg równoci obywateli jest bezkompromisowy, poniewa¿ pojêcie prawa do czego zak³ada zasadnicz¹ równoæ jednostek. A równoæ
wspó³definiuje obywatelstwo. Ograniczenie uprawnieñ obywateli, czy
to nabytych czy przyrodzonych, mo¿e siê odbyæ tylko za cenê ograniczenia ich w takim samym stopniu wszystkim. Sytuacje, w których jednym przys³uguj¹ uprawnienia, których nie maj¹ inni, mo¿na tolerowaæ
tylko pod warunkiem, ¿e zosta³y nabyte w sposób sprawiedliwy, co równie¿ zak³ada równoæ obywateli. Przyjmuj¹c zatem, ¿e obywatele maj¹
prawo do opieki medycznej, nie mo¿na rozwi¹zaæ problemu racjonowania wiadczeñ przez uzale¿nienie posiadania tego prawa od czego innego ni¿ obywatelstwo.
14

Por. D. Callahan: What Kind of Life..., s. 13.
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Naturalnie, mo¿na za³o¿yæ, ¿e obywatele nie maj¹ uprawnienia do wiadczeñ medycznych w jakimkolwiek zakresie, a wiadczenia nabywaj¹ w wy15
niku transakcji o charakterze czysto gospodarczym . Z aktów takich jak konstytucja mo¿na by usun¹æ zapis o prawie obywateli do opieki zdrowotnej,
które mia³oby wtedy taki sam charakter jak prawo do papieru, na którym
wydrukowany jest ten artyku³; przys³ugiwa³oby tylko tym, którzy wiadczenia te nabyli. Wybieraj¹c to rozwi¹zanie problemu racjonowania wiadczeñ
medycznych nie trzeba by troszczyæ siê ani o jakoæ, ani o wszechstronnoæ
dostêpnych wiadczeñ, poniewa¿ kwestie te by³yby ustalone w wyniku indywidualnych negocjacji miêdzy lekarzem a potencjalnym pacjentem.
To rozwi¹zanie problemu racjonowania opieki medycznej by³o praktykowane  chocia¿ niekoniecznie wybierane  przez wiêksz¹ czêæ historii
ludzkoci. Chorobê traktowano jako towarzyszkê ludzkiego losu, uczono
siê j¹ znosiæ, zwalczaæ we w³asnym zakresie, o pomoc lekarza zabiegaj¹c
tylko, gdy dolegliwoci by³y nie do zniesienia lub zdawa³y siê zagra¿aæ
16
¿yciu . Rozwi¹zanie to jest jednak nie do przyjêcia dla cz³onków wspó³czesnych demokracji, poniewa¿ wybieraj¹c je musieliby zgodziæ siê na mniej
ni¿ równy dostêp do wiadczeñ medycznych. Cz³onkowie wspó³czesnych
demokracji stoj¹ wiêc przed alternatyw¹ roz³¹czn¹: albo równe, albo ¿adne
prawo do wiadczeñ medycznych.
Natomiast uznaj¹c prawo obywateli do wiadczeñ medycznych mo¿na
odrzuciæ jedn¹ z dwóch pozosta³ych zasad indywidualizmu medycznego:
jak najwy¿sz¹ jakoæ wiadczeñ lub ich wszechstronnoæ. Rezygnacja
z dba³oci o wysok¹ jakoæ wiadczeñ w praktyce równa³aby siê systemowi
cha³upnictwa, w którym us³ugi z zakresu opieki zdrowotnej nie maj¹ charakteru profesjonalnego. Je¿eli bowiem jakoæ nie jest jednym z priorytetów w leczeniu, to nie istnieje potrzeba kszta³cenia lekarzy i certyfikacji.
Wiedza i sprawnoci profesjonalne s³u¿¹ maksymalizacji prawdopodobieñstwa sukcesu dzia³añ maj¹cych na celu ul¿enie chorym. Ocena jakoci
us³ugi medycznej musi zatem zale¿eæ od ustalenia, czy lekarz pos³uguje siê
wiedz¹ i umiejêtnociami, które maksymalizuj¹ prawdopodobieñstwo sukcesu. Im cilejsze przestrzeganie zasad maksymalizacji szans na sukces,
15

Por. R. Sade: Is Health Care A Right? [w:] Contemporary Issues in Bioethics, wyd. 2, tom L, red. Beauchap i LeRoy Walters, Belmont 1982; zob. te¿ B. A. Brody: Health Care for the Haves and Have Nots: Towards
a Just Basis of Distribution [w:] Justice and Health Care, red. Earl E. Shelp, Dordrecht 1981.
16
L. McCray Beier: In Sickness and in Health: A Seventeenth Century Familys Experience
[w:] Patients and Practitioners: Lay perceptions of Medicine in Pre-Industrial Society, red. R. Porter, Cambridge 1985.
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tym statystycznie wiêksze prawdopodobieñstwo jego rzeczywistego osi¹gniêcia. Rezygnacja z troski o jakoæ wiadczeñ usuwa³aby potrzebê uzyskiwania kwalifikacji maksymalizuj¹cych sukces w zwalczaniu chorób,
a przez to i certyfikacji. Medycyna przesta³aby byæ instytucj¹ i praktyk¹
spo³eczn¹, a sta³aby siê zwalczaniem chorób za pomoc¹ dowolnie wybranych czynnoci, które nie wymaga³yby racjonowania zasobów, poniewa¿
ka¿dy by³by równie (ma³o) kompetentny wiadczyæ opiekê medyczn¹. Zasobów medycznych by³oby pod dostatkiem dla ka¿dego w takim samym
zakresie, lecz istnia³oby du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e by³yby one istotnie
mniej skuteczne od tych opartych na specjalistycznej wiedzy i umiejêtnociach. Je¿eli zatem medycyna ma byæ skuteczna lub przynajmniej mieæ
wiêksze szanse sukcesu, to racjonowanie wiadczeñ medycznych nie mo¿e
polegaæ na rezygnacji z profesjonalnego charakteru medycyny i d¹¿enia do
zapewnienia wysokiej jakoci us³ug.
W obliczu zastrze¿eñ, jakie rodzi odrzucenie zasady powszechnoci
dostêpu do wiadczeñ medycznych i zasady ich jakoci, jedyn¹ moralnie
dostêpn¹ mo¿liwoci¹ dla cz³onków spo³eczeñstw demokratycznych
pozostaje system gwarantowanych wiadczeñ wysokiej jakoci dla ka¿dego. Zamiast d¹¿yæ do nierealnego celu zapewnienia ka¿demu dostêpu do
pe³nego zakresu wiadczeñ mo¿na by ograniczyæ siê do wiadczeñ, które
s¹ mniej ni¿ pe³ne, lecz na wysokim poziomie profesjonalnym i równe dla
wszystkich. W tym celu nale¿a³oby okreliæ wartoæ i zawartoæ pakietu
wysokiej jakoci wiadczeñ gwarantowanych ka¿demu obywatelowi niezale¿nie od jego przynale¿noci klasowej, afiliacji politycznej i zdolnoci
p³atniczych.
Zawartoæ pakietu wysokiej jakoci gwarantowanych wiadczeñ dla
17
ka¿dego mo¿na by ustalaæ na podstawie np. badania natury ludzkiej . Podejcie to wymaga³oby jednak podjêcia notorycznie nierozstrzygalnej filozoficznej kwestii natury ludzkiej i tzw. potrzeb podstawowych. By³oby te¿
sprzeczne z idea³ami pluralistycznych spo³eczeñstw demokratycznych, gdy¿
grozi³oby narzucaniem wiatopogl¹dów, których czêci¹ s¹ koncepcje natury ludzkiej. Poniewa¿ zakres faktycznie dostêpnych wiadczeñ zale¿y od
przeznaczonych na nie zasobów, ustalanie wartoci i zawartoci pakietu
wysokiej jakoci gwarantowanych wiadczeñ dla ka¿dego nale¿a³oby zacz¹æ od ogólnospo³ecznej dyskusji nad tym, jak¹ czêæ wszystkich zaso17
C. Fried: Equality and Rights in Medical Care, Hastings Center Report vol. 6 (Feb. 1976), przedrukowane
te¿ w: Contemporary Issues in Bioethics.
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bów obywatele s¹ gotowi przeznaczyæ na wiadczenia medyczne i jak wielkie indywidualne i spo³eczne powiêcenia s¹ gotowi ponosiæ dla zaspokojenia tego, co uwa¿aj¹ za swoje (podstawowe) potrzeby zdrowotne.
Pozwoli to ustaliæ, jakimi rodkami na opiekê zdrowotn¹ dysponuje spo³eczeñstwo i na tej podstawie wyliczyæ wielkoæ rodków przypadaj¹cych
na obywatela, tj. wartoæ gwarantowanych wiadczeñ wysokiej jakoci.
Nastêpnie nale¿a³oby ustaliæ, jakie wiadczenia lub pakiety wiadczeñ
medycznych mo¿na z tych rodków sfinansowaæ, a w ostatniej kolejnoci
decydowaæ o szczegó³ach systemu wiadczeñ medycznych. Mo¿na by np.
pozostawiæ jednostkom wybór wiadczeñ daj¹cych siê sfinansowaæ z nale¿nej im puli rodków (system talonów na opiekê zdrowotn¹) lub, w procedurach demokratycznych, dokonaæ wyboru pakietu o wczeniej ustalonej wartoci, do którego ma prawo ka¿dy obywatel (system minimum opieki zdrowotnej).
Racjonalne podejcie do problemu racjonowania wiadczeñ wymaga³oby zatem postêpowania odwrotnego do typowych zaleceñ. Zamiast wyliczaæ potrzeby zdrowotne i domagaæ siê rodków na ich zaspokojenie, nale¿y najpierw ustaliæ wielkoæ rodków do dyspozycji i dopiero potem okreliæ, jakie potrzeby mo¿na za nie zaspokoiæ.
System wysokiej jakoci wiadczeñ gwarantowanych dla ka¿dego nie
nale¿y do rozwi¹zañ idealnych. Nie zapobiega racjonowaniu wiadczeñ,
a obecnym i przysz³ym pacjentom ka¿e wyrzec siê g³êboko zakorzenionych oczekiwañ. Taka rezygnacja bêdzie trudna m.in. dlatego, ¿e czêæ potrzeb powsta³ych z pragnieñ dotyczy procedur z³o¿onych, kosztownych
i ratuj¹cych ¿ycie. Proponowane tu rozwi¹zanie zmusza³oby te¿ lekarzy do
podejmowania trudnych decyzji i odmawiania chorym wiadczeñ, które nie
wchodz¹ w sk³ad nale¿nego im pakietu. Aby z³agodziæ te skutki systemu
gwarantowanych wysokiej jakoci wiadczeñ medycznych dla ka¿dego niezbêdne s¹ dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dla osób, które staæ na op³acanie sk³adek oraz system dobroczynnoci obejmuj¹cy tych, którzy sami
nie mog¹ ponosiæ tych dodatkowych kosztów opieki medycznej.
Niezale¿nie od rozwi¹zañ organizacyjnych i instytucjonalnych, system
wysokiej jakoci gwarantowanych wiadczeñ dla ka¿dego wymaga zmian
w maksymalistycznym indywidualizmie moralnym medycyny. Po pierwsze, trzeba porzuciæ wyidealizowany obraz lekarza gotowego do wszelkich
powiêceñ w imiê dobra pacjenta. Choæ idea³ ten niejednokrotnie wspomaga wspó³pracê lekarzy z pacjentami, to pielêgnowanie go we wspó³czesnych warunkach wiadczenia opieki medycznej musi rodziæ nierealistycz28
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ne oczekiwania. Po drugie, lekarze musz¹ lepiej rozumieæ instytucjonalny
i organizacyjny kontekst medycyny. Maksymalistyczny indywidualizm moralny mo¿na wyznawaæ albo w idealnym wiecie pe³nego dostatku, albo
w wyizolowanym wiecie ludzi ¿yj¹cych kosztem pozosta³ych obywateli.
Pierwszy z tych wiatów nie jest naszym wiatem; drugi  nie jest wiatem,
na który godzi³aby siê wiêkszoæ zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Je¿eli
lekarze nie chc¹ w praktyce sankcjonowaæ nieusprawiedliwionych
moralnie nierównoci w dostêpie do wiadczeñ medycznych, to musz¹
podj¹æ siê roli rzeczników racjonowania wiadczeñ. I po trzecie, lekarze
bêd¹ musieli aktywnie anga¿owaæ siê w dobroczynnoæ uczestnicz¹c
w akcjach charytatywnych i nieodp³atnie wiadcz¹c us³ugi. Lub te¿ bêd¹
musieli nauczyæ siê mówiæ pacjentom i ich rodzinom Niestety, nic wiêcej
nie da siê zrobiæ. Nie bêdzie to jednak  jak do tej pory  niemo¿liwoæ
techniczna, ale moralna. I bez wzglêdu na to, jak trudna bêdzie ta odmowa
dla lekarzy, jeszcze ciê¿sza bêdzie dla pacjentów.
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Znaczenie art. 7 ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej w zakresie udzielania i finansowania
świadczeń zdrowotnych

1. Uwagi wstêpne
W rozwa¿aniach o systemie opieki zdrowotnej w Polsce nie powiêcono nale¿ytej uwagi znaczeniu art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
w zakresie udzielania oraz finansowania wiadczeñ zdrowotnych. Co wiêcej, przepis ten pomijany jest w wielu opracowaniach dotycz¹cych zasad
udzielania i finansowania wiadczeñ zdrowotnych. Wskazany stan rzeczy
staje siê niepokoj¹cy.
W praktyce art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej (dalej w skrócie
ustawa ta okrelana jest tak¿e jako ustawa o z.o.z.) jest nie tylko podstaw¹
udzielania wiadczeñ zdrowotnych, ale tak¿e podstaw¹ ¿¹dania wiadczeniodawców pokrycia przez Narodowy Fundusz Zdrowia (poprzednio  Kasy
Chorych) kosztów wiadczeñ zdrowotnych. Na tle dochodzenia na podstawie art. 7 ustawy o z.o.z. roszczeñ o zwrot kosztów udzielonych wiadczeñ
zdrowotnych wy³aniaj¹ siê liczne niejasnoci. Czy udzielenie wiadczeñ zdrowotnych w przypadkach wskazanych w wymienionym przepisie rodzi zobowi¹zanie NFZ (Kasy Chorych) sfinansowania tych wiadczeñ? Czy art. 7
ustawy o z.o.z. mo¿e stanowiæ samoistn¹ podstawê dochodzenia od NFZ (Kasy
Chorych) roszczeñ o zwrot kosztów udzielonych wiadczeñ? Czy art. 7 ustawy o z.o.z.  przepis nak³adaj¹cy obowi¹zek udzielania przez zak³ady opieki
zdrowotnej, bez wskazania róde³ pokrycia kosztów tych wiadczeñ  mo¿e
byæ uznany jako przepis uchybiaj¹cy zasadzie rzetelnej legislacji, ze wzglêdu
1
na zaniechanie stworzenia odpowiedniego instrumentarium dla zapewnie1

Por. okrelenie u¿yte w uzasadnieniu wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 24 wrzenia 2003 r. II CK 143/03,
w którym s¹d ten uzna³ art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnego wynagradzania przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw jako przepis w zakresie którego dosz³o do zaniechania legislacyjnego Sejmu.
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nia rodków finansowych zak³adom opieki zdrowotnej, które wykona³y ustawowy obowi¹zek udzielania wiadczeñ zdrowotnych?
Rozwa¿enie kwestii podniesionych w powy¿szych pytaniach ma istotne znaczenie dla zasad i zakresu udzielania oraz finansowania wiadczeñ
zdrowotnych, w tym zobowi¹zañ finansowych NFZ (Kasy Chorych) oraz
nale¿noci zak³adów opieki zdrowotnej.

2. Umowa jako podstawa okrelenia zakresu i rodzaju
wiadczeñ zdrowotnych
W ubezpieczeniowym systemie opieki zdrowotnej w Polsce finansowanie wiadczeñ zdrowotnych sprowadzane jest na ogó³ do zobowi¹zania Kasy
2
Chorych (Narodowego Funduszu Zdrowia) okrelonego w umowie zawartej ze wiadczeniodawc¹. Przyjmuje siê, ¿e umowa taka okrela maksymaln¹ kwotê zobowi¹zania wobec wiadczeniodawcy. W uzasadnieniu podaje
siê, ¿e kategorycznie tak stanowi³ art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, nak³adaj¹cym obowi¹zek ustalenia w ka¿dej umowie maksymalnej kwoty zobowi¹zania Kasy
Chorych wobec wiadczeniodawcy. W konsekwencji roszczenie zak³adu
opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
istnieje tylko o tyle, o ile ma ono podstawê w wi¹¿¹cej strony umowie.
Ka¿de ilociowe, nie spowodowane nag³ymi katastroficznymi wydarzeniami, wyjcie przez wiadczeniodawcê ponad zakontraktowan¹ liczbê us³ug
jest dzia³aniem wiadczeniodawcy poza umow¹ i Kasa Chorych nie ma
3
obowi¹zku finansowania takich wiadczeñ .
W powy¿szym stanowisku znaczenie art. 7 ustawy o z.o.z. sprowadza
siê do tego, ¿e w sytuacji bezporedniego, nag³ego zagro¿enia zdrowia
i ¿ycia wymagaj¹cego natychmiastowej reakcji, omija siê ustalon¹ kolejnoæ dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych (tzw. kolejkê medyczn¹), udzielenie wiadczenia zdrowotnego powinno zmieciæ siê w maksymalnym
poziomie finansowania okrelonym w umowie o udzielenie wiadczeñ
zdrowotnych. Zak³ad opieki zdrowotnej ma obowi¹zek takiej organizacji
pracy, aby w ramach poziomu finansowania okrelonego w umowie
o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych udzielane by³y zabiegi planowane,
2

Niektóre wiadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym finansowane s¹ z bud¿etu pañstwa.
J. Paw³owski: Limitowanie wiadczeñ zdrowotnych. Spory kas chorych ze wiadczeniodawcami, Rzeczpospolita nr 160 z 11 lipca 2002 r.
3
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jak te¿ zabiegi nag³e, ratuj¹ce ¿ycie i zdrowie . Zaznacza siê przy tym, ¿e
w ka¿dym szpitalu wykonywane s¹ zabiegi planowe, czêsto nawet z kilkumiesiêcznym wyprzedzeniem, ale tak¿e zabiegi nag³e, ratuj¹ce ¿ycie
i zdrowie. Wed³ug statystyków medycznych, na podstawie wieloletnich
analiz dzia³alnoci szpitala mo¿liwa jest ocena szacunkowej proporcji
wiadczeñ nag³ych i planowych, oczywicie przy za³o¿eniu, ¿e nie nast¹5
pi jaka katastrofa .

3. Znaczenie art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
w zakresie kszta³towania treci umowy o udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych oraz wykonania tej umowy
Art. 7 ustawy o z.o.z. powinien byæ uwzglêdniony w kszta³towaniu treci umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. To, ¿e zak³ady opieki zdrowotnej maj¹ obowi¹zek udzielania wiadczeñ zdrowotnych, je¿eli osoba
zg³aszaj¹ca siê do zak³adu opieki zdrowotnej potrzebuje natychmiastowego udzielenia wiadczeñ zdrowotnych ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub
zdrowia, powinno zostaæ uwzglêdniona przez strony zawieraj¹ce umowê
o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych.
Natychmiastowe udzielanie wiadczeñ zdrowotnych ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia powinno znaleæ wyraz w zakresie oraz rodzaju wiadczeñ zdrowotnych, których udzielanie oferuje dany zak³ad
opieki zdrowotnej. To, ¿e dany zak³ad opieki zdrowotnej bêdzie zobowi¹zany do udzielania wiadczeñ zdrowotnych w warunkach okrelonych
w art. 7 ustawy o z.o.z., powinno zostaæ wziête pod uwagê przez NFZ
(Kasê Chorych) w kszta³towaniu rodzaju oraz zakresu wiadczeñ okrelonych w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. W umowie
o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych mo¿na wyranie ustaliæ, ¿e wiadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ (Kasê Chorych) w ramach kwoty
okrelonej w tej umowie obejmuje te¿ wiadczenia zdrowotne udzielone
w sytuacji, gdy osoba zg³aszaj¹ca siê do zak³adu opieki zdrowotnej potrzebuje natychmiastowego udzielenia wiadczeñ zdrowotnych ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia.
4
5
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4. Art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej jako
podstawa udzielania ponadlimitowych wiadczeñ zdrowotnych
Fundamentalnym problemem w systemie opieki zdrowotnej jest to, czy
znaczenie art. 7 ustawy o z.o.z. sprowadza siê do kszta³towania treci oraz
wykonania umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych czy te¿ przepis
ten mo¿e stanowiæ podstawê udzielania wiadczeñ zdrowotnych ponad
limit okrelony w tej umowie.
Obowi¹zek udzielenia wiadczeñ zdrowotnych, o którym mowa w art. 7
ustawy o z.o.z., nie zosta³ uwarunkowany kwot¹ rodków finansowych okrelon¹ w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. Art. 7 ustawy
o z.o.z. nie jest przepisem, do którego odsy³a ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (dalej okrelana tak¿e w skrócie ustawa o p.u. w NFZ). Nie odsy³a³a te¿ do tego przepisu ustawa z dnia 9 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (dalej okrelona tak¿e w skrócie ustawa o p.u.z.). Oznacza to, ¿e ustawodawca nak³ada na zak³ady opieki zdrowotnej, które zawar³y umowê z NFZ
(Kas¹ Chorych), obowi¹zek udzielania wiadczeñ zdrowotnych, niezale¿nie
od zakresu (limitu) wiadczeñ okrelonych w takiej umowie.

5. Art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej jako podstawa
udzielania wiadczeñ zdrowotnych przez zak³ady
opieki zdrowotnej, które nie zawar³y umowy o udzielanie
wiadczeñ zdrowotnych
Jak wiadomo, wed³ug art. 7 ustawy o z.o.z., okolicznoci wymienione
w art. 5 ani ¿adne inne okolicznoci nie mog¹ stanowiæ podstawy do odmowy udzielenia wiadczenia zdrowotnego, je¿eli osoba zg³aszaj¹ca siê do
zak³adu opieki zdrowotnej potrzebuje natychmiastowego udzielenia wiadczeñ zdrowotnych ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia. Przepis ten
nak³ada wiêc, w sytuacji w nim wskazanej, obowi¹zek udzielenia wiadczeñ zdrowotnych tak¿e na zak³ady opieki zdrowotnej, które nie zawar³y
z NFZ (Kas¹ Chorych) umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych.
Udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, w warunkach okrelonych w art. 7
ustawy o z.o.z., przez zak³ady opieki zdrowotnej niemaj¹ce podpisanej
umowy z NFZ (Kas¹ Chorych), wy³ania wiele niejasnoci co do praw
i zobowi¹zañ NFZ (Kasy Chorych). Czy NFZ ma prawo wyraziæ zgodê na
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pokrycie kosztów udzielanych wiadczeñ przez zak³ad opieki zdrowotnej,
który nie ma zawartej umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych? Czy
zak³ad opieki zdrowotnej, który udzieli³ wiadczeñ zdrowotnych, mo¿e ¿¹daæ zwrotu uzasadnionych wydatków i nak³adów?

6. Skutki finansowe udzielania wiadczeñ zdrowotnych
na podstawie art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
Przepis art. 7 ustawy o z.o.z. nak³adaj¹c na zak³ady opieki zdrowotnej obowi¹zek udzielania wiadczeñ zdrowotnych nie reguluje skutków
finansowych udzielenia takich wiadczeñ. W zwi¹zku z tym wy³aniaj¹
siê pytania, kto i na jakich zasadach zobowi¹zany jest pokryæ koszty udzielenia wiadczeñ zdrowotnych, je¿eli osoba zg³aszaj¹ca siê do zak³adu opieki zdrowotnej potrzebuje natychmiastowego udzielenia wiadczeñ zdrowotnych ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia.
Art. 7 ustawy o z.o.z. nie mo¿e byæ uznawany za przepis nak³adaj¹cy na
samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, ani te¿ na niepubliczne
zak³ady opieki zdrowotnej (a w istocie podmioty, które za³o¿y³y takie zak³ady) obowi¹zek nieodp³atnego udzielania wiadczeñ zdrowotnych ze
wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia. Nie mo¿na przyj¹æ, aby zak³ad
opieki zdrowotnej, który udzieli³ wiadczeñ zdrowotnych w sytuacji wyznaczonej w art. 7 ustawy o z.o.z., sam mia³ ponieæ koszty udzielonych
wiadczeñ zdrowotnych ze wzglêdu na to, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy prawa
nie okrelaj¹ podmiotów zobowi¹zanych do pokrycia kosztów udzielonych
wiadczeñ. W systemie opieki zdrowotnej nie jest dopuszczalne nak³adanie
na zak³ady opieki zdrowotnej obowi¹zku udzielania wiadczeñ zdrowotnych ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia, bez zapewnienia zak³adowi, który udzieli³ wiadczeñ, zwrotu kosztów. System opieki zdrowotnej
obejmuje bowiem nie tylko zasady gromadzenia rodków finansowych na
udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, ale tak¿e zasady wydatkowania tych
rodków.
W systemie opieki zdrowotnej w Polsce powinny zostaæ wskazane podmioty zobowi¹zane do finansowania wiadczeñ zdrowotnych udzielonych
ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia. W zakresie powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce podmiotami zobowi¹zanymi do finansowania wiadczeñ zdrowotnych by³y Kasy Chorych, a obecnie podmiotem takim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest jasne czy okrelo34
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ny w art. 7 ustawy o z.o.z. obowi¹zek udzielania wiadczeñ zdrowotnych
wi¹¿e siê z obowi¹zkiem Kasy Chorych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania tych wiadczeñ.
Ustawa o p.u.z., jak te¿ ustawa o p.u. w NFZ nie zawieraj¹ jakiegokolwiek odes³ania do art. 7 ustawy o z.o.z. Co wiêcej, przepisy tych ustaw
okreli³y zasady finansowania wiadczeñ zdrowotnych z p o m i n i ê c i e m
wiadczeñ udzielonych na podstawie art. 7 o z.o.z. Podstaw¹ udzielania
wiadczeñ zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest umowa o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych zawarta pomiêdzy tym funduszem i wiadczeniodawc¹. wiadczenia zdrowotne nieokrelone w umowie o udzielanie
wiadczeñ zdrowotnych finansowane s¹ przez NFZ na rzecz osób ubezpieczonych wy³¹cznie w przypadkach i na zasadach okrelonych w ustawie
(art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o p.u. w NFZ).
Czy o finansowaniu udzielania wiadczeñ zdrowotnych nale¿y rozstrzygaæ wy³¹cznie na podstawie przepisów ustawy o p.u.z. (art. 31c52) oraz
przepisów ustawy o p.u. w NFZ (art. 71, 121123)? Czy art. 7 ustawy
o z.o.z. w powi¹zaniu z przepisami zapewniaj¹cymi ubezpieczonym równy
dostêp do wiadczeñ zdrowotnych oraz przepisami kodeksu cywilnego mo¿e
stanowiæ podstawê ¿¹dania zwrotu kosztów udzielonych wiadczeñ od NFZ
(Kasy Chorych)?

7. Zakres zobowi¹zañ stron umowy o udzielanie
wiadczeñ zdrowotnych w aspekcie art. 56 k.c.
W rozwa¿aniach dotycz¹cych znaczenia art. 7 ustawy o z.o.z. w zakresie
udzielania oraz finansowania wiadczeñ zdrowotnych nie mo¿na pomijaæ art.
56 k.c., zgodnie z którym czynnoæ prawna wywo³uje nie tylko skutki w niej
wyra¿one, lecz równie¿ te, które wynikaj¹ z ustawy, zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i ustalonych zwyczajów. Czy mo¿na przyj¹æ, ¿e w treæ stosunku
zobowi¹zaniowego wynikaj¹cego z umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych w³¹czono z mocy art. 7 ustawy o z.o.z. zobowi¹zanie zak³adu opieki
zdrowotnej do udzielania wiadczeñ zdrowotnych w sytuacji okrelonej
w tym przepisie? Przyjêcie tej konstrukcji prowadzi³oby do modyfikowania
przedmiotu umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych w zale¿noci od
tego, ile osób zg³aszaj¹cych siê do zak³adu opieki zdrowotnej potrzebowa³o
natychmiastowego udzielania wiadczenia zdrowotnego ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia. Modyfikacji, a w istocie rozszerzeniu, ulega³by
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przedmiot umowy w zakresie zobowi¹zania zak³adu opieki zdrowotnej (wiadczeniodawcy) do udzielania wiadczeñ zdrowotnych. Przedmiot umowy
o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych nie by³by wiêc okrelony wy³¹cznie wol¹
stron. Umowa o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych charakteryzowa³aby siê
tym, ¿e zobowi¹zanie wiadczeniodawcy do udzielania wiadczeñ zdrowotnych nie ogranicza³oby siê do wiadczeñ okrelonych wol¹ stron. Obejmowa³oby bowiem jeszcze wiadczenia zdrowotne udzielone na podstawie
art. 7 ustawy o z.o.z., ponad limity okrelone w umowie.
Wskazane konsekwencje umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych
nale¿y odrzuciæ. Przeciw uzupe³nieniu treci umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych o skutki wynikaj¹ce z art. 7 ustawy o z.o.z. przemawia
art. 72 ust. 2 ustawy o p.u. w NFZ. Wed³ug tego przepisu, wiadczenia
zdrowotne nieokrelone w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych
finansowane przez NFZ (Kasy Chorych), udzielane s¹ na rzecz osób ubezpieczonych wy³¹cznie w przypadkach i na zasadach okrelonych w wymienionej ustawie. Ustawodawca ograniczy³ finansowanie wiadczeñ zdrowotnych przez NFZ do wiadczeñ okrelonych w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych oraz wiadczeñ udzielanych wy³¹cznie na rzecz osób
ubezpieczonych wy³¹cznie w przypadkach i na zasadach okrelonych
w ustawie o p.u.w NFZ.
Przeciw uzupe³nianiu treci umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych o skutki prawne wynikaj¹ce z art. 7 ustawy o z.o.z. wydaje siê wiadczyæ te¿ art. 53 ust. 4 pkt ustawy o p.u.z. nak³adaj¹cy na strony obowi¹zek
okrelenia w umowie rodzaju i zakresu udzielonych wiadczeñ oraz maksymalnej kwoty zobowi¹zania Kasy Chorych wobec wiadczeniodawcy.
Skoro wol¹ ustawodawcy by³o, aby umowa okrela³a rodzaj i zakres udzielanych wiadczeñ oraz maksymaln¹ kwotê zobowi¹zania Kasy Chorych
wobec wiadczeniodawcy, to ustawodawca wy³¹czy³ uzupe³nianie treci
zobowi¹zania Kasy Chorych o kwoty odpowiadaj¹ce kosztom wiadczeñ
udzielanych na podstawie art. 7 ustawy o z.o.z.
Przeciw rozszerzeniu przedmiotu umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych o skutki okrelone w art. 7 ustawy o z.o.z. mo¿na powo³aæ równie¿ to, ¿e przepis ten nie okrela skutków finansowych udzielenia wiadczeñ. Wprowadzenie do zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych  poprzez art. 56 k.c.  skutków prawnych
art. 7 ustawy o z.o.z., powodowa³oby rozszerzenie zobowi¹zania do udzielania wiadczeñ zdrowotnych, bez stosownego rozszerzenia zobowi¹zania
do finansowania tych wiadczeñ.
36
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8. Zmiana umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych
Kwestia nale¿noci za wiadczenia zdrowotne udzielone w warunkach
art. 7 ustawy o z.o.z. mo¿e byæ przedmiotem uzgodnieñ miêdzy NFZ (Kas¹
Chorych) a danym zak³adem opieki zdrowotnej. Uzgodnienie mo¿e polegaæ na zmianie umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, przy zachowaniu warunków okrelonych w art. 99 ustawy o p.u. w NFZ. Wed³ug tego
przepisu niewa¿na jest zmiana zawartej umowy, je¿eli ma dotyczyæ warunków, które podlega³y ocenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba
¿e koniecznoæ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoci, których nie mo¿na by³o przewidzieæ w chwili zawarcia umowy. Okolicznoæ
tak¹ mo¿e stanowiæ znacznie wiêksza ni¿ przewidywa³y strony przy zawieraniu umowy liczba osób zg³aszaj¹ca siê do danego zak³adu opieki zdrowotnej i potrzebuj¹cych natychmiastowego udzielenia wiadczeñ zdrowotnych ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia.
Czy w razie wyst¹pienia wskazanej okolicznoci NFZ ma obowi¹zek,
czy tylko uprawnienie do zmiany umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, je¿eli z ¿¹daniem zmiany umowy wyst¹pi zak³ad opieki zdrowotnej?
Brzmienie art. 99 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia wskazuje na obowi¹zek NFZ zmiany umowy, je¿eli
koniecznoæ wprowadzenia zmiany wynika z okolicznoci, których nie
mo¿na by³o przewidzieæ w chwili zawarcia umowy.
Zmiany umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych wi¹¿¹ siê z tym,
¿e w chwili zawierania umowy strony podejmuj¹ ustalenia w warunkach
wysokiej niepewnoci co do iloci, rodzaju i kosztów wykonania wiadczeñ zdrowotnych. Ograniczenie tej niepewnoci, które jednak w praktyce
okazuje siê wysoce zawodne, opiera siê na ekstrapolacji zakresu i kosztów
6
wykonania wiadczeñ zdrowotnych w poprzednim okresie . Tak¿e wtedy,
gdy zachodz¹ racjonalne podstawy do ekstrapolacji iloci, rodzaju i kosztów wiadczeñ zdrowotnych, oznaczenie w umowie tych elementów zobo7
wi¹zania wiadczeniodawcy ³¹czy siê ze znacznym ryzykiem b³êdu . Ryzyko to wi¹¿e siê ze zobowi¹zaniem zak³adów opieki zdrowotnej udzielania
wiadczeñ zdrowotnych we wszystkich przypadkach okrelonych w art. 7
ustawy o z.o.z., a tak¿e bez wymaganego skierowania w stanach bezporedniego zagro¿enia ¿ycia lub porodu (art. 121 ustawy o p.u. w NFZ).
6

Podkreli³ to S¹d Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 maja 2002 r.,
I A Ca 250/02.
7
Tam¿e.
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9. wiadczenia zdrowotne udzielone na podstawie art. 7
ustawy o z.o.z. w aspekcie klauzuli renegocjacyjnej
Nale¿noci za wiadczenia zdrowotne udzielone ponad limit okrelony
w umowie, w tym wiadczenia zdrowotne udzielone w warunkach, o których mowa w art. 7 ustawy o z.o.z., mog¹ zostaæ ustalone w wykonaniu
klauzuli renegocjacyjnej. Okrelenie w umowie o udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych maksymalnej kwoty zobowi¹zania NFZ (Kasy Chorych) nie
wy³¹cza mo¿liwoci ustalenia w tej umowie klauzuli renegocjacyjnej, zobowi¹zuj¹cej NFZ (Kasê Chorych) do zwiêkszenia rodków finansowych,
je¿eli w okrelonych warunkach wyst¹pi koniecznoæ udzielania wiadczeñ
zdrowotnych.
Klauzule negocjacyjne mog¹ zawieraæ ró¿ne zobowi¹zania stron.
Klauzul¹ negocjacyjn¹ mo¿e byæ postanowienie, zgodnie z którym
w przypadku uzyskania dodatkowych rodków finansowych NFZ (Kasa
Chorych) mo¿e zwiêkszyæ zakres rozliczania za dany rok w drodze zmia8
ny umowy . Obowi¹zek renegocjacji umowy o udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych mo¿e obejmowaæ zobowi¹zanie stron do wspó³dzia³ania
stosownie do zmiany okolicznoci wskazanych w klauzuli renegocjacyjnej oraz obowi¹zek z³o¿enia zgodnych owiadczeñ woli (obowi¹zek
zawarcia umowy zmieniaj¹cej ³¹cz¹cy strony stosunek umowy) o treci
9
koniecznej do dostosowania wynagrodzenia do zmiany okolicznoci .
Zawinione naruszenie tego obowi¹zku przez jedn¹ ze stron umowy
uprawnia drug¹ jej stronê do ¿¹dania rozstrzygniêcia przez s¹d, zastêpuj¹cego owiadczenie woli strony, która w sposób zawiniony nie dope³ni³a obowi¹zku renegocjacji umowy. Jest przy tym kwesti¹ drugorzêdn¹, choæ dogmatycznie interesuj¹c¹, czy skutek taki objania siê
przez orzeczenie s¹du stwierdzaj¹ce obowi¹zek strony pozwanej do z³o¿enia oznaczonego owiadczenia woli (art. 64 k.c., art. 1047 k.p.c.), czy
te¿ przez orzeczenie s¹du ustalaj¹ce lub kszta³tuj¹ce treæ stosunku
10
umownego .
8

Zdaniem J. Paw³owskiego Kasa Chorych mo¿e, a nawet powinna sfinansowaæ wiadczenia zdrowotne
udzielone ponad zakontraktowan¹ liczbê us³ug, je¿eli posiada wolne rodki finansowe (j.w.).
9
Stanowisko S¹du Apelacyjnego w Krakowie wyra¿one w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 maja 2002 r.,
I A Ca 250/02.
10
Tam¿e.

38

Prawo i Medycyna 2/2004, (15, vol. 6)

Znaczenie art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej w zakresie...

10. Umowa dodatkowa jako podstawa nale¿noci
za ponadlimitowe wiadczenia udzielone na podstawie
art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
Z prawnych i praktycznych wzglêdów istotna jest kwestia dopuszczalnoci ustalenia nale¿noci za ponadlimitowe wiadczenia zdrowotne udzielone na podstawie art. 7 ustawy o z.o.z. nie tylko przez zmianê umowy o
udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, ale tak¿e zawarcie umowy dodatkowej
(porozumienia dodatkowego). Chodzi tu o umowê odrêbn¹ od umowy
o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. Przedmiot stosunku zobowi¹zaniowego powsta³ego z umowy dodatkowej by³by wiêc odrêbny od przedmiotu
stosunku zobowi¹zaniowego powsta³ego z umowy o udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych. Umowa dodatkowa nie stanowi tu wiêc aneksu do umowy
o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych modyfikuj¹cego zakres zobowi¹zañ
stron tej umowy.
Przepis art. 100 w zwi¹zku z art. 99 oraz art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o p.u.
w NFZ dopuszcza tylko zmiany, a wiêc w istocie tylko aneksowanie umów
o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. Oznacza to wy³¹czenie dopuszczalnoci zawierania miêdzy NFZ a wiadczeniodawcami umów odrêbnych od
umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych.
Zawieranie umów dodatkowych czy porozumieñ dodatkowych nie by³o
wy³¹czone przez przepisy ustawy o p.u.z. Porozumienia dodatkowe nierzadko zawierane by³y miêdzy Kasami Chorych a wiadczeniodawcami.
Niekiedy porozumienia takie ustalone by³y na podstawie klauzuli renegocjacyjnej zawartej w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. Istot¹
klauzuli nie tyle by³a zmiana umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych,
co ustalenie odrêbnych nale¿noci za ponadlimitowe wiadczenia zdrowotne z dodatkowych rodków finansowych uzyskanych przez Kasê Chorych.

12. Art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej jako podstawa
pozaumownego zobowi¹zania NFZ (Kasy Chorych)
Odrzucenie konstrukcji wywo³ania  poprzez art. 56 k.c.  skutków
okrelonych w art. 7 ustawy o z.o.z. w stosunku zobowi¹zaniowym powsta³ym z umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych wy³ania kwestiê
pozaumownego zobowi¹zania NFZ (Kasy Chorych) pokrycia kosztów
wiadczeñ zdrowotnych udzielonych przez zak³ad opieki zdrowotnej
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w warunkach okrelonych w art. 7 ustawy o z.o.z. Oczywicie pozaumowne zobowi¹zanie NFZ (Kasy Chorych) mo¿e tu wchodziæ w grê tylko w
sytuacji, gdy udzielenie oraz sfinansowanie wiadczeñ zdrowotnych, o których mowa w art. 7 ustawy o z.o.z., nie stanie siê przedmiotem uzgodnienia
NFZ (Kasy Chorych) i wiadczeniodawcy w postaci aneksu do umowy o
udzielanie wiadczeñ zdrowotnych czy odrêbnego porozumienia.
Ze wzglêdu na to, ¿e do zakresu NFZ nale¿y w szczególnoci zabezpieczenie ubezpieczonym wiadczeñ zdrowotnych s³u¿¹cych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia udzielanych w przypadku choroby, urazu, ci¹¿y, porodu i po³ogu oraz w celu zapobiegania chorobom
(art. 39 ust. 1 ustawy o p.u. w NFZ)  nale¿y przyj¹æ, ¿e zak³ad opieki
zdrowotnej udzielaj¹cy, bez umowy z NFZ, wiadczeñ zdrowotnych
w warunkach, o których mowa w art. 7 ustawy o z.o.z., prowadzi sprawy
NFZ, a wiêc sprawy cudze, bez zlecenia. Zobowi¹zanie powstaje, gdy nast¹pi fakt udzielenia wiadczeñ zdrowotnych w warunkach okrelonych
w art. 7 ustawy o z.o.z., mimo braku tytu³u prawnego do udzielenia wiadczenia w postaci umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych lub innego
uzgodnienia z NFZ (Kas¹ Chorych).
W sytuacji, gdy zak³adu opieki zdrowotnej nie ³¹czy umowa z NFZ
(Kas¹ Chorych), roszczenie tego zak³adu o zwrot kosztów wiadczeñ udzielonych w warunkach art. 7 ustawy o z.o.z. znajduje podstawê w przepi11
sach kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia .
Oczywiste jest, ¿e sformu³owany w art. 7 ustawy o z.o.z. obowi¹zek udzielenia wiadczenia zdrowotnego jest wy³¹cznie obowi¹zkiem wobec osoby zg³aszaj¹cej siê do zak³adu opieki zdrowotnej, a nie NFZ (Kasy Chorych). wiadczenia zdrowotne udzielane s¹ tylko osobom fizycznym. Nie
mo¿na wiêc przyjmowaæ, ¿e zak³ad opieki zdrowotnej udzielaj¹cy wiadczeñ zdrowotnych w warunkach art. 7 ustawy o z.o.z. wykonuje obowi¹zek ustawowy wobec NFZ (Kasy Chorych). Prowadzenie cudzych spraw
stanowi klasyczny przypadek zobowi¹zania bezumownego12. ród³em
zobowi¹zania staje siê po prostu fakt prowadzenia cudzej sprawy, mimo
13
braku zlecenia .
11

Takie ujêcie przyj¹³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 listopada 2003 r., IV CK 189/02.
Por. L. Stecki: Umowa zlecenia a prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny , 1980, z. 3, s. 130; M. Nesterowicz: Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz,
Warszawa 1980, s. 679.
13
L. Stecki, j. w.
12
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13. Maksymalna kwota zobowi¹zania NFZ (Kasy Chorych)
okrelona w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych
a nale¿noæ za udzielenie ponadlimitowych
wiadczeñ zdrowotnych na podstawie art. 7 ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej
Istot¹ umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych zawieranych przez
Kasê Chorych by³o okrelanie maksymalnej kwoty zobowi¹zania Kasy
Chorych wobec wiadczeniodawcy (art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy o p.u.z.).
Umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych zawierane przez NFZ okrelaæ maj¹ kwotê zobowi¹zania tego funduszu wobec wiadczeniodawcy (art.
75 pkt 4 ustawy o p.u. w NFZ). Czy wskazane przepisy nakazuj¹ce oznaczenie w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych maksymalnej kwoty (czy kwoty zobowi¹zañ) wobec wiadczeniodawcy wy³¹czaj¹ mo¿liwoæ
¿¹dania nale¿noci za udzielanie ponadlimitowych wiadczeñ zdrowotnych
na podstawie art. 7 ustawy o z.o.z.?
Na to pytanie nale¿y udzieliæ odpowiedzi negatywnej. Przepisu nakazuj¹cego okrelenie w umowie o udzielenie wiadczeñ zdrowotnych
maksymalnej kwoty zobowi¹zania (czy kwoty zobowi¹zania wobec
wiadczeniodawcy) nie mo¿na uznaæ za przepis ustanawiaj¹cy normê
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹c¹14, której naruszenie powodowa³oby niewa¿noæ zmiany umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. Udzielenie
przez zak³ad opieki zdrowotnej znacznej iloci ponadlimitowych wiadczeñ zdrowotnych, której nie mo¿na by³o przewidzieæ przy zawieraniu
umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, uzasadnia zmianê tej umowy. Zmiana umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych zawartej z Kas¹
Chorych dopuszczalna by³a tak¿e wówczas, gdy koniecznoæ zmian
wynika³a z okolicznoci, które mo¿na by³o przewidzieæ przy zawieraniu umowy. Ustawa o p.u.z. nie zawiera³a bowiem takiego ograniczenia
zmiany umowy, jak przewidziane w art. 99 ustawy o p.u. w NFZ.
14

Wed³ug stanowiska S¹du Apelacyjnego w Krakowie wyra¿onego w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 maja
2002 r., I A Ca 250/02 nie ma uzasadnionych podstaw do uznania przepisu art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za przepis ustanawiaj¹cy normê bezwzglêdnie obowi¹zuj¹c¹; przepis
ten wys³awia dyrektywê adresowan¹ do kasy chorych, nakazuj¹c¹ jej przy zawieraniu umów przestrzegania m.
in. zasady oznaczania w ich treci maksymalnej kwoty zobowi¹zania; nieprzestrzeganie tej dyrektywy mo¿e
³¹czyæ siê z odpowiedzialnoci¹ s³u¿bow¹ funkcjonariuszy kasy chorych, nie czyni natomiast niewa¿n¹ umowy
zawartej z jej naruszeniem.
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14. Plan finansowy NFZ (Kasy Chorych) a nale¿noci
za udzielenie ponadlimitowych wiadczeñ zdrowotnych
na podstawie art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
Wed³ug art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy o p.u.z. Kasa Chorych przy zawieraniu umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych by³a obowi¹zana do przestrzegania zasady, ¿e suma kwot zobowi¹zañ Kasy Chorych wobec wiadczeniodawców ze wszystkich umów musi siê mieciæ w planie finansowym
Kasy Chorych. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o p.u. w NFZ, suma kwot
zobowi¹zañ NFZ wobec wiadczeniodawców nie mo¿e przekroczyæ wysokoci kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu.
Wymienione przepisy ograniczaj¹ mo¿liwoci NFZ oraz Kasy Chorych
zobowi¹zywania siê do refundacji kosztów wiadczeñ udzielonych ubezpieczonym na podstawie art. 7 ustawy o z.o.z. Plan finansowy nie umo¿liwia jednak zas¹dzenia od NFZ czy Kasy Chorych nale¿noci za ponadlimitowe wiadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym na podstawie art. 7
ustawy o z.o.z.
W przeciwnym razie plan finansowy NFZ (Kasy Chorych) sta³by siê
podstaw¹ lokalizacji po stronie wiadczeniodawcy strat z tytu³u udzielonych wiadczeñ zdrowotnych. Wyra¿one w uzasadnieniu wyroku z dnia
5 listopada 2003 r., IV CK 189/02 stanowisko S¹du Najwy¿szego, zgodnie
z którym, w razie udzielenia przez publiczny zak³ad opieki zdrowotnej wiadczenia ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia (art. 7 ustawy o z.o.z.),
obowi¹zek poniesienia kosztów wiadczenia na rzecz pacjenta uprawnionego z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego obci¹¿a³ Kasê Chorych (obecnie
NFZ)  przemawia przeciwko wy³¹czeniu zobowi¹zañ Kasy Chorych (NFZ)
przez powo³anie siê na plan finansowy.

15. Równoæ wobec prawa osób jednakowo ubezpieczonych
a udzielanie wiadczeñ zdrowotnych na podstawie art. 7
ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
Równoæ wobec prawa osób jednakowo ubezpieczonych powinna znajdowaæ wyraz w zasadach finansowania wiadczeñ zdrowotnych udzielanych ubezpieczonym. Limity okrelone w umowie o udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych nie mog¹ wy³¹czaæ obowi¹zku zak³adu opieki zdrowotnej
udzielania wiadczeñ ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia. Limity
42
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okrelone przez NFZ (Kasê Chorych) nie mog¹ dotyczyæ te¿ wiadczeñ
standardowych, w zakresie których ka¿dy ubezpieczony ma równe prawo
15
do ich bezp³atnego otrzymania .
Limitowanie wiadczeñ standardowych jako metoda ustalenia zakresu
finansowych zobowi¹zañ Kasy Chorych oraz NFZ mo¿e byæ uznane jako
naruszenie zasady równego dostêpu ubezpieczonych do wiadczeñ (art. 1a
16
pkt 5 ustawy o p.z.u., art. 4 ustawy o p.u. w NFZ) . Limity, które stosowa³y
Kasy Chorych, a obecnie stosuje NFZ, nie mog¹ dotyczyæ ubezpieczonego,
stwarza³yby bowiem nierównoæ wobec prawa osób jednakowo ubezpie17
czonych . Zasada zapewnienia równego dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych jest przecie¿ podstawow¹ zasad¹ powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Naruszenie zasady równego dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych
mo¿e wi¹zaæ siê z nierównym traktowaniem wiadczeniodawców w zakresie zawierania umów z NFZ (Kas¹ Chorych) oraz zmian¹ tych umów. Uprzywilejowanie niektórych wiadczeniodawców co do zakresu wiadczeñ i rodków na ich finansowanie mo¿e powodowaæ nadmierne limitowanie udzielania wiadczeñ zdrowotnych przez innych wiadczeniodawców. Stanowi
dyskryminacjê pacjenta odmowa udzielenia mu wiadczeñ zdrowotnych,
bo «siê nie zmieci³ w limicie» finansowym lub osobowym. Ograniczenia
mog¹ istnieæ w przypadku wysokospecjalistycznych procedur medycznych
finansowanych z bud¿etu pañstwa. Wówczas pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalaj¹cej
18
kolejnoæ wiadczeñ (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o z.o.z.) .
Ubezpieczony, który ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia nie mo¿e
uzyskaæ wiadczenia zdrowotnego z powodu wyczerpania limitu okrelonego w umowie, mo¿e domagaæ siê w takiej sytuacji wiadczeñ zdrowotnych
na podstawie art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej a zak³ad opieki
zdrowotnej powinien wiadczeñ udzieliæ. Wy³¹czenie mo¿liwoci udzielania
15

M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruñ 2000, s. 243.
W ustaleniach dotycz¹cych tego czy limitowanie wiadczeñ zdrowotnych jako metoda ustalenia zakresu
finansowego jest zgodne z przepisami prawa, nie mo¿na pos³ugiwaæ siê ogólnym okreleniem limitowanie
wiadczeñ (Por. J. Joñczyk: Problemy odpowiedzialnoci w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Prawo
i Medycyna 2001, nr 10, s. 33). Nale¿y zbadaæ czy w zakresie zawierania oraz zmiany umów o udzielanie
wiadczeñ zdrowotnych nie dosz³o do uprzywilejowania niektórych wiadczeniodawców kosztem innych . Pojawia siê te¿ kwestia, czy postanowienia umowy o udzielenie wiadczeñ zdrowotnych, limituj¹ce standardowe
wiadczenia zdrowotne naruszaj¹ przepisy o równym dostêpie do wiadczeñ i czy w zwi¹zku z tym s¹ wa¿ne?
17
M. Nesterowicz: Odpowiedzialnoæ cywilna za ograniczenie dostêpnoci do leczenia i nieuzyskanie wiadczenia zdrowotnego w nowym systemie opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna 2000, nr 6-7, s. 7.
18
Tam¿e.
16
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na podstawie wymienionego przepisu, po wyczerpaniu siê limitu okrelonego w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, prowadzi³oby do naruszenia równoci wobec prawa osób jednakowo ubezpieczonych.

16. Równe traktowanie obywateli a udzielanie
wiadczeñ zdrowotnych na podstawie art. 7 ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej
Wed³ug art. 4 ustawy o p.u. w NFZ ubezpieczenie zdrowotne jest oparte
w szczególnoci na zasadach: 1) równego traktowania obywateli oraz solidarnoci spo³ecznej; 2) zapewnienia ubezpieczonemu swobodnego dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych i wolnego wyboru wiadczeniodawców, na
warunkach okrelonych w ustawie.
Zasadê równego traktowania obywateli, o której mowa w powo³anym
wy¿ej przepisie, nale¿y rozpatrywaæ nie tylko w aspekcie samego udzielania wiadczeñ zdrowotnych, ale tak¿e finansowania tych wiadczeñ.
Finansowanie stanowi bowiem komponent dostêpnoci wiadczeñ opieki
zdrowotnej.
Zasady równego dostêpu obywateli do wiadczeñ zdrowotnych nie mo¿na ograniczaæ do przepisów ustawy o p.u. w NFZ, a poprzednio  ustawy
o p.u.z. Ustawy te dotycz¹ bowiem zasad udzielania oraz finansowania ze
rodków publicznych wiadczeñ zdrowotnych ubezpieczonym. Zasady równego dostêpu nie mo¿na wiêc ograniczaæ do obowi¹zku NFZ i Kasy Chorych prowadzenia odpowiedniej polityki w zakresie kontraktowania wiadczeñ zdrowotnych, a mianowicie takiej, aby faktycznie dostêp do tych wiadczeñ by³ równy w miecie i na wsi, w regionach bardziej i mniej zamo¿19
nych itp.
Umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych dotycz¹ zasadniczo dostêpu ubezpieczonych do wiadczeñ zdrowotnych. Umowy te okrelaj¹
bowiem finansowanie wiadczeñ zdrowotnych udzielanych na rzecz ubezpieczonych. Art. 7 ustawy o z.o.z. nak³adaj¹cy na zak³ady opieki zdrowotnej obowi¹zek udzielania wiadczeñ zdrowotnych ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia, bez wskazania rodków publicznych na finansowanie takich wiadczeñ, nie zapewnia równego dostêpu obywateli do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków publicznych.
19
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17. Art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej jako podstawa
udzielania wiadczeñ zdrowotnych nieubezpieczonemu
Artyku³ 68 ust. 2 Konstytucji gwarantuj¹c obywatelom równy dostêp
do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych,
gwarantuje taki dostêp tak¿e osobom nieubezpieczonym. Czy obowi¹zuj¹ce przepisy prawne zapewniaj¹ finansowanie ze rodków publicznych wiadczeñ zdrowotnych udzielonych nieubezpieczonym? Czy Narodowy Fundusz Zdrowia (a poprzednio Kasa Chorych) zobowi¹zany jest do sfinansowania kosztów udzielenia nieubezpieczonemu wiadczenia zdrowotnego
udzielonego na podstawie art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej?
W pimiennictwie wyra¿ono pogl¹d zgodnie z którym, gdy chory jest
nieubezpieczony, koszty leczenia powinien zwróciæ Skarb Pañstwa (Minister Zdrowia), a gdy kwalifikuje siê do pomocy spo³ecznej (np. z powodu bezdomnoci)  gmina (art. 11 ust. 2 ustawy z 29 listopada 1990 r.
20
o pomocy spo³ecznej) . Pogl¹d ten nie ma podstaw w obowi¹zuj¹cych
przepisach prawa.
¯aden przepis prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego nie stanowi podstawy prawnej odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa z tytu³u zwrotu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych. Po stronie Skarbu Pañstwa brak
biernej legitymacji w sprawie z powództwa zak³adu opieki zdrowotnej o
21
zap³atê za wiadczenia zdrowotne udzielone nieubezpieczonemu . Art.
68 Konstytucji stanowi o prawie do ochrony zdrowia i równym dostêpie
do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych.
Powo³any przepis Konstytucji nie rozstrzyga o sposobie finansowania
wiadczeñ opieki zdrowotnej, wskazuj¹c, i¿ ma to zostaæ okrelone
w ustawie. Finansowanie wiadczeñ zdrowotnych uregulowane w ustawie o p.u.z., a nastêpnie ustawie o p.u. w NFZ, nie obejmuje zobowi¹zania Skarbu Pañstwa do pokrycia kosztów udzielenia wiadczeñ zdrowotnych w sytuacji wskazanej w art. 7 ustawy o z.o.z. Udzielanie oraz finansowanie wiadczeñ zdrowotnych uregulowane w tych ustawach opiera
siê na systemie ubezpieczenia a nie zaopatrzenia. Ustawy te nie przewiduj¹ pokrywania z bud¿etu pañstwa kosztów opieki zdrowotnej nieubezpieczonych.
20

M. Nesterowicz: Odpowiedzialnoæ cywilna , s. 8.
Takie stanowisko zaj¹³ S¹d Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie w wyroku z dnia 10 padziernika 2001 r., I C 632/01/P.
21
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Brak biernej legitymacji procesowej wystêpuje tak¿e po stronie gminy . Samoistnej podstawy rozszerzenia o zwrot kosztów udzielanych wiadczeñ zdrowotnych nie mo¿e stanowiæ art. 10 ust. pkt 3 ustawy o pomocy
spo³ecznej, wed³ug którego do zadañ gminy nale¿y udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osób bezdomnych
i innych osób niemaj¹cych dochodu i mo¿liwoci ubezpieczenia siê na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Gminy ponosz¹ koszty leczenia bezdomnych i innych osób nieubezpieczonych, ale
tylko w postaci udzielania takim osobom zasi³ku celowego. wiadczenia
pomocy spo³ecznej udzielane s¹ w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postêpowania, do którego stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy
o pomocy spo³ecznej stosuje siê przepisy k.p.a.23
22

18. Art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
w aspekcie zaniechania ustawowego
Swoistoæ przepisu art. 7 ustawy o z.o.z. polegaj¹ca na na³o¿eniu na
zak³ady opieki zdrowotnej obowi¹zku udzielania wiadczeñ zdrowotnych,
przy braku wskazania rodków finansowania udzielonych na jego podstawie wiadczeñ zdrowotnych, uzasadnia rozwa¿enie kwestii uznania tego
przepisu za przepis uchybiaj¹cy zasadzie rzetelnej legislacji. Czy brak wskazania róde³ finansowania wiadczeñ udzielonych na zasadzie okrelanej
w art. 7 ustawy o z.o.z. oznacza, ¿e jest to przepis, w zakresie którego ustawodawca dopuci³ siê zaniechania legislacyjnego?
Kwalifikowanie art. 7 ustawy o z.o.z. jako przepisu uchybiaj¹cego zasadzie rzetelnej legislacji nie jest siê w³aciwe. Nie jest konieczne, aby przepis ten wskazywa³ w swej treci zasady finansowania wiadczeñ zdrowotnych udzielonych na jego podstawie. Zasady finansowania wiadczeñ zdrowotnych powinny byæ regulowane w przepisach innych ustaw ani¿eli ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej. Chodzi tu o przepisy okrelaj¹ce zasady
udzielania i finansowania wiadczeñ zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, jak te¿ przepisy okrelaj¹ce udzielanie i finansowanie
wiadczeñ zdrowotnych osobom nieubezpieczonym. Art. 7 ustawy o z.o.z.
mo¿e stanowiæ podstawê udzielania wiadczeñ zdrowotnych w ró¿nych
22
23
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ubezpieczeniowych systemach udzielania wiadczeñ zdrowotnych, a tak¿e
24
w bud¿etowym systemie finansowania opieki zdrowotnej .
Dodaæ mo¿na, ¿e dochodzenie przez zak³ady opieki zdrowotnej roszczeñ o odszkodowanie od Skarbu Pañstwa z tytu³u zaniechania legislacyjnego by³oby trudne i d³ugotrwa³e. Powód musia³by wykazaæ, ¿e poniós³
szkodê na skutek udzielenia wiadczeñ w wykonaniu obowi¹zku okrelonego w art. 7 ust. o z.o.z. oraz, ¿e miêdzy dzia³aniem (zaniechaniem) organu w³adzy publicznej (Sejmu) naruszaj¹cym prawo i szkod¹ wystêpuje ade25
kwatny zwi¹zek przyczynowy (art. 361 § 1 k.c.) .

19. Ryzyko straty zwi¹zane z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych
na podstawie art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
Udzielanie wiadczeñ zdrowotnych w warunkach art. 7 ustawy o z.o.z.
rodzi ryzyko straty, je¿eli finansowanie takich wiadczeñ nie zosta³o przewidziane w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. Strata obejmuj¹ca koszty wiadczeñ udzielonych w warunkach wymienionego przepisu
mo¿e obci¹¿aæ NFZ (Kasê Chorych), jak te¿ wiadczeniodawcê. Nie ma
podstaw prawnych, aby ryzyko straty, o którym mowa, obci¹¿a³o wiadczeniodawcê jako ryzyko prawne26.
Obowi¹zuj¹ce przepisy prawne nie nak³adaj¹ na zak³ad opieki zdrowotnej, który udzieli³ wiadczeñ zdrowotnych, w warunkach art. 7 ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej, obowi¹zku poniesienia kosztów udzielenia
wiadczeñ zdrowotnych. Nie jest tak, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym
przepisy nie zapewniaj¹ zak³adom opieki zdrowotnej pokrycia (zrefundowania) kosztów wszystkich wiadczeñ, do których udzielania s¹ obowi¹zane. Ryzyko straty w zwi¹zku z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych w warunkach art. 7 ustawy o z.o.z. sprowadza siê do ryzyka faktycznego. Zak³ad
opieki zdrowotnej poniesie stratê jako rezultat wykonania obowi¹zku okrelonego w art. 7 ustawy o z.o.z., je¿eli nie wyka¿e, stosownie do art. 6 k.c.,
¿e zachodzi³a potrzeba natychmiastowego udzielenia wiadczenia zdrowot27
nego ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia .
24
O ró¿nych systemach ochrony zdrowia, por. J. Joñczyk: Ubezpieczenie zdrowotne, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2003, nr 4, s. 27.
25
Por. uzasadnienie wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 24 wrzenia 2003 r., I CK 143/03.
26
O pojêciu ryzyka prawnego oraz ryzyka faktycznego por. W. Santera: Ryzyko osobowe zak³adu pracy,
Warszawa 1971, s. 2526.
27
Obowi¹zek wykazania przez zak³ad opieki zdrowotnej okolicznoci okrelonych w art. 7 ustawy o z.o.z.
podkreli³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 listopada 2003, IV CK 189/02.
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Ryzyko straty jako ryzyko faktyczne zwi¹zane z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych na podstawie art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej mo¿e w istotny sposób rzutowaæ na wynik finansowy samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. W praktyce bowiem te zak³ady
najczêciej udzielaj¹ wiadczeñ zdrowotnych, za które nikt nie p³aci; nierzadko wymuszaj¹ to równie¿ masmedia, gdy¿ ka¿de nieprzyjêcie do szpi28
tala oznacza medialn¹ nagonkê . Straty powsta³e w nastêpstwie braku zwrotu
kosztów wiadczeñ udzielonych w warunkach art. 7 ustawy o z.o.z. stanowi¹ istotn¹ przyczynê zad³u¿enia publicznych szpitali. Ustalenie wielkoci
tych strat wymaga szerokich oraz szczegó³owych analiz.

20. Nale¿noæ za ponadlimitowe wiadczenia zdrowotne
udzielane na podstawie art. 7 ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej
Dla zak³adu opieki zdrowotnej z jednej strony, a NFZ (Kasy Chorych)
z drugiej, kluczowe znaczenie ma wysokoæ nale¿noci za ponadlimitowe
wiadczenia zdrowotne udzielone na podstawie art. 7 ustawy o z.o.z.
W tym zakresie mog¹ byæ stosowane ró¿ne rozwi¹zania. NFZ (Kasa Chorych) mo¿e d¹¿yæ do uzgodnienia nale¿noci ni¿szej od tej, jaka zosta³a ustalona w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych za wiadczenia limitowe. Zak³ad opieki zdrowotnej, który udzieli³ wiadczenia zdrowotnego na
podstawie art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, mo¿e ¿¹daæ nale¿noci w wysokoci odpowiadaj¹cej nale¿noci za wiadczenia limitowe.
Wydatki i nak³ady w rozumieniu art. 735 § 2 k.c. nie s¹ wynagrodzeniem przewidzianym w umowie. Wydatki i nak³ady poniesione na udzielenie wiadczeñ zdrowotnych mog¹ byæ wy¿sze, jak te¿ ni¿sze od nale¿noci
okrelonej w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. Zak³ad opieki
zdrowotnej, który udzieli³ wiadczeñ zdrowotnych w warunkach art. 7 ustawy o z.o.z., mo¿e ¿¹daæ zwrotu uzasadnionych wydatków i nak³adów,
a wiêc wydatków i nak³adów koniecznych oraz takich, które s¹ celowe dla
nale¿ytego prowadzenia sprawy29.
W zakresie nale¿noci za udzielone wiadczenia zdrowotne nie ma
w Polsce obowi¹zuj¹cych taryf. Wed³ug art. 735 § 2 k.c., je¿eli nie ma
28
29
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K. Tymowska: Zmierzch publicznych zak³adów samodzielnych, S³u¿ba Zdrowia 2003, nr 8587.
M. Nesterowicz: Kodeks cywilny z komentarzem..., s. 681.
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obowi¹zuj¹cej taryfy, a nie umówiono siê o wysokoæ wynagrodzenia, nale¿y siê wynagrodzenie odpowiadaj¹ce wykonanej pracy. W wietle tego
przepisu dopuszczalne jest umówienie siê wiadczeniodawcy z NFZ (Kas¹
Chorych) na ni¿sz¹ nale¿noæ za wiadczenia ponadlimitowe ani¿eli nale¿noæ okrelona w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. By³aby to
umownie ustalona degresywna nale¿noæ za ponadlimitowe wiadczenia
zdrowotne. Umowne ustalenie nale¿noci za wiadczenia zdrowotne udzielone w warunkach art. 7 k.c. oznacza³oby potwierdzenie przez NFZ (Kasê
Chorych) prowadzenia jego sprawy przez dany zak³ad opieki zdrowotnej.
Potwierdzenie wywiera wobec prowadzonej sprawy skutki ex tunc (art. 63
§ 1 zd. 2 k.c.), co powoduje, ¿e pomiêdzy NFZ (Kas¹ Chorych) stosunek
prawny kszta³tuje siê tak, jak gdyby od pocz¹tku zak³ad opieki zdrowotnej
dzia³a³ na podstawie umowy. Zak³ad opieki zdrowotnej nie jest obowi¹zany
do wyra¿enia zgody na nale¿noæ ni¿sz¹ od wydatków i nak³adów, o których
mowa w art. 735 § 2 k.c.
Uzgodnienie wiadczeniodawcy oraz NFZ (Kasy Chorych), dotycz¹ce
ustalenia ni¿szej nale¿noci za wiadczenia ponadlimitowe ni¿ wiadczenia limitowe, nale¿y uznaæ za wi¹¿¹ce. W razie sporu s¹dowego dotycz¹cego zbyt niskiej nale¿noci za wiadczenia ponadlimitowe w porównaniu ze
wiadczeniami limitowymi, wy³ania siê kwestia zbadania, czy na etapie
uzgadniania strony dysponowa³y swobod¹ w podejmowaniu decyzji i wyra¿eniu woli. W szczególnoci chodzi tu o to, czy NFZ (Kasa Chorych) nie
nadu¿y³ swojej pozycji monopolisty na rynku wiadczeñ zdrowotnych, dla
30
narzucenia w umowach korzystnych dla siebie rozwi¹zañ .

21. Konkluzje
1. Art. 7 ustawy o z.o.z. jest w systemie opieki zdrowotnej przepisem
specyficznym z tego wzglêdu, ¿e nak³ada, w sytuacji w nim okrelonej,
kategoryczny obowi¹zek udzielania wiadczeñ zdrowotnych, nie wskazuj¹c róde³ pokrycia kosztów udzielonych wiadczeñ. Swoistoæ art. 7
ustawy o z.o.z. wi¹¿e siê te¿ z tym, i¿ nie odsy³a³y ani nie odsy³aj¹ do niego
przepisy ustaw okrelaj¹cych zasady organizacji oraz finansowania wiadczeñ zdrowotnych. Chodzi tu o ustawê o p.u.z. oraz ustawê o p.u. w NFZ.
30

Kwestia zbadania czy Kasa Chorych nie nadu¿ywa swojej pozycji, w istocie monopolisty, na rynku wiadczeñ zdrowotnych, dla narzucenia w umowach korzystnych dla siebie rozwi¹zañ, podniesiona zosta³a przez S¹d
Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 sierpnia 2003 r. IV CKN 393/01.
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2. Art. 7 ustawy o z.o.z. w powi¹zaniu z art. 753 k.c. stanowi podstawê
dochodzenia od NFZ (Kasy Chorych) roszczeñ o zwrot kosztów udzielonych wiadczeñ zdrowotnych. Oznacza to, ¿e finansowanie wiadczeñ zdrowotnych przez NFZ nie zosta³o ograniczone do wiadczeñ okrelonych
w umowie o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych oraz wiadczeñ udzielonych na rzecz osób ubezpieczonych wy³¹cznie w przypadkach i na zasadach okrelonych w ustawie o p.u. w NFZ (poprzednio w ustawie o p.u.z.).
3. Art. 7 ustawy o z.o.z. nie stanowi podstawy odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa z tytu³u zwrotu kosztów wiadczeñ zdrowotnych. W art. 7
o z.o.z. nie ma mowy o zwrocie kosztów udzielonych na podstawie tego
przepisu wiadczeñ czy finansowaniu wiadczeñ zdrowotnych z bud¿etu
pañstwa. W sprawach o zwrot kosztów wiadczeñ udzielonych, w warunkach art. 7 ustawy o z.o.z., brak legitymacji procesowej Skarbu Pañstwa.
W zakresie dochodzenia roszczeñ o zwrot kosztów wiadczeñ zdrowotnych  udzielonych na podstawie art. 7 ustawy o z.o.z.  bezdomnym
i innym osobom nie maj¹cym dochodu, zachodzi brak biernej legitymacji
procesowej gminy.
4. Konsekwencj¹ udzielania wiadczenia zdrowotnego w warunkach
art. 7 ustawy o z.o.z. nie powinno byæ obci¹¿enie kosztami udzielonych
wiadczeñ zak³adu opieki zdrowotnej. Zak³ad opieki zdrowotnej nie powinien ponosiæ ujemnych skutków maj¹tkowych wykonania ustawowego obowi¹zku udzielenia wiadczenia zdrowotnego. Ryzyko strat
zak³adu opieki zdrowotnej zwi¹zane z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych w warunkach art. 7 ustawy o z.o.z. mo¿e byæ jedynie ryzykiem
faktycznym a nie ryzykiem prawnym.
5. Art. 7 ustawy o z.o.z. nie nale¿y traktowaæ jako przepisu, w zakresie
którego dosz³o do zaniechania legislacyjnego, polegaj¹cego na braku wskazania rodków finansowania udzielonych wiadczeñ. wiadczenia zdrowotne udzielone w sytuacji, o której mowa w art. 7 ustawy o z.o.z., mog¹ zostaæ objête umow¹ o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. W sytuacji, gdy
zak³ad opieki zdrowotnej nie ³¹czy³a umowa NFZ (Kas¹ Chorych), roszczenie zak³adu opieki zdrowotnej o zwrot kosztów wiadczeñ udzielonych
w warunkach art. 7 ustawy o z.o.z. znajduje podstawê prawn¹ w przepisach
31
o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia .
Zak³ad opieki zdrowotnej, sk³adaj¹c ofertê udzielania wiadczeñ zdrowotnych, mo¿e w zakresie oferowanych wiadczeñ zdrowotnych obj¹æ
31
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Uzasadnienie wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 5 listopada 2003 r., IV CK 189/02.
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tak¿e wiadczenia zdrowotne udzielone w sytuacji wskazanej w art. 7
ustawy o z.o.z. Zak³ad opieki zdrowotnej, który zobowi¹zany jest udzielaæ wiadczeñ zdrowotnych, w przypadkach wskazanych w omawianym
przepisie, w szerszym zakresie ni¿ przewidywa³ to w chwili zawierania
umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, mo¿e na podstawie art. 99
ustawy o p.u. w NFZ wyst¹piæ o zmianê tej umowy. Zasady finansowania
wiadczeñ zdrowotnych udzielanych ubezpieczonym, jak te¿ nieubezpieczonym powinny zostaæ okrelone w innych ustawach ni¿ ustawa o zak³a32
dach opieki zdrowotnej .

32

Ustawa o p.u. w NFZ okrela te¿ zasady udzielania i finansowania wiadczeñ zdrowotnych w stanach
bezporedniego zagro¿enia ¿ycia (art. 121122), pokrywa siê to jednak tylko czêciowo z sytuacjami, w których
udzielania wiadczeñ zdrowotnych nakazuje art. 7 ustawy o z.o.z.
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Odpowiedzialność cywilna publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za wyrządzoną szkodę w świetle
kodeksu cywilnego i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP

Odpowiedzialnoæ publicznego zak³adu opieki zdrowotnej przesz³a
w Polsce d³ug¹ ewolucjê, która nie jest jeszcze zakoñczona. Wynika³o to
z tendencji prawa cywilnego do coraz dalej id¹cej ochrony poszkodowanego, jego interesów maj¹tkowych i dóbr osobistych. Wi¹za³o siê te¿ z przekszta³ceniami organizacyjnymi i prawnymi w s³u¿bie zdrowia.
Na tej drodze wyró¿niæ mo¿na kilka etapów:

1. Odpowiedzialnoæ podzielona
Zgodnie ze stanowiskiem judykatury sprzed II wojny wiatowej i powojennej lekarz zatrudniony w publicznym szpitalu, ponosi³ odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone pacjentom na skutek swojej winy w zakresie
diagnozy i terapii (sztuki lekarskiej), a wiêc za zawiniony b³¹d sztuki
lekarskiej czy inne niedbalstwo. W tym zakresie zak³ad leczniczy nie odpowiada³ za czyny lekarza ani na zasadzie ryzyka (bo lekarz z uwagi na niezale¿noæ w stosowaniu wiedzy medycznej nie by³ uwa¿any za podw³adnego), ani na zasadzie winy w wyborze (skoro lekarz na podstawie dyplomu
lekarskiego mia³ formalne prawo do leczenia). Zak³ad leczniczy ponosi³
natomiast odpowiedzialnoæ za wszelk¹ winê lekarza poza zakresem sztuki
lekarskiej, a wiêc najczêciej maj¹c¹ charakter winy organizacyjnej , b¹d
1
za winê w³asn¹ .
1
Por. M. Nesterowicz: Ewolucja odpowiedzialnoci publicznego zak³adu leczniczego za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu. Odpowiedzialnoæ Kas Chorych i Pañstwa, Prawo i Medycyna 1999, nr 2, s. 16 i n.
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Czasami w procesach trudno by³o ustaliæ, kto ponosi odpowiedzialnoæ
za szkodê doznan¹ przez pacjenta, a czasami s¹dy przyjmowa³y odpowiedzialnoæ solidarn¹ zak³adu leczniczego i lekarza.
Ten stan rzeczy by³ bardzo krytykowany w doktrynie. Postulowano, aby
uznaæ pe³n¹ odpowiedzialnoæ zak³adu leczniczego za dzia³anie lekarza tam
zatrudnionego. Twierdzono, ¿e nawet gdyby przyj¹æ, ¿e lekarz w stosowaniu sztuki leczenia jest niezale¿ny i nie mo¿e otrzymywaæ w tym zakresie
¿adnych wi¹¿¹cych poleceñ czy instrukcji (choæ nie jest tak w szpitalu,
gdzie na oddziale podlega ordynatorowi, który odpowiada za przebieg leczenia), to wystarczy, ¿e zak³ad bierze na siebie ryzyko jego ogólnej dzia³alnoci, a pacjent zwraca siê do zak³adu (zw³aszcza w szpitalu) a nie do
2
konkretnego lekarza .

2. Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za lekarza
jako funkcjonariusza
Diametralna zmiana stanowiska judykatury nast¹pi³a w 1965 r. S¹d
Najwy¿szy w wyroku z 8 I 1965 r. (II CR 2/65, OSPiKA 1967, poz. 220)
orzek³, ¿e Skarb Pañstwa (szpital) odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez
lekarza bêd¹cego funkcjonariuszem pañstwowym przy wykonywaniu powierzonej mu czynnoci nawet wówczas, gdy szkoda jest nastêpstwem b³êdu sztuki lekarskiej. W uzasadnieniu stwierdzi³ m.in., ¿e tego rodzaju
wyk³adnia czyni zadoæ postulatom spo³ecznej repartycji szkód bêd¹cych
nastêpstwem dzia³alnoci Pañstwa, tym bardziej, ¿e dzia³alnoæ ta dotyczy
¿ycia i zdrowia obywateli, a wysokoæ szkód najczêciej przekracza mo¿liwoci maj¹tkowe i zarobkowe ich bezporednich sprawców. Doda³, ¿e
przy takiej wyk³adni istnieje mo¿liwoæ, w wypadkach szczególnie zas³uguj¹cych na ochronê prawn¹, w braku winy lekarzy w wyrz¹dzeniu szkody,
oparcia odpowiedzialnoci Pañstwa na zasadach s³usznoci.
Pogl¹d ten ugruntowany zosta³ nastêpnie w uchwale S¹du Najwy¿szego z 15 II 1971 r. (III CZP 33/70, OSN 1971, poz. 59) w sprawie odpo2

Por. M. Soniak: O ile zak³ad leczniczy odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez zatrudnionych w nim
lekarzy [w:] Rozprawy prawnicze  Ksiêga pami¹tkowa ku czci Kazimierza Przyby³owskiego, Kraków 1964,
s. 350 i n.; W. Wanatowska: Podstawa odpowiedzialnoci cywilnej zak³adu leczniczego za szkody wyrz¹dzone
przy leczeniu, NP 1968, nr 2, s. 176 i n.
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wiedzialnoci Skarbu Pañstwa oraz pañstwowych osób prawnych za szko3
dy wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy pañstwowych .
Uchwa³a g³osi, ¿e przepisy art. 417-419 k.c. normuj¹ odrêbne podstawy
odpowiedzialnoci za szkody, które odnosz¹ siê tylko do odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za funkcjonariuszy pañstwowych i jednoczenie wy³¹czaj¹ stosowanie do tej odpowiedzialnoci innych podstaw odpowiedzialnoci, a zw³aszcza art. 430 k.c. (odpowiedzialnoæ za podw³adnego). Zbêdne jest wiêc np. ustalanie, czy lekarz jest podw³adnym zak³adu pañstwowego, skoro podstawa odpowiedzialnoci jest inna. Poniewa¿ wed³ug uchwa³y Skarb Pañstwa nie ma w zakresie odpowiedzialnoci za winê w³asn¹
zdolnoci deliktowej, to zawsze odpowiada za cudzy czyn (funkcjonariusza) i cudz¹ winê (co ju¿ by³o przyjmowane w doktrynie krytycznie).
Podstaw¹ odpowiedzialnoci jest przede wszystkim art. 417 k.c., który
normuje odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za wszelkich funkcjonariuszy,
bez wzglêdu na zakres ich uprawnieñ. Funkcjonariuszem jest zarówno lekarz, jak i pielêgniarka, po³o¿na, technik medyczny, laborant czy salowa,
ka¿da wiêc osoba pracuj¹ca w publicznym zak³adzie opieki zdrowotnej,
niezale¿nie od rodzaju i charakteru pe³nionych funkcji oraz rodzaju stosunku zatrudnienia. Funkcjonariuszem jest zarówno lekarz zatrudniony na
umowie o pracê, jak i lekarze pracuj¹cy na warunkach umowy zlecenia
w charakterze konsultantów, wykonuj¹cych na tej podstawie zabiegi specjalistyczne itp. S¹d Najwy¿szy stwierdza wprost, ¿e: Tak szeroki zakres
hipotezy art. 417 k.c. ma w praktyce szczególnie donios³e znaczenie dla
oceny odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za lekarzy zatrudnionych w s³u¿bie zdrowia. Pogl¹d o nieodpowiedzialnoci Pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez lekarzy na skutek b³êdów w zakresie diagnostyki i terapii, oparty
na za³o¿eniu, ¿e lekarze w tym zakresie nie s¹ podw³adnymi zak³adów s³u¿by
zdrowia, straci³  niezale¿nie od innych argumentów, które mog³yby za tym
przemawiaæ  sw¹ aktualnoæ na gruncie art. 417 k.c., skoro przepis ten
takiej przes³anki nie przewiduje. Na podstawie tego przepisu Skarb Pañstwa odpowiada wiêc tak¿e za szkody wyrz¹dzone przez lekarza pacjentowi na skutek wadliwego postawienia diagnozy lub stosowania terapii  oczywicie wówczas, gdy b³¹d nast¹pi³ z winy lekarza.
Gdy w latach 90-tych XX w. na skutek reformy administracji pañstwowej powsta³y jednostki samorz¹du terytorialnego (gmina, powiat, wojewódz3
Por. M. Soniak: Cywilna odpowiedzialnoæ lekarza, wyd. 2, Warszawa 1977, s. 41 i n.; M. Nesterowicz:
Prawo medyczne, wyd. 6, Toruñ 2004, s. 296 i n.
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two), które przejê³y zak³ady opieki zdrowotnej, ich odpowiedzialnoæ za
szkody wyrz¹dzone przy leczeniu oparta zosta³a na takich samych zasa1
2
dach jak odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa (art. 420 , 420 k.c.).
Je¿eli szkoda zostanie wyrz¹dzona pacjentowi przez lekarza (lub inny
personel medyczny) pañstwowego zak³adu leczniczego, nie bêd¹cego statio fisci Skarbu Pañstwa, lecz maj¹cego osobowoæ prawn¹ (jak np. Klinika
Akademii Medycznej czy pañstwowe centrum medyczne), odpowiedzialnoæ za szkodê ponosi zamiast Skarbu Pañstwa ta osoba prawna na jednakowych zasadach prawnych (art. 420 k.c.).
Skarb Pañstwa (jednostka samorz¹du terytorialnego) ponosi odpowiedzialnoæ z art. 417 k.c. wówczas, gdy s¹ spe³nione wszelkie przes³anki tej
odpowiedzialnoci:
l wyrz¹dzenie szkody przez funkcjonariusza pañstwowego,
l zawinione dzia³anie lub zaniechanie tego funkcjonariusza,
l normalny zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy tym dzia³aniem lub zaniechaniem a wyrz¹dzon¹ szkod¹,
l wyrz¹dzenie szkody przy wykonywaniu powierzonej funkcjonariuszowi czynnoci.
Dla przyjêcia odpowiedzialnoci zak³adu leczniczego z art. 417 k.c.,
jako odpowiedzialnoci za cudze czyny, konieczne jest ustalenie, czy zachodzi³aby odpowiedzialnoæ lekarza za wyrz¹dzon¹ szkodê. Konieczn¹
przes³ank¹ tej odpowiedzialnoci jest wina lekarza lub personelu medycznego. Nie zwalnia jednak od odpowiedzialnoci niemo¿noæ ustalenia sprawcy szkody, je¿eli zostanie udowodnione, ¿e winê ponosi jeden z okrelonego zespo³u funkcjonariuszy. Ma to du¿e znaczenie w³anie w procesach
lekarskich, gdy niejednokrotnie trudno jest ustaliæ, który z lekarzy lecz¹cych pacjenta lub kto z personelu medycznego dopuci³ siê winy, a dowiedzione zostanie, ¿e pope³niono zaniedbanie, na skutek którego pacjent dozna³ szkody.
Zachodzi wówczas tzw. wina bezimienna (anonimowa), za któr¹ odpowiada zak³ad leczniczy. Stanowi niew¹tpliwie dorobek orzecznictwa rozwiniêcie koncepcji tego rodzaju winy, co znacznie u³atwi³o postêpowanie
dowodowe.
Przyk³adem niech bêdzie sprawa zakoñczona wyrokiem S¹du Najwy¿szego z 21 XI 1974 r. (II CR 638/74. OSPiKA 1975, poz. 108). S¹d przyj¹³
odpowiedzialnoæ szpitala (Skarbu Pañstwa) za szkodê wyrz¹dzon¹ wskutek mierci noworodka kilka dni po porodzie. Przyczynê zgonu dziecka
stanowi³ uraz (liczne krwiaki i obra¿enia wewnêtrzne) powsta³y w czasie
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jego pielêgnacji wykonywanej przez pracownika szpitala, którego to¿samoci ustaliæ nie by³o mo¿na. W innej sprawie S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z 17 IV 1974 r. (II CR 133/74, OSPiKA 1974, poz. 207) uzna³ odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za oparzenie oczu powódki (na skutek zakropienia jej w dniu urodzenia azotanu srebra o zbyt wielkim stê¿eniu), mimo
niemo¿noci ustalenia pracownika szpitala, któremu mo¿na by przypisaæ
winê. Z kolei w sprawie dotycz¹cej zaka¿enia pacjentki, w wyniku korzystania ze sprzêtu wielokrotnego u¿ytku, ¿ó³taczk¹ wszczepienn¹ powoduj¹c¹ marskoæ w¹troby, s¹d stwierdzi³, ¿e wprawdzie nie ustalono, kto jest
winny, jednak¿e bezspornym jest, ¿e powódka uleg³a zaka¿eniu wirusem
HBV w czasie hospitalizacji w pozwanym szpitalu. Do odpowiedzialnoci
Skarbu Pañstwa wystarczy ustalenie winy bezimiennej funkcjonariusza,
co w danej sprawie mia³o miejsce. Nie jest zatem istotne, który z funkcjonariuszy dopuci³ siê winy, jeli szkoda pozostaje w zwi¹zku przyczynowym z zaniedbaniem obowi¹zków s³u¿bowych oraz zosta³a wyrz¹dzona
przy wykonywaniu powierzonych czynnoci (S¹d Wojewódzki w Bydgoszczy w wyroku z 29 XII 1993 r., I C 298/92).
Na gruncie re¿imu odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa z uznaniem nale¿y przyj¹æ siêgniêcie do odpowiedzialnoci bez winy, na zasadach s³usznoci. Zosta³a ona w licznych orzeczeniach s¹dów ugruntowana jako trzecia zasada odpowiedzialnoci deliktowej (wina, ryzyko, s³usznoæ), choæ
stosowana wyj¹tkowo. Uznano, ¿e Pañstwo powinno wynagradzaæ powa¿ne, choæ niezawinione szkody na osobie, wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy pañstwowych4.
Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa z art. 419 k.c. na zasadach s³usznoci
(zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego) zachodzi³a, gdy brak by³o winy lekarza
lub innej osoby zatrudnionej w zak³adzie leczniczym b¹d te¿ winy organizacyjnej zak³adu, a poszkodowany dozna³ powa¿nej szkody lub osoby bliskie utraci³y ¿ywiciela. Mia³o to miejsce zw³aszcza, gdy zabieg dokonany
zosta³ ze wzglêdów ogólnospo³ecznych (np. przymusowe szczepienia, obowi¹zkowe badania); zachodzi³ niezawiniony b³¹d sztuki lekarskiej; pacjent
zosta³ zara¿ony wirusem HIV; przypadek pacjenta przyczyni³ siê do rozwoju
nowych metod i rodków leczenia czy wykrycia nowych chorób, ryzyko za5
biegu lekarskiego by³o nie do przewidzenia, by³o nienormalne .
4

Por. A. Szpunar: Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985, s. 249 i n.
Por. M. Nesterowicz: Prawo medyczne..., s. 319 i n.; G. Bieniek [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego.
Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, tom I, Warszawa 1997, s. 245 i n.
5
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3. Odpowiedzialnoæ publicznego zak³adu opieki zdrowotnej
jako osoby prawnej
Z dniem 1 stycznia 1999 r. na skutek reformy systemu ochrony zdrowia
publiczne zak³ady lecznicze przekszta³ci³y siê w samodzielne publiczne
zak³ady opieki zdrowotnej. Podlegaj¹ one obowi¹zkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym, a z chwil¹ wpisu do tego rejestru uzyskuj¹
osobowoæ prawn¹ (art. 36 b ustawy z 30 VIII 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.). Nie s¹ wiêc ju¿ jednostkami bud¿etowymi Skarbu Pañstwa lub jednostkami samorz¹du terytorialnego, lecz we w³asnym imieniu wystêpuj¹ w obrocie prawnym i same odpowiadaj¹ za w³asne zobowi¹zania, w tym za szkody wyrz¹dzone pacjentom.
Ich odpowiedzialnoæ za szkody powsta³e przy leczeniu opiera siê na
tych samych zasadach jak pañstwowych lub samorz¹dowych osób prawnych (art. 420421 k.c.), a wiêc na art. 417419 k.c. Zgodnie bowiem
z ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej zak³ady te uzyska³y w nieodp³atne
u¿ytkowanie nieruchomoci i maj¹tek Skarbu Pañstwa lub komunalny oraz
mog¹ otrzymywaæ rodki publiczne i dotacje bud¿etowe na okrelon¹ w
ustawie dzia³alnoæ (art. 5357 ustawy o z.o.z.; rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z 31 XII 1998 r., Dz. U. Nr 166, poz. 1266).
Na mocy art. 47 ustawy z 13 X 1998 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawy
reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz.U. Nr 133, poz. 872)  maj¹tek
ruchomy Skarbu Pañstwa przekazany w nieodp³atne u¿ytkowanie samodzielnym publicznym zak³adom opieki zdrowotnej sta³ siê z dniem 1 stycznia 1999 r. w³asnoci¹ tych zak³adów. Jednoczenie jednostki samorz¹du
terytorialnego przejê³y uprawnienia organu administracji rz¹dowej, który
utworzy³ samodzielny z.o.z. Wykaz zak³adów przekazanych i jednostek samorz¹du terytorialnego w³aciwych do przejêcia uprawnieñ organu za³o¿ycielskiego og³osi³ Prezes Rady Ministrów w drodze rozporz¹dzenia. Organ
za³o¿ycielski ma wobec samodzielnych zak³adów daleko id¹ce uprawnienia i obowi¹zki (np. art. 53 ust. 2 ustawy o z.o.z. przewiduje, ¿e zbycie,
wydzier¿awienie lub wynajêcie maj¹tku trwa³ego samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej albo wniesienie tego maj¹tku do spó³ek
lub fundacji jest niewa¿ne bez zgody organu, który utworzy³ ten zak³ad);
pokrywa ujemny wynik finansowy zak³adu ze rodków publicznych
(art. 60 ust. 4), mo¿e podj¹æ uchwa³ê o likwidacji zak³adu, a w razie jego
likwidacji zobowi¹zania i nale¿noci zak³adu staj¹ siê zobowi¹zaniami
i nale¿nociami Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego
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(art. 60 ust. 6). Publiczne z.o.z. podlegaj¹ tak¿e daleko id¹cej kontroli organu za³o¿ycielskiego pod k¹tem realizacji zadañ statutowych, dostêpnoci
i poziomu udzielanych wiadczeñ zdrowotnych, wykorzystania aparatury
i sprzêtu medycznego, prawid³owoci gospodarowania mieniem, gospodarki
finansowej itp. (art. 67 ust. 5 ustawy o z.o.z.; rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z 18 XI 1999 r., Dz. U. Nr 94, poz. 1097).

4. Odpowiedzialnoæ za szkody w zwi¹zku z art. 77 ust. 1
Konstytucji
Art. 77 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, ¿e: Ka¿dy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka zosta³a mu wyrz¹dzona przez niezgodne z prawem
dzia³anie organu w³adzy publicznej. Do tego artyku³u musz¹ zostaæ dosto2
6
sowane art. 417420 k.c. Projekt odpowiednich zmian zosta³ przygotowany przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego.
W braku nowelizacji tych przepisów wyk³adni art. 417 § 1 k.c. dokona³
Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 4 XII 2001 r. (SK 18/2000, Dz. U.
Nr 145, poz. 1638). Trybuna³ uzna³, ¿e przepis ten jest zgodny z Konstytucj¹, je¿eli rozumiany jest w ten sposób, ¿e Skarb Pañstwa ponosi odpowiedzialnoæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez niezgodne z prawem dzia³anie funkcjonariusza pañstwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynnoci7.
Przes³ank¹ stosowania art. 417 k.c. nie jest wiêc, jak dot¹d, wina funkcjonariusza, lecz bezprawnoæ dzia³ania organu w³adzy publicznej. Dzia³anie to ma charakter w³adczy (imperium), a nie gospodarczy (dominium).
Wed³ug Komisji Kodyfikacyjnej wyrz¹dzenie szkody dzia³aniem organu
w³adzy publicznej oznacza, ¿e chodzi tu o szkodê, która jest nastêpstwem
wykonywania w³adzy publicznej. Akcent nale¿y wiêc postawiæ na to, ¿e
dzia³anie wyrz¹dzaj¹ce szkodê ma swoje ród³o w wykonywaniu funkcji
w³adczych (w³adzy publicznej). Istotne jest to, ¿e okrelony podmiot ma
uprawnienia organu w³adzy publicznej (wykonuje w³adzê publiczn¹), a nie
natura tego podmiotu (z uzasadnienia projektu). W tym kierunku idzie te¿
6

Kwestia ta wywo³a³a liczne spory doktrynalne  zob. M. Safjan: Odpowiedzialnoæ pañstwa na podstawie
art. 77 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, PiP 1999, nr 4, s. 15 i n.; A. Szpunar: O odpowiedzialnoci odszkodowawczej Pañstwa, PiP 1999, nr 6, s. 86 i n.; E. £êtowska: W kwestii zmian przepisów k.c. o odpowiedzialnoci
za szkody wyrz¹dzone dzia³aniem w³adzy publicznej, PiP 1999, nr 7, s. 75 i n.; M. Safjan: Jeszcze o odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa na podstawie art. 77 Konstytucji, PiP 1999, nr 9, s. 79 i n.; M. Kêpiñski, R. Szczepaniak:
O bezporednim stosowaniu artyku³u 77 ust. 1 Konstytucji, PiP 2000, nr 3, s. 79 i n.
7
Zob. G. Bieniek: Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy po
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r., PS 2002, nr 4, s. 4 i n.
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orzecznictwo s¹dowe. W wyroku z 8 I 2002 r. (I CKN 581/99, OSN 10/
2002, poz. 128  uzasadnienie) S¹d Najwy¿szy powiedzia³: Od strony
podmiotowej pojêcie «w³adzy publicznej» obejmuje niew¹tpliwie organy
administracji rz¹dowej i jednostki samorz¹du terytorialnego, a tak¿e inne
instytucje wykonuj¹ce funkcje w³adzy publicznej w wyniku powierzenia
lub przekazania. Od strony przedmiotowej pojêcie «w³adzy publicznej»
obejmuje tylko takie formy dzia³alnoci pañstwa, które z istoty swej przynale¿¹ do w³adzy publicznej, czyli wynikaj¹ z ustawowych kompetencji,
nie obejmuje za form dzia³alnoci niew³adczych (np. gospodarczych).
Przy takiej interpretacji artyku³u 417 k.c. nie da siê go stosowaæ do szkód
wyrz¹dzonych przy leczeniu. Dzia³ania zak³adów opieki zdrowotnej i lekarzy nie maj¹ charakteru w³adczego (tylko wyj¹tkowo  np. w razie przymusu leczenia, umieszczenia w zak³adzie psychiatrycznym, izolacji na skutek
choroby zakanej na podstawie odpowiednich przepisów prawnych), chyba ¿e uzna siê, ¿e dzia³alnoæ Narodowego Funduszu Zdrowia jako podmiotu w³adzy publicznej ma charakter w³adczy, a konsekwencj¹ tego jest
zmuszenie ubezpieczonego do leczenia w zak³adach, z którymi Fundusz
zawrze umowê. Tê sytuacjê stwarza brak innych spo³ecznych ubezpieczeñ
zdrowotnych, a sk³adka ubezpieczeniowa na rzecz Funduszu ma w istocie
charakter podatku.

5. Czy pogorszenie sytuacji prawnej poszkodowanego pacjenta?
Wydaje siê, ¿e niezamierzonym skutkiem art. 77 ust. 1 Konstytucji
i bardziej rygorystycznych zasad interpretacji art. 417 k.c. (co znajduje swój
wyraz w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej, która dostosowuje ten przepis
do Konstytucji) mo¿e byæ pogorszenie sytuacji poszkodowanego pacjenta.
Komisja Kodyfikacyjna wyranie stwierdza: W zakresie innych czynnoci ni¿ w³adcze (wykonywanie w³adzy publicznej) wchodzi w grê zwyk³a odpowiedzialnoæ deliktowa (z uzasadnienia projektu). Oznacza to
stosowanie takich samych podstaw odpowiedzialnoci zarówno wobec publicznego, jak i niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej (art. 415, 416,
8
429, 430 k.c.).
Ju¿ to zreszt¹ widaæ w orzecznictwie. S¹d Okrêgowy w Lublinie
w wyroku z 4 IV 2002 r. (I C 656/99) orzek³: Publiczny zak³ad opieki
8

Pogl¹d taki g³osi na tle obecnego stanu prawnego G. Bieniek  jw., s. 22.
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zdrowotnej ponosi odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone przez lekarzy
9
i personel medyczny z art. 430 k.c. .
W konsekwencji takiego kierunku ewolucji prawa przestaje istnieæ zasada s³usznoci (zasady wspó³¿ycia spo³ecznego) jako dodatkowa podstawa
odpowiedzialnoci w razie powa¿nych, niezawinionych szkód wyrz¹dzonych
10
pacjentom . Ju¿ obecnie zreszt¹ s¹dy przesta³y stosowaæ art. 419 k.c. wobec
publicznych, samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej, które  ze wzglêdu na swój s³aby stan finansowy  broni¹ siê, jak mog¹, przed odpowiedzialnoci¹ na zasadach s³usznoci. Jest to dla mnie zupe³nie oczywiste, odpowiedzialnoæ taka powinna byæ tylko odpowiedzialnoci¹ Pañstwa (lub odpowiednich funduszy), a nie odpowiedzialnoci¹ szpitali, nawet publicznych.
Sytuacjê, któr¹ stwarzaj¹ nowe regulacje trudno zaakceptowaæ. Jest ona
jednak w ramach kodeksu cywilnego nie do rozwi¹zania. S¹dzê, ¿e zgodnie
z powszechnymi tendencjami na wiecie do wprowadzenia szczególnego
systemu odpowiedzialnoci za szkody wyrz¹dzone pacjentom, po³¹czonego z ubezpieczeniami, taki system powinien zostaæ wprowadzony w Polsce. Przyk³adów pañstw, w których system taki istnieje lub trwaj¹ nad nim
11
prace legislacyjne, jest coraz wiêcej . Naj³atwiejszy w Polsce do przyjêcia
12
by³by system wprowadzony w 2002 r. we Francji . Rozwa¿yæ te¿ mo¿na
szwedzki system ubezpieczenia na rzecz pacjenta (Non Fault Patient Insu13
rance) obowi¹zuj¹cy od wielu lat we wszystkich krajach skandynawskich .
Trudniej by³oby wzorowaæ siê na nowozelandzkim systemie (Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act, 1992), dotycz¹cym wszel14
kich szkód na osobie bêd¹cych skutkiem wypadku .
9
Racje maj¹ niestety Antoni Górski i Adam Górski: Podstawy odpowiedzialnoci deliktowej publicznego
zak³adu opieki zdrowotnej za szkody medyczne  po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r.,
Palestra 2001, nr 1112, s. 52, ¿e ograniczenie odpowiedzialnoci deliktowej za szkody medyczne do art. 430
k.c. mo¿e spowodowaæ o¿ywienie dawnego sporu o to, czy lekarz, zachowuj¹c konieczny status niezale¿noci
zawodowej, mo¿e byæ uznawany za podw³adnego w rozumieniu tego przepisu. Ju¿ bowiem teraz takie g³osy siê
podnosz¹, choæ jeszcze nie w orzecznictwie.
10
Przewidywa³a to ju¿ E. £êtowska: Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999, s. 445446, pisz¹c, ¿e
prywatyzacja i usamodzielnienie siê zak³adów opieki zdrowotnej, a tak¿e koniecznoæ dostosowania re¿imu
odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa do art. 77 ust. 1 Konstytucji, niweczy ratio legis art. 419 k.c. Autorka stawia
jednak pytanie, ¿e mo¿na zastanawiaæ siê, czy i w jakich granicach standardowa us³uga lekarska jest wykonywaniem w³adzy publicznej.
11
Por. M. Nesterowicz: Przemiany odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu (od
odpowiedzialnoci cywilnej do ubezpieczeniowej i gwarancyjnej), PiP 2002, nr 3, s. 8 i n.
12
Zob. M. Nesterowicz: Odpowiedzialnoæ cywilna za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu w prawie francuskim (wed³ug ustawy z 4 marca 2002 r. o prawach pacjentów), Prawo i Medycyna 2002, nr 12, s. 116 i n.
13
Zob. M. Nesterowicz: Szwedzki system ubezpieczenia na rzecz pacjentów, Prawo i Medycyna 2002,
nr 12, s. 123 i n.
14
Zob. K. B¹czyk: Nowozelandzki model odpowiedzialnoci za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu, Prawo
i Medycyna 2004, nr 1, s. 68 i n.
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Ocena prawna zakładów opieki zdrowotnej jako
podmiotów ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

1. Ustawa z 28 padziernika 2002 r. o odpowiedzialnoci podmiotów
1
zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary okrela zasady odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary
jako przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowe oraz zasady postêpowania w
przedmiocie takiej odpowiedzialnoci.
Sytuacjê prawn¹ zak³adu opieki zdrowotnej jako podmiotu ustawy mo¿na
poddaæ ocenie z dwojakiej perspektywy: jako podmiotu ponosz¹cego odpowiedzialnoæ wed³ug przepisów ustawy oraz jako pokrzywdzonego czynem zabronionym osoby fizycznej, za której zachowanie odpowiedzialnoæ
ponosi podmiot zbiorowy.
2. Szczegó³ow¹ analizê przepisów ustawy z punktu widzenia specyfiki
zak³adów opieki zdrowotnej na obu powy¿szych p³aszczyznach poprzedziæ
trzeba generaln¹ uwag¹ dotycz¹c¹ charakteru odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie. Jej kwalifikacja mo¿e nasuwaæ w¹tpliwoci. Tymczasem ustalenie, o jaki rodzaj odpowiedzialnoci chodzi w ustawie, ma zasadnicze znaczenie dla analizy jej postanowieñ. Z treci art. 6 ustawy wynika a contrario,
2
¿e nie jest to ani odpowiedzialnoæ cywilna, ani administracyjna .
Lektura art. 1 przez pryzmat art. 22 ustawy jasno wskazuje, ¿e zawarte
w niej uregulowania karnoprocesowe nie maj¹ charakteru kompletnego.
Przepis ten stanowi bowiem, ¿e do postêpowania w sprawie odpowiedzial1

Dz. U. Nr 197, poz. 1661. Ilekroæ w dalszej czêci opracowania mowa jest o ustawie bez bli¿szego jej
okrelenia lub podany jest numer artyku³u bez wskazania ustawy, chodzi o ustawê z 28 padziernika 2002 r. o
odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary.
2
Na marginesie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ustanowienie odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie nie zlikwidowa³o, czêsto wystêpuj¹cych w prawie administracyjnym tzw. deliktów administracyjnych, z którymi ustawodawca wi¹¿e dotkliwe sankcje o charakterze pieniê¿nym.
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noci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary z zasady stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania karnego, chyba
¿e przepisy ustawy wprowadzaj¹ w danym przypadku odmienn¹ regulacjê.
Jednoczenie przepis ten wyranie wy³¹cza stosowanie w postêpowaniu
przeciwko podmiotom zbiorowym przepisów: o oskar¿ycielu prywatnym,
powodzie cywilnym, przedstawicielu spo³ecznym, postêpowaniu przygotowawczym, postêpowaniach szczególnych oraz o postêpowaniu karnym
w sprawach dotycz¹cych s¹dów wojskowych. W odniesieniu do przepisów
o charakterze materialnoprawnym w ustawie brak jest natomiast przepisu,
który przewidywa³by lub wyklucza³ odpowiednie stosowanie przepisów
kodeksu karnego do kwestii, które nie zosta³y w niej uregulowane. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e ustawodawca, nie uznaj¹c nowo ustanowionej odpowiedzialnoci za odpowiedzialnoæ karn¹, nie dostrzega³ potrzeby zawarcia w
ustawie przepisu odpowiadaj¹cego treci¹ art. 20 § 1 k.k.s, który wyranie
wy³¹cza stosowanie do przestêpstw skarbowych przepisów czêci ogólnej
kodeksu karnego, z wyj¹tkiem tych, które wskazane s¹ enumeratywnie w
paragrafie drugim tego przepisu. W zwi¹zku z brzmieniem art. 116 k.k.
przyjêcie, ¿e odpowiedzialnoæ przewidziana w ustawie jest jednak odpowiedzialnoci¹ karn¹, mo¿e zatem powodowaæ istotn¹ w¹tpliwoæ, czy odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego w kwestiach nieuregulowanych w ustawie jest mo¿liwe na podstawie tego przepisu.
W tym zakresie wypada przypomnieæ, ze pierwotny tytu³ projektu 
ustawa o odpowiedzialnoci karnej podmiotów zbiorowych w trakcie prac
w sejmie zosta³ zmieniony na obecny. Ze stenogramów z posiedzenia sejmu wynika, ¿e ta  pozornie ma³o istotna  korekta da³a asumpt do wysuwania twierdzeñ, ¿e proponowana w ustawie odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary nie ma charakteru
odpowiedzialnoci karnej, lecz jest odpowiedzialnoci¹ sui generis, odpowiedzialnoci¹ prawn¹ podmiotów zbiorowych, która zbli¿a siê do odpo3
wiedzialnoci karnej, ale ni¹ nie jest .
W doktrynie prawa karnego panuje pogl¹d, ¿e czynem mo¿e byæ wy³¹cznie zachowanie cz³owieka (pomiotu posiadaj¹cego woln¹ wolê), co niektórych prowadzi do wniosku, ¿e odpowiedzialnoæ karna nie mo¿e doty3

Por. stenogram z 28 posiedzenia Sejmu 4 kadencji 30 VIII 2002 r. Tak te¿ B. Mik: Charakter prawny
odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych w wietle ustawy z dnia 28 padziernika 2002 r., Przegl¹d S¹dowy
2003, nr 78, s. 49 i n. oraz tej¿e: Odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych, Apelacja Gdañska 2003, nr 2,
s. 13; H Skwarczyñski: Wniosek prokuratora w przedmiocie odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego za czyn
zabroniony pod groba kary, Prokuratura i Prawo 2003, nr 4, s 167.
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czyæ podmiotów zbiorowych4. Po uchwaleniu ustawy niektórzy przedstawiciele doktryny zajêli jednak stanowisko, i¿ odpowiedzialnoæ w niej prze5
widziana jest odpowiedzialnoci¹ karn¹ .
W mojej ocenie odpowiedzialnoæ karna, o której mowa jest w art. 116
k.k., to wy³¹cznie odpowiedzialnoæ karna osoby fizycznej. W konsekwencji uznaæ nale¿y, ¿e odpowiednie stosowanie przepisów czêci ogólnej kodeksu karnego w kwestiach nieuregulowanych w ustawie nie jest mo¿liwe,
nawet przy stwierdzeniu, ¿e odpowiedzialnoæ przewidziana w ustawie jest
odpowiedzialnoci¹ karn¹, czy te¿ quasi-karn¹ (je¿eli okrelenie odpowiedzialnoæ karna zarezerwowane zostaje wy³¹cznie dla odpowiedzialnoci sprawczej i podmiotowej).
Pojêcie odpowiedzialnoci karnej wystêpuje równie¿ w przepisach Konstytucji. Na poziomie konstytucyjnym za pojêcie to ma znaczenie autonomiczne, niezale¿ne od treci przypisywanych mu w ustawodawstwie zwyk³ym. Treæ tego wyra¿enia na poziomie konstytucyjnym nie mo¿e byæ
odczytywana tak, jak to siê czyni na poziomie ustawowym, tj. poprzez odwo³anie siê do winy i czynu, jako kryteriów wyró¿niaj¹cych ten rodzaj odpowiedzialnoci. Taki zabieg umo¿liwia³by bowiem proste omijanie gwarancji konstytucyjnych, odnosz¹cych siê do tego rodzaju odpowiedzialnoci, przez formalne kwalifikowanie jej w ustawach zwyk³ych jako inny ro6
dzaj odpowiedzialnoci . Zasada nullum crimen sine actione jest zapisana
w rozdziale drugim Konstytucji  Wolnoci, prawa i obowi¹zki cz³owieka
i obywatela, w art. 42 ust. 1. Obowi¹zywanie na poziomie konstytucyjnym zasady nullum crimen sine culpa mo¿na natomiast wyprowadziæ ze
4

Zwraca na to uwagê K. Wojtyczek: Zasada wy³¹cznoci ustawy w sferze prawa represyjnego. Uwagi na
gruncie Konstytucji RP, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1999, z. 1, s. 53. Taki pogl¹d wyrazili
m. in. M. Cielak: Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujêcia, Warszawa 1990, s. 156157; W. Wolter:
Nauka o przestêpstwie, Warszawa 1973, s. 50; K. Bucha³a, A. Zoll: Polskie prawo karne, Warszawa 1995,
s. 107108.
5
Por. M. Filar: Odpowiedzialnoæ karna podmiotów zbiorowych na tle ustawy z 28 padziernika 2002 r.,
w: Przestêpczoæ gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, Toruñ 2003, s. 602, ten¿e: Komentarz do
ustawy o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary, Toruñ 2003, s. 26; S.
Walto: Odpowiedzialnoæ karna podmiotów zbiorowych  stary problem legislacyjny na nowo [w:] Prawo,
Spo³eczeñstwo, Jednostka. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, red. A. £opatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kielwicz, Warszawa 2003, s. 402403 i s. 405406; B. Namys³owska-Gabrysiak:
Odpowiedzialnoæ karna podmiotów zbiorowych, Monitor Prawniczy 2002, nr 23, s. 1073; tej¿e: Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych, Warszawa 2003, 190 i n.; J. Skupiñski: Odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych na tle polskiej ustawy z dnia 28 padziernika 2002 roku (próba zarysu problematyki), Gdañskie Studia
Prawnicze 2003, tom XI, s. 372.
6
Zwraca na to uwagê K. Wojtyczek: op. cit., s. 5152. Zob. tak¿e B. Nita: Model odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary, PiP 2003, nr 6, s. 1718.
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sformu³owanej w art. 2 Konstytucji zasady demokratycznego pañstwa prawnego w zwi¹zku z jej art. 42 ust. 3, który statuuje zasadê domniemania
niewinnoci. Mo¿e to nasuwaæ w¹tpliwoci, czy zasada ta odnosi siê wy7
³¹cznie do osób fizycznych, czy te¿ chroni tak¿e podmioty zbiorowe .
W tym miejscu porównawczo nale¿y zauwa¿yæ, i¿ art. 19 ust. 3 niemieckiej
Ustawy Zasadniczej (Grundgesetz) expressis verbis przewiduje odpowiednie stosowanie do podmiotów zbiorowych tych przepisów reguluj¹cych
8
prawa zasadnicze, których istota nie stoi temu na przeszkodzie . Rozwa¿aj¹c ten problem odwo³aæ siê wypada do stanowiska niemieckiego Federal9
nego S¹du Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht) . W tamtejszym
systemie prawnym odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych za przestêpstwa lub wykroczenia uregulowana jest w kodeksie wykroczeñ (Ordnungswidrigkeitengesetz). Orzekaj¹c w przedmiocie konstytucyjnoci paragrafu
30 tej ustawy, wyprowadzaj¹c zasadê winy z zasady pañstwa prawnego,
Federalny S¹d Konstytucyjny uzna³ j¹ za konieczn¹ przes³ankê nie tylko
odpowiedzialnoci karnej sensu stricto, ale tak¿e dotycz¹cej podmiotów
zbiorowych odpowiedzialnoci karno-administracyjnej, w tym  odpowie10
dzialnoci za wykroczenia .
W mojej ocenie, co najmniej na poziomie konstytucyjnym odpowiedzialnoæ przewidziana w ustawie ma wiêc charakter karny.
Rozwa¿aj¹c problem charakteru odpowiedzialnoci przewidzianej
w ustawie wypada dodaæ, ¿e w pimiennictwie pojawi³ siê pogl¹d, i¿ namiastkê odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie przed jej uchwaleniem stanowi³a odpowiedzialnoæ posi³kowa przewidziana w kodeksie
11
karnym skarbowym . Moim zdaniem, odpowiedzialnoæ podmiotu zbioro7

Za szerokim rozumieniem gwarancyjnego charakteru art. 42 ust. 1 Konstytucji wypowiedzia³ siê K. Wojtyczek: op. cit., s. 55. Odmiennie A Szmyt: W sprawie wprowadzenia odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod grob¹ kary, Gdañskie Studia Prawnicze 2003, tom XI, s. 380 i n.
8
Podkrela to H. J. Hirsch: Problem odpowiedzialnoci karnej zwi¹zków osób, Studia Prawnicze 1993,
z. 4, s. 5.
9
BVerfGE 20, 323 (335).
10
Jest to mo¿liwe wtedy tylko, gdy odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych realizowana jest w oparciu
o teoriê agregacji lub  jak w Niemczech  w oparciu o teoriê identyfikacji. Bli¿ej zob. B. Namys³owska-Gabrysiak: Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych; B. Jankowska: Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych, PiP
1996, nr 7, s. 46; J. Garus-Ryba: Osoba prawna jako podmiot przestêpstwa, Prokuratura i Prawo 2003, nr 2,
s. 42 i n.; B. Nita: Koncepcje odpowiedzialnoci karnej podmiotów zbiorowych w adnglo-amerykañskim systemie
prawnym, Prokuratura i Prawo 2003, nr 2, s. 109124.
11
Por. L. Mering: Odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych za przestêpstwa przeciwko rodowisku (wybrane zagadnienia), Gdañskie Studia Prawnicze 2003, tom XI, s. 385; B. Mik: Odpowiedzialnoæ podmiotów
zbiorowych, s. 12. Jeszcze przed uchwaleniem ustawy pogl¹d o podobieñstwie odpowiedzialnoci posi³kowej
do  znanej niektórym systemom prawnym  odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych wyrazili tak¿e
K. Bucha³a, A. Zoll: op. cit, s. 108.
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wego przewidziana ustaw¹ i odpowiedzialnoæ posi³kowa powinny byæ
kategorycznie rozró¿niane. Obydwie maj¹ charakter pochodny  wynikaj¹ z przypisania odpowiedzialnoci karnej osobie fizycznej. Na tym jednak koñczy siê ich podobieñstwo. Fundamentalna ró¿nica pomiêdzy tymi
dwiema postaciami odpowiedzialnoci polega na tym, ¿e odpowiedzialnoæ posi³kowa jest odpowiedzialnoci¹ maj¹tkow¹ (a wiêc cywiln¹
12
w swej naturze) za karê wymierzon¹ osobie fizycznej . Odpowiedzialnoæ podmiotu zbiorowego przewidziana w ustawie jest natomiast odpowiedzialnoci¹ niespornie represyjn¹ za cudz¹ winê w procesowym znaczeniu tego s³owa (nie za za karê).
3. Analiza przepisów ustawy wskazuje, ¿e mo¿liwoæ skutecznego poci¹gniêcia podmiotu zbiorowego do odpowiedzialnoci opiera siê na trzech
za³o¿eniach. Przede wszystkim, zgodnie z art. 3 ustawy, podmiot zbiorowy
odpowiada za czyn zabroniony, którym jest zachowanie osoby fizycznej,
nale¿¹cej do jednej z czterech w tym przepisie wskazanych kategorii, spe³niaj¹ce znamiona którego z typów czynów zabronionych, okrelonych w
art. 16 ustawy, je¿eli zachowanie to przynios³o lub mog³o przynieæ podmiotowi zbiorowemu korzyæ chocia¿by niemaj¹tkow¹. Art. 4 ustawy wskazuje, ¿e warunkiem odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego jest istnienie
prejudykatu powsta³ego w postêpowaniu przeciwko osobie fizycznej, za
której zachowanie podmiot zbiorowy ponosi wtórn¹ niejako odpowiedzialnoæ. Wreszcie konieczna jest co najmniej tzw. wina w wyborze lub
w nadzorze w wypadku zachowañ osób fizycznych wymienionych w art. 3
pkt 2 lub 3 albo tzw. wina organizacyjna w wypadku zachowañ osób okrelonych w art. 3 pkt 1 lub 4 ustawy.
A¿eby podmiot zbiorowy móg³ ponieæ odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w ustawie musi zatem zaistnieæ zachowanie osoby fizycznej powoduj¹ce odpowiedzialnoæ karn¹. Zachowanie to  potencjalnie co najmniej 
musi przynosiæ korzyæ podmiotowi zbiorowemu. Istnieæ musi okrelone
powi¹zanie pomiêdzy osob¹ fizyczn¹ a podmiotem zbiorowym, który za to
zachowanie ponosi niejako wtórn¹ odpowiedzialnoæ. Odpowiedzialnoæ
za to zachowanie musi zostaæ przypisana osobie fizycznej, ewentualnie musi
istnieæ postanowienie stwierdzaj¹ce niemo¿noæ takiego przypisania
z powodu zaistnienia okolicznoci wy³¹czaj¹cych ciganie sprawcy.
12

T. Grzegorczyk: Odpowiedzialnoæ posi³kowa w obecnym prawie karnym skarbowym i w przysz³ej u.k.s.,
Palestra 1997, nr 12, s. 24. Tak te¿ uwa¿a siê w doktrynie innych systemów prawnych znaj¹cych odpowiedzialnoæ posi³kow¹. Zob. np. w odniesieniu do art. 196 k.k. w³oskiego: S.Larizza: Obbligazione civile per la
multa e lammenda [w:] Digesto delle discipline penalistiche, VIII UTET, Torino 1994, s. 300 i n.
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Przyjêty w ustawie model odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych
nie przejmuje kompleksowo za³o¿eñ któregokolwiek z modeli, wed³ug których realizowana jest odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych w innych
13
systemach prawnych .
4. Przechodz¹c do omówienia szczegó³owych kwestii zwi¹zanych z sytuacj¹ prawn¹ zak³adów opieki zdrowotnej jako podmiotów ustawy w pierwszej
kolejnoci nale¿y ustaliæ, czy zak³ady opieki zdrowotnej mieszcz¹ siê w katalogu podmiotów ponosz¹cych odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w ustawie.
Na u¿ytek ustawy pojêcie podmiotu zbiorowego zosta³o sprecyzowane
w art. 2. Przepis ten wskazuje, i¿ podmiotami zbiorowymi w rozumieniu
ustawy s¹: osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoci prawnej, z wy³¹czeniem Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego i ich zwi¹zków oraz organów pañstwowych i samorz¹du terytorialnego, przy czym podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest równie¿ spó³ka handlowa z udzia³em Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub zwi¹zku takich jednostek, spó³ka kapita³owa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiêbiorca niebêd¹cy osob¹ fizyczn¹, a tak¿e zagraniczna jednostka organizacyjna.
14
Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej wyró¿nia
dwie zasadnicze grupy takich zak³adów: publiczne oraz niepubliczne.
Z art. 8 tej ustawy wynika, ¿e publicznym zak³adem opieki zdrowotnej jest
zak³ad utworzony przez nastêpuj¹ce podmioty: ministra lub centralny organ administracji rz¹dowej wojewodê, jednostkê samorz¹du terytorialnego, pañstwow¹ uczelniê medyczn¹ lub pañstwow¹ uczelniê prowadz¹c¹
dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i badawcz¹ w dziedzinie nauk medycznych. Niepublicznym zak³adem opieki zdrowotnej jest natomiast zak³ad opieki zdrowotnej utworzony przez: koció³ lub zwi¹zek wyznaniowy, pracodawcê,
fundacjê, zwi¹zek zawodowy, samorz¹d zawodowy, stowarzyszenie, inn¹
krajow¹ lub zagraniczn¹ osobê prawn¹ lub osobê fizyczn¹ z tym, ¿e takim
za³o¿ycielem nie mo¿e byæ samodzielny zak³ad opieki zdrowotnej ani spó³ka niemaj¹ca osobowoci prawnej.
Podkreliæ nale¿y, ¿e rz¹dowy projekt ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz o zmianie
15
niektórych ustaw rezygnuje z podzia³u zak³adów opieki zdrowotnej na
13

Bli¿ej zob B. Nita: Model odpowiedzialnoci, op. cit., s.16 i n.; B. Namys³owska-Gabrysiak: Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych, op. cit., s. 190203.
14
Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.
15
Oznaczenie projektu oraz jego treæ wed³ug stanu na dzieñ 15 listopada 2003 r.
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publiczne i niepubliczne, przewiduj¹c w tym zakresie zmianê ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej. Jednoczenie projekt uzupe³nia katalog podmiotów uprawnionych do tworzenia zak³adów opieki zdrowotnej o dwa
nastêpuj¹ce: pracodawcê oraz jednostkê badawczo-rozwojow¹ prowadz¹c¹ badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w powi¹zaniu z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych i promocj¹ zdrowia.
Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej wskazuje, ¿e publiczny zak³ad
opieki zdrowotnej mo¿e byæ prowadzony b¹d jako samodzielny publiczny
zak³ad opieki zdrowotnej (art. 35b ustawy wskazuje, ¿e dzia³a wówczas jako
osoba prawna), b¹d te¿  je¿eli zosta³ utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rz¹dowej, wojewodê lub jednostkê samorz¹du terytorialnego  jako jednostka bud¿etowa lub zak³ad bud¿etowy, wreszcie  jako
jednostka badawczo-rozwojowa (posiada wówczas osobowoæ prawn¹  art.
16
12 ust. 2 ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych) .
Niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej mo¿e natomiast zostaæ ustanowiony
w ka¿dej formie dopuszczonej przez prawo, np. jako spó³ka cywilna, osobo17
we spó³ki handlowe, kapita³owe spó³ki handlowe, spó³dzielnia .
Projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw wskazuje natomiast, ¿e reprezentuj¹cy Skarb Pañstwa: minister lub centralny organ administracji rz¹dowej oraz wojewoda, a ponadto jednostka samorz¹du terytorialnego mog¹ tworzyæ zak³ady opieki zdrowotnej w formach spó³ki u¿ytecznoci publicznej, jednostki bud¿etowej lub zak³adu bud¿etowego. Pañstwowa uczelnia medyczna lub pañstwowa uczelnia prowadz¹ca dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i badawcz¹ w dziedzinie nauk medycznych oraz jednostka badawczo-rozwojowa, o której mowa jest w art. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy o
zak³adach opieki zdrowotnej mog¹ natomiast tworzyæ zak³ady opieki zdrowotnej wy³¹cznie w formie spó³ek u¿ytecznoci publicznej Zasadniczym
za³o¿eniem projektu jest przekszta³cenie obecnych samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, zatrudniaj¹cych na dzieñ 31 marca 2003 r. powy¿ej 50 osób, w spó³ki u¿ytecznoci
publicznej. St¹d wykluczenie mo¿liwoci powo³ywania nowych zak³adów
opieki zdrowotnej w formie samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej.
Projekt dopuszcza jednak mo¿liwoæ dalszego prowadzenia istniej¹cych ju¿
samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej w tej formie. Niezale¿nie od
16
17

Tekst jednolity: Dz. U. Nr 74 z 2002 r., poz. 676 z pón. zm.
Zob. tak¿e M. Nestorowicz: Prawo medyczne, Toruñ 1996, s.124.
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tego, w odniesieniu do podmiotów, które de lege lata uprawnione s¹ do
tworzenia niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej, projekt ogranicza
ich prawo wyboru, co do formy powo³ywanego zak³adu. Przewiduje bowiem, ¿e zak³ady opieki zdrowotnej utworzone przez te podmioty dzia³aæ
bêd¹ zasadniczo w formie spó³ek kapita³owych, ponadto za w innych formach w³aciwych dla tych podmiotów. Art. 38 pkt 30 projektu, który przewiduje zmianê art. 35b ust 1 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej wyjania, ¿e spó³k¹ u¿ytecznoci publicznej jest zak³ad opieki zdrowotnej bêd¹cy spó³ka kapita³ow¹, w której co najmniej 75% akcji lub udzia³ów nale¿y
do Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub okrelonej tam
pañstwowej uczelni.
Publiczne zak³ady opieki zdrowotnej dzia³aj¹ce jako samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej oraz jako jednostki badawczo-rozwojowe mieszcz¹ siê w pojêciu podmiotu zbiorowego, a co za tym idzie  mog¹ ponosiæ odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w ustawie.
W pojêciu tym mieszcz¹ siê równie¿, przewidziane w projekcie, spó³ki
u¿ytecznoci publicznej. Art. 2 ust. 2 ustawy o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary precyzuje wszak, i¿
w rozumieniu ustawy podmiotem zbiorowym jest tak¿e spó³ka handlowa z
udzia³em Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego. Dotyczy
to tak¿e takich spó³ek u¿ytecznoci publicznej, które dzia³aæ bêd¹ jako jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa lub jednoosobowe spó³ki samorz¹du
terytorialnego. Je¿eli natomiast udzia³owcem b¹d akcjonariuszem w spó³ce
u¿ytecznoci publicznej bêdzie pañstwowa uczelnia prowadz¹ca badania
naukowe i prace badawczo-rozwojowe w powi¹zaniu z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych i promocj¹ zdrowia, to taka spó³ka bêdzie po prostu osob¹ prawn¹, o której mowa jest w art. 2 ust. 1 ustawy.
Inaczej przedstawia siê sytuacja zak³adów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek bud¿etowych oraz zak³adów bud¿etowych. Ich
odpowiedzialnoæ za czyny zabronione pod grob¹ kary wy³¹cza art. 2 ustawy. Jako jednostki organizacyjne (stationes fisci) Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego, takie zak³ady opieki zdrowotnej nie ponosz¹ odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie.
Kwestia zasadnoci tego wy³¹czenia, z perspektywy kar przewidzianych
w ustawie, omówiona zostanie w dalszej czêci tego opracowania.
Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy zasadniczo mog¹ byæ niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej. W¹tpliwoæ w tym zakresie dotyczyæ
mo¿e zak³adu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie spó³ki cywilnej.
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Rozwa¿aj¹c ten problem nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w pimiennictwie pojawi³ siê pogl¹d, i¿ wyra¿enia jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoci prawnej, którym pos³uguje siê art. 2 ust. 1 ustawy, nie nale¿y dookrelaæ warunkiem posiadania zdolnoci prawnej, czy s¹dowej. Wed³ug tego
ujêcia spó³ka cywilna pomimo, ¿e podmiotami praw i obowi¹zków wyposa¿onymi w zdolnoæ prawn¹ oraz zdolnoæ s¹dow¹ s¹ zawsze wspólnicy,
reprezentuj¹cy samych siebie, a nie spó³kê jako ca³oæ, jest jednostk¹ organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoci prawnej i jako taka mieci siê w definicji podmiotu zbiorowego. Dla uzasadnienia tego stanowiska wskazuje siê
równie¿, i¿ d¹¿enie wspólników do osi¹gniêcia wspólnego celu gospodarczego (art. 860 § 1 k.c.) wi¹¿e siê z powstaniem przedsiêbiorstwa w znaczeniu art. 551 k.c., co zaciera ró¿nicê pomiêdzy prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w ramach umowy spó³ki cywilnej, a np. w formie spó³ki
handlowej jawnej. Argumentu przemawiaj¹cego za uznaniem, ¿e spó³ka
cywilna jest podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy, poszukuje siê
tak¿e w przepisach ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym18, która zalicza spó³kê cywiln¹ do po19
datników tego podatku .
Powa¿nym argumentem przemawiaj¹cym przeciwko mo¿liwoci uznania spó³ki cywilnej za jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ osobowoci prawnej jest jednak to, ¿e spó³ka taka jest w istocie jedynie stosunkiem zobowi¹20
zaniowym ³¹cz¹cym wspólników .
Pomocne w rozstrzygniêciu tej w¹tpliwoci by³oby siêgniêcie na zasadzie analogii do art. 24 k.k.s, który pozwala na na³o¿enie odpowiedzialnoci posi³kowej m. in. na jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ osobowoci
prawnej. Instytucja ta, zaskakuj¹co rzadko stosowana w praktyce, nie doczeka³a siê jednak orzecznictwa rozstrzygaj¹cego tê w¹tpliwoæ.
Nie mo¿na traciæ z pola widzenia, ¿e wyrok nak³adaj¹cy odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w ustawie na podmiot bêd¹cy spó³ka cywiln¹ jako osoby ponosz¹ce odpowiedzialnoæ i tak musia³by wskazywaæ poszczególnych
wspólników. W istocie odpowiedzialnoæ ta by³aby wiêc nak³adana na osoby fizyczne, co k³óci siê z podstawowym za³o¿eniem ustawy, którym jest
karanie podmiotów zbiorowych. Inna sprawa, ¿e lektura stenogramów sejmo18

Dz. U. Nr 11 z 1993 r., poz. 50 z pón. zm.
Por. B. Mik: Odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych, s. 1516.
20
Por. Z Kwaniewski: Komentarz do ustawy o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary, red. M. Filar, Toruñ 2003, s. 45.
19
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wych zdaje siê wskazywaæ na to, ¿e zamiarem ustawodawcy by³o objêcie
21
odpowiedzialnoci¹ przewidzian¹ w ustawie tak¿e spó³ki cywilnej .
W odniesieniu zarówno do publicznych, jak i niepublicznych zak³adów
opieki zdrowotnej zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e ustawa pomija zagadnienie przekszta³cania podmiotów zbiorowych w kontekcie mo¿liwoci ponoszenia
odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie przez tak zmodyfikowany
podmiot zbiorowy. Milczenie ustawy w tej kwestii, przy uznaniu, ¿e odpowiedzialnoæ przewidziana w ustawie ma charakter karny, powoduje, ¿e w 
ka¿dym razie wówczas, gdy przekszta³cenie realizowane jest w oparciu o
zasadê sukcesji, a nie kontynuacji  problem ten nie jest mo¿liwy do rozwi¹zania przez odpowiednie stosowanie przepisów prawa gospodarczego. Wobec obowi¹zywania zasady nullum crimen sine lege odpowiedzialnoci karnej, czy te¿ quasi-karnej podmiotu zbiorowego nie mo¿na domniemywaæ,
a zatem za niedopuszczalne uznaæ nale¿a³oby prze³o¿enie na grunt ustawy
przepisów reguluj¹cych wst¹pienie przekszta³conego podmiotu w prawa
i obowi¹zki jego poprzednika. Problem ten staje siê szczególnie aktualny wobec planowanego przekszta³cenia samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki u¿ytecznoci publicznej. Kwestia ta wymaga szczegó³owego
uregulowania. Porównawczo za zauwa¿yæ nale¿y, ¿e sporo miejsca powiê22
cono tej problematyce we w³oskim odpowiedniku ustawy .
5. Okrelaj¹c kr¹g podmiotów, których czyn zabroniony uzasadnia odpowiedzialnoæ podmiotu zbiorowego, art. 3 ustawy wskazuje, i¿ podmiot taki podlega odpowiedzialnoci za czyn zabroniony, którym jest
zachowanie osoby fizycznej: 1) dzia³aj¹cej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowi¹zku do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywaniu kontroli wewnêtrznej albo przy przekroczeniu tego uprawnienia lub niedope³nieniu tego obowi¹zku; 2) dopuszczonej do dzia³ania w wyniku przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zków przez osobê, o której mowa w pkt 1; 3) dzia³aj¹cej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego, za zgod¹ lub wiedz¹ osoby, o której mowa w pkt 1; 4) bêd¹cej
przedsiêbiorc¹ [...].
Ze wzglêdu na wieloæ form organizacyjnych, w jakich mog¹ dzia³aæ
zak³ady opieki zdrowotnej, szczup³oæ miejsca nie pozwala na precyzyjne
21

Por. protoko³y z 28 posiedzenia Sejmu 4 kadencji 30 sierpnia 2002 r.
Zob. Decreto Legislativo 8 giugno 2001  Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
22
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wyliczenie stanowisk, jakie mia³yby zajmowaæ osoby, za których zachowanie podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w ustawie.
W przypadku publicznych zak³adów opieki zdrowotnej podmiotem,
o którym mowa jest w art. 3 pkt 1 ustawy, jest w szczególnoci kierownik
zak³adu, który  zgodnie z art. 44 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej 
kieruje zak³adem i reprezentuje go na zewn¹trz.
W ka¿dym z przypadków, o którym mowa jest w art. 3 ustawy, odpowiedzialnoæ podmiotu zbiorowego zale¿y od spe³nienia dodatkowego wymogu,
aby zachowanie podmiotu wskazanego w tym przepisie przynios³o lub mog³o przynieæ podmiotowi zbiorowemu korzyæ, chocia¿by niemaj¹tkow¹.
Przyj¹æ przy tym nale¿y, ¿e zachowaniem osoby fizycznej, które mog³o przynieæ podmiotowi zbiorowemu korzyæ, chocia¿by niemaj¹tkow¹, jest nie
tylko usi³owanie pope³nienia przestêpstwa, za które taki podmiot ponosi odpowiedzialnoæ, ale tak¿e przestêpstwo dokonane, które teoretycznie mog³o
takiemu podmiotowi przynieæ korzyæ, ale spowodowa³o straty.
Konstruuj¹c przyjêty w ustawie model odpowiedzialnoci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary ustawodawca d¹¿y³ do
zawê¿enia podstaw odpowiedzialnoci takich podmiotów poprzez wskazanie kryteriów wi¹¿¹cych czyn zabroniony, za który podmiot zbiorowy ma
odpowiadaæ, z jego dzia³alnoci¹.
W odniesieniu do osób wskazanych w punktach 2 i 3 art. 3 ustawy dodatkow¹ przes³ank¹ odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego jest stwierdzenie
co najmniej braku nale¿ytej starannoci w ich wyborze lub w nadzorze nad
tymi osobami, albo te¿ ustalenie, ¿e organizacja dzia³alnoci podmiotu zbiorowego nie zapewnia³a unikniêcia pope³nienia czynu zabronionego, a mog³o
to zapewniæ zachowanie nale¿ytej  wymaganej w danych okolicznociach 
starannoci przez osobê wskazan¹ w pkt 1 lub 4 tego przepisu. W postêpowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym ustawodawca przyj¹³ zasadê, i¿ ciê¿ar
dowodu spoczywa na tym, kto dowód zg³asza. Analiza za wymogów formalnych, które spe³niaæ ma wniosek inicjuj¹cy takie postêpowanie, wskazuje, ¿e ma on wykazaæ istnienie wszystkich przes³anek, od których zaistnienia
ustawodawca uzale¿ni³ odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych. W tym
zakresie wiêc ciê¿ar dowodu spoczywa na podmiocie, który wystêpuje
z wnioskiem o wszczêcie takiego postêpowania.
6. Odpowiedzialnoæ podmiotu zbiorowego uzasadniona jest pope³nieniem przez osobê fizyczn¹, okrelon¹ w art. 3 ustawy, czynu zabronionego
mieszcz¹cego siê w zamkniêtym katalogu wskazanym w ustawie. Nie spo-
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sób jest ustaliæ kryterium, wed³ug którego ustawodawca dokona³ selekcji
typów w nim zawartych. Moim zdaniem, kryterium takim powinno byæ uznanie poszczególnych czynów zabronionych za typowe dla dzia³alnoci podmiotów zbiorowych, jednak nie ze wzglêdu na ich charakter, ale sposób ich
pope³niania, wykorzystuj¹cy t³o korporacyjne23. Oznacza to, ¿e w wielu
przypadkach wskazanie a priori, ¿e dane przestêpstwo nie mo¿e zostaæ
pope³nione na tle korporacyjnym, nie jest mo¿liwe. Nastêpstwem pos³u¿enia siê takim zamkniêtym katalogiem typów czynu zabronionego, za które podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialnoæ, mo¿e byæ zaistnienie luk w
24
prawie . Pomimo tego niebezpieczeñstwa pos³u¿enie siê enumeratywnie
wskazanymi typami czynów, za które podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialnoæ nale¿y uznaæ za rozwi¹zanie optymalne. Rozwi¹zanie alternatywne wobec przyjêtego w ustawie, tj. pos³u¿enie siê przez ustawodawcê w
zakresie przestêpstw, za które mia³by odpowiadaæ podmiot zbiorowy klauzul¹ generaln¹  nale¿y z oczywistych wzglêdów odrzuciæ.
Szczup³oæ miejsca nie pozwala na szczegó³ow¹ analizê art. 16 ustawy
wskazuj¹cego czyny, których pope³nienie przez osobê fizyczn¹ uruchamia
odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w ustawie w szczególnoci poprzez dopasowanie ich do specyfiki dzia³alnoci zak³adów opieki zdrowotnej jako
podmiotów ponosz¹cy ten rodzaj odpowiedzialnoci. W ka¿dym razie przepis ten wymienia równie¿ takie, które mog¹ siê wi¹zaæ z dzia³alnoci¹ zak³adów opieki zdrowotnej25.
7. Wród orzeczeñ prejudycjalnych, których wydanie w stosunku do
indywidualnego sprawcy stanowi konieczn¹ przes³ankê poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego, ustawa wymienia nie tylko takie
orzeczenia, z których wydaniem wi¹¿e siê obalenie obowi¹zuj¹cej w procesie karnym zasady domniemania niewinnoci, ale tak¿e orzeczenie o
umorzeniu postêpowania z powodu okolicznoci wy³¹czaj¹cych ciganie.
Wydanie tego ostatniego orzeczenia jest równoznaczne ze stwierdzeniem,
i¿ merytoryczne rozstrzygniêcie o odpowiedzialnoci karnej osoby fizycznej jest niemo¿liwe z powodu zaistnienia negatywnej przes³anki procesowej z art. 17 § 1 k.p.k., co z kolei oznacza w takim przypadku brak mo¿liwoci oparcia odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego na pope³nieniu
przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego przez osobê fizyczn¹. Gdyby
23

Por. B. Nita: Model odpowiedzialnoci, s. 3233.
W pimiennictwie niemieckim zwraca na to uwagê A. Ehrhardt: Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, Berlin 1994, s. 175, a w polskim pimiennictwie S. Walto: op. cit., s. 402.
25
Bli¿ej zob. M. Filar (red.): Komentarz..., s. 102 i n.
24
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wiêc uznaæ, ¿e zamiarem ustawodawcy by³o pe³ne uzale¿nienie odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego od przypisania odpowiedzialnoci osobie
fizycznej, wówczas art. 4 ustawy in fine traci³by sens.
Na tle sytuacji, o której mowa w art. 4 ustawy in fine, stwierdziæ zatem
nale¿y, ¿e gdy ten warunek odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego
w postaci przestêpstwa pope³nionego przez indywidualnego sprawcê, za
którego zachowanie podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialnoæ, nie zostanie stwierdzony orzeczeniem prejudycjalnym z powodu zaistnienia okolicznoci wy³¹czaj¹cej ciganie, wówczas musi byæ on ustalony przez sam
s¹d orzekaj¹cy o odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego. Nie dotyczy to
jednak takich negatywnych przes³anek procesowych, które w doktrynie zaliczane s¹ do grupy przes³anek o charakterze materialnym. S¹ one bowiem
zakorzenione w prawie materialnym, a wi¹¿¹ca siê z ich zaistnieniem niedopuszczalnoæ postêpowania karnego jest jedynie konsekwencj¹ braku
podstaw do przypisania odpowiedzialnoci. Zatem stwierdzenie braku podstaw do przypisania odpowiedzialnoci karnej osobie fizycznej z przyczyn
przedstawionych powy¿ej, wyklucza mo¿liwoæ ukarania podmiotu zbiorowego. W przeciwnym razie dopuszczalne by³oby ukaranie podmiotu zbiorowego za zachowanie osoby fizycznej dzia³aj¹cej na jego rzecz lub w jego
26
imieniu, chocia¿ samo zachowanie by³oby nieprzestêpne .
Takie zró¿nicowanie znajduje potwierdzenie w treci art. 36 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym orzeczenia, o których mowa w art. 4 ustawy, s¹ dla
s¹du orzekaj¹cego o odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego wi¹¿¹ce,
rozstrzyga on jednak samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne w gra27
nicach wniosku . Pomocne mo¿e byæ tu odwo³anie siê do dorobku judykatury oraz doktryny, dotycz¹cego art. 541 k.p.k. Uregulowanie zawarte w
art. 541 k.p.k. jest zbie¿ne z sytuacj¹ wskazan¹ w art. 4 ustawy in fine w
zakresie, w jakim pozwala na skuteczne wyst¹pienie z wnioskiem o wznowienie postêpowania karnego, pomimo ¿e orzeczenie stwierdzaj¹ce pope³nienie przestêpstwa nie mo¿e zapaæ ze wzglêdu na wskazane w art. 17
k.p.k. okolicznoci wy³¹czaj¹ce ciganie. W odniesieniu do instytucji wzno26

Szerzej na ten temat zob. A. wiat³owski, B. Nita: Wp³yw odpowiedzialnoci karnej osoby fizycznej na
postêpowanie w przedmiocie odpowiedzialnoci prawnej podmiotów zbiorowych, Apelacja Gdañska 2003, nr
4, Odmiennie M. Filar (red.): Komentarz..., s. 51 i n.
27
Wobec przyjêtej w ustawie zasady, i¿ ciê¿ar dowodu spoczywa na tym, kto dowód zg³asza, mo¿e powstaæ
w¹tpliwoæ co do jego rozk³adu w odniesieniu do karnoprawnej przes³anki odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego w sytuacji, o której mowa w art. 4 ustawy in fine. Bli¿ej zob. B. Nita: Postêpowanie przeciwko podmiotowi
zbiorowemu wed³ug ustawy o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary,
Przegl¹d S¹dowy 2004, nr 2.
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wienia postêpowania, w sytuacji gdy wnioskodawca jako podstawê wznowienia postêpowania wskazuje orzeczenie, z którego z kolei wynika, ¿e
wyrok skazuj¹cy nie mo¿e zapaæ, w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego przyjmuje siê, ¿e fakt pope³nienia przestêpstwa w zwi¹zku z postêpowaniem
musi byæ pozytywnie ustalony przez sam s¹d orzekaj¹cy w przedmiocie
28
wznowienia postêpowania .
Prowadzi to do spostrze¿enia, i¿ przewidziana ustaw¹ odpowiedzialnoæ podmiotu zbiorowego nie zawsze jest wtórna z procesowego punktu
widzenia. W wypadkach gdy negatywna przes³anka procesowa blokuje
mo¿liwoæ przypisania odpowiedzialnoci karnej indywidualnemu sprawcy, odpowiedzialnoæ ta bêdzie mieæ charakter pochodny, ale podmiot zbiorowy bêdzie jedynym podmiotem, który poniesie konsekwencje prawnokarne danego zachowania osoby fizycznej, realizuj¹cego znamiona czynu
zabronionego przez ustawê jako przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe.
Pozornie mog³oby siê wydawaæ, ¿e z przyjêtym w ustawie za³o¿eniem
kumulatywnej odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego oraz bezporedniego sprawcy przestêpstwa wi¹¿e siê naruszenie zakazu podwójnego karania.
Tak jednak nie jest. Zasada ne bis in idem w znaczeniu karnoprocesowym ma
na celu ochronê sprawcy przestêpstwa przed ponownym poci¹gniêciem do
odpowiedzialnoci za to samo przestêpstwo. Przyjête w ustawie rozwi¹zanie
zak³ada natomiast poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci ró¿nych sprawców 
29
indywiduum oraz podmiotu zbiorowego . Wobec zasygnalizowanych w¹t28
Por. post. SN z 1.09.1973 r., II KZ 176/73, OSNKW 1973, nr 12, poz. 172. Zob. tak¿e M. Cielak,
Z. Doda: Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w zakresie postêpowania karnego za rok 1973, Palestra
1974, nr 12, s. 89; P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek: op. cit., t. II, s. 883884. Z krytyczn¹ ocen¹ doktryny
spotka³ siê natomiast póniejszy pogl¹d SN, zgodnie z którym art. 475 (obecnie 541) k.p.k. nie pozwala w
postêpowaniu dotycz¹cym wznowienia postêpowania zakoñczonego prawomocnym orzeczeniem na ustalenie,
¿e w zwi¹zku z postêpowaniem, o którego wznowienie chodzi, zosta³o pope³nione przestêpstwo, fakt ten musi
byæ bowiem stwierdzony prawomocnym wyrokiem skazuj¹cym albo prawomocnym orzeczeniem, stwierdzaj¹cym niemo¿noæ wydania wyroku skazuj¹cego. Por. post. SN z 7.07.1978 r., I KZ 52/78, OSNKW 1978, nr 9,
poz. 107. Zob. S. Zab³ocki: Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, tom. II, red. Z. Gostyñski, Warszawa
1998, s. 737 oraz powo³an¹ tam literaturê. Z kolei w prawie karnym skarbowym, s¹d jest uprawniony, w zwi¹zku ze zg³oszon¹ w sprawie interwencj¹, badaæ we w³asnym zakresie kwestiê, czy oskar¿ony wszed³ w drodze
przestêpstwa w posiadanie rzeczy stanowi¹cej przedmiot przestêpstwa skarbowego, zw³aszcza jeli wyst¹pi³y
negatywne przes³anki procesu karnego (m.in. brak wniosku o ciganie, pochodz¹cego od osoby uprawnionej),
uniemo¿liwiaj¹ce ustalenie prawomocnym wyrokiem skazuj¹cym, ¿e oskar¿ony dopuci³ siê takiego przestêpstwa  wyrok SN z 01.03.1996, II KRN 207/95, OSNKW 1996, nr 56, poz. 34.
29
W niemieckim pimiennictwie, w odniesieniu do art. 103 ust. 3 Ustawy Zasadniczej (Grundgesetz),
w którym sformu³owano zasadê ne bis in idem, zwracaj¹ na to uwagê H.J. Hirsch: Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1995, nr 107, s. 285 i 296298;
G. Heine: Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, Baden-Baden 1999, s. 308; Szerzej na ten
temat zob. B. Nita: Model odpowiedzialnoci, s. 32.
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pliwoci, dotycz¹cych zdolnoci do ponoszenia odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie przez spó³ki cywilne, nad zasadnoci¹ takiego zarzutu mo¿na
by siê by³o natomiast zastanawiaæ w odniesieniu do takiej spó³ki.
8. Do karania podmiotów zbiorowych ustawa przewiduje specjalny katalog kar. Kar¹ niejako zasadnicz¹ (ustawa nie pos³uguje siê tym okreleniem), któr¹ orzeka siê wobec podmiotu zbiorowego, jest kara pieniê¿na.
Orzeka siê j¹ w wysokoci do 10% przychodu okrelonego w trybie przepisów o podatku dochodów od osób prawnych, osi¹gniêtego w roku podatkowym poprzedzaj¹cym wydanie orzeczenia, przy czym w sytuacji, gdy przychód taki jest ni¿szy ani¿eli 1 000 000 z³otych, wówczas karê tê orzeka siê
w wysokoci do 10% wydatków poniesionych w roku poprzedzaj¹cym
wydanie orzeczenia. W ka¿dym razie kara pieniê¿na nie mo¿e byæ ni¿sza
ani¿eli 5 000 z³otych. W warunkach swoistej recydywy podmiotu zbiorowego, tj. wtedy, gdy czyn zabroniony stanowi¹cy podstawê jego odpowiedzialnoci pope³niony zosta³ przed up³ywem lat piêciu od ukarania kar¹
pieniê¿n¹, wobec takiego podmiotu mo¿na orzec karê pieniê¿na w wysokoci do górnej granicy ustawowego zagro¿enia zwiêkszonego o po³owê.
Okrelaj¹c górn¹ granicê ustawowego zagro¿enia kar¹ pieniê¿n¹ ustawa odwo³uje siê do osi¹gniêtego przez podmiot zbiorowy przychodu, okrelonego w trybie przepisów o podatku dochodów od osób prawnych. Nie
wszystkie jednak podmioty ponosz¹ce odpowiedzialnoæ wed³ug przepisów ustawy s¹ podatnikami tego podatku. Z art. 1 ust. 2 ustawy z 15 lutego
30
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wynika bowiem, ¿e
przepisy tej ustawy nie maj¹ zastosowania do spó³ek cywilnych, jawnych,
partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Te spó³ki,
a precyzyjnej mówi¹c  ich wspólnicy, opodatkowani s¹ podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec odmiennoci regu³ ustalania wysokoci
przychodu w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
podatku dochodowego od osób prawnych, górna granica ustawowego zagro¿enia kar¹ pieniê¿n¹ w odniesieniu do niepublicznych zak³adów opieki
zdrowotnej prowadzonych w tych formach nie jest mo¿liwa do okrelenia.
Stawia to pod znakiem zapytania mo¿liwoæ stosowania ustawy wobec tych
podmiotów. Ustawa nie definiuje równie¿ pojêcia wydatków, których wysokoæ ma byæ podstaw¹ okrelenia górnej granicy abstrakcyjnego zagro¿enia kar¹ w sytuacji, gdy przychód osi¹gniêty w roku podatkowym poprzedzaj¹cym wydanie orzeczenia jest ni¿szy ani¿eli 1 000 000 z³otych.
30

Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654.
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Niezale¿nie od kary pieniê¿nej ustawa przewiduje katalog rodków karnych, chocia¿ nie okrela ich tym mianem. Obligatoryjnie orzekany jest przepadek przedmiotów pochodz¹cych chocia¿by porednio z czynu zabronionego lub które s³u¿y³y lub by³y przeznaczone do pope³nienia czynu zabronionego, korzyci maj¹tkowej pochodz¹cej chocia¿by porednio z czynu zabronionego, równowartoci przedmiotów lub korzyci maj¹tkowej pochodz¹cej
chocia¿by porednio z czynu zabronionego z tym, ¿e przepadku nie orzeka
siê, je¿eli przedmiot, korzyæ maj¹tkowa lub ich równowartoæ podlega zwrotowi innemu uprawnionemu podmiotowi. Fakultatywnie natomiast, na okres
od 1 roku do 5 lat, orzeczone mog¹ zostaæ zakazy: promocji lub reklamy
prowadzonej dzia³alnoci, wytwarzanych lub wiadczonych wyrobów, wiadczonych us³ug lub udzielanych wiadczeñ, zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego rodkami publicznymi, zakaz
korzystania z pomocy organizacji miêdzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest cz³onkiem, zakaz ubiegania siê o zamówienia publiczne, zakaz prowadzenia okrelonej dzia³alnoci podstawowej lub ubocznej, a ponadto podanie wyroku do publicznej wiadomoci. Jednoczenie w art. 9
ust. 3 ustawa wskazuje, i¿ zakazu prowadzenia okrelonej dzia³alnoci podstawowej lub ubocznej nie orzeka siê wówczas, gdy jego orzeczenie mog³oby doprowadziæ do upad³oci albo likwidacji podmiotu zbiorowego lub zwolnieñ grupowych, o których mowa jest w art. 1 ustawy z 28 grudnia 1989 r. o
szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy (Dz. U z 2002 r. Nr 112, poz. 980
i Nr 135, poz. 1146). Wy³¹czenie to nie znajduje jednak zastosowania wówczas, gdy orzekanie wobec podmiotu zbiorowego nastêpuje w warunkach
omówionej ju¿, swoistej recydywy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy czyn bêd¹cy podstaw¹ odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego
nie przyniós³ temu podmiotowi korzyci, mo¿liwe jest odst¹pienie od orzeczenia kary pieniê¿nej, poprzestaj¹c na orzeczeniu przepadku, zakazu lub
podania wyroku do publicznej wiadomoci.
Wszystkie zatem rodki stosowane wobec podmiotów zbiorowych wi¹¿¹ siê z dolegliwoci¹ o charakterze ekonomicznym  uszczuplaj¹ maj¹tek podmiotu zbiorowego b¹d pozbawiaj¹ go korzyci, jak¹ móg³by osi¹gn¹æ w zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoci¹, gdyby nie istnia³y ograniczenia
zwi¹zane z zastosowanymi wobec niego rodkami31. Ze wzglêdu na spe31
O. Górniok: Kary i rodki karne w ustawie o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych, Apelacja
Gdañska 2003, nr 4.
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cyfikê podmiotu zbiorowego taki charakter ma w istocie równie¿ podanie
wyroku o ukaraniu do publicznej wiadomoci. Mo¿e ono bowiem dzia³aæ
jako antyreklama. Dotyczy to tak¿e publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, które  chocia¿ zasadniczo udzielaj¹ osobom uprawnionym nieodp³atnych wiadczeñ zdrowotnych, finansowanych ze rodków publicznych 
mog¹ równie¿ udzielaæ wiadczeñ zdrowotnych odp³atnie.
Tak okrelony katalog kar mo¿e nasuwaæ w¹tpliwoci, czy ustawa spe³ni swe cele w odniesieniu do pañstwowych i komunalnych osób prawnych,
w tym  samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, jako podmiotów ponosz¹cych odpowiedzialnoæ w
niej przewidzian¹.
Racjonalizacja karania podmiotów zbiorowych jest prewencyjna  d¹¿enie do zapobie¿enia powtórnemu pope³nieniu przestêpstwa z powodu
32
zaniedbania takiego podmiotu . Sama koncepcja odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych opiera siê bowiem na za³o¿eniu, ¿e odpowiednie kary
nak³adane na taki podmiot mog¹ doprowadziæ do wzmocnienia jego struktury organizacyjnej tak, aby w przysz³oci uniemo¿liwiæ pope³nianie prze33
stêpstw z wykorzystaniem tego swoistego t³a korporacyjnego .
Jak ju¿ wskazano, przyjêty w ustawie model odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych zak³ada, ¿e podstawow¹ kar¹ stosowan¹ wobec nich
jest kara pieniê¿na. Jej wymiar zasadniczo za zale¿y od zamo¿noci podmiotu zbiorowego, nie mo¿e jednak byæ ni¿sza ni¿ 5 000 z³otych. W przypadku podmiotów znajduj¹cych siê w z³ej sytuacji finansowej mo¿liwa do
orzeczenia kara pieniê¿na mo¿e siê wiêc okazaæ nieadekwatna, a¿eby oddzia³ywaæ prewencyjnie. W tej mierze nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ art. 10
ustawy, wskazuj¹c dyrektywy wymiaru kary pieniê¿nej, zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomoci, nakazuje uwzglêdniæ rozmiar
korzyci uzyskanej przez podmiot zbiorowy oraz spo³eczne nastêpstwa
ukarania. Wobec znanej powszechnie kondycji finansowej takich podmiotów, ma³o prawdopodobne jest, a¿eby w praktyce mo¿liwe by³o wymierzania im odpowiednio wysokich kar. Zwróciæ przy tym nale¿y uwagê, ¿e plano32

Por. C. Wells: Corporations: Culture, Risk and Criminal Liability, The Criminal Law Review 1993, s.
559; J.C. Coffee, Jr.: No Soul to Damn: No Body to Kick: An Unscandalized Inquiry Inot The Problem of
Corporate Punishment, 79 Michigan Law Review 386 (1981) [w:] A Criminal Law Anthology, red. A. H. Loewy,
Anderson Publishing Co 1992, s. 293. Podkrela to tak¿e O. Górniok: op. cit.
33
C.M.V. Clarkson: Kicking Corporate Bodies and Damning Their Souls, The Modern Law Review
1996, s. 557.
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wana restrukturyzacja finansowa samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych zak³ada wrêcz umorzenie wskazanych nale¿noci publicznoprawnych. St¹d ukaranie tych podmiotów przewidzian¹ w ustawie kar¹ pieniê¿n¹ pozostawa³oby w sprzecznoci z za³o¿eniem projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw, która
zak³ada ich odd³u¿enie i przekszta³cenie w spó³ki u¿ytecznoci publicznej.
Wzgl¹d na koniecznoæ uwzglêdnienia spo³ecznych nastêpstw ukarania
mo¿e przy tym spowodowaæ, ¿e wobec takich podmiotów nieefektywna
oka¿e siê nie tylko kara pieniê¿na. W praktyce mo¿e siê bowiem zdarzyæ,
¿e wobec publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, ponosz¹cych odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w ustawie nierealne bêdzie orzeczenie jakichkolwiek rodków, które pogarsza³yby ich sytuacjê finansow¹. To z kolei
w praktyce orzeczniczej mo¿e doprowadziæ do nierównego traktowania publicznych oraz niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej jako podmiotów ponosz¹cych odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w ustawie.
Ze wzglêdu na dyrektywê wymiaru kary nakazuj¹c¹ uwzglêdnienie spo³ecznych nastêpstw ukarania, trudno sobie wyobraziæ orzeczenie wobec
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej rodka karnego w postaci zakazu
prowadzenia okrelonej dzia³alnoci podstawowej lub ubocznej (art. 9
ust. 1 pkt 5 ustawy), skoro  w wietle art. 33 ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej  publiczne zak³ady opieki zdrowotnej powo³ane s¹ do udzielania wiadczeñ zdrowotnych, finansowanych ze rodków publicznych, osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych wiadczeñ.
34
Maj¹ zatem na celu zaspokajanie interesu publicznego . Pos³uguj¹c siê po35
jêciem z art. 4 ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych publiczne zak³ady opieki zdrowotnej mo¿na by okreliæ jako zak³ady u¿ytecznoci publicznej. W praktyce wiêc z orzeczeniem wobec takiego zak³adu rodka
okrelonego w art. 9 ust. 1 pkt. 5 ustawy wi¹za³aby siê koniecznoæ utworzenia innego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej, który przej¹³by jego
zadania.
Z tej perspektywy za chybione nale¿a³oby uznaæ równie¿ orzeczenie
wobec podmiotu zbiorowego w warunkach swoistej recydywy, okrelonego w tym przepisie zakazu, pomimo niebezpieczeñstwa upad³oci albo
34

Por. U. Drozdowska: Status prawny samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, Prawo i
Medycyna 2002, nr 11, s. 112.
35
Ustawa z dnia 25 wrzenia 1981 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z pón. zm.
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likwidacji takiego podmiotu w nastêpstwie tego orzeczenia36. W takiej sytuacji orzeczenie tego rodka jest jednak obligatoryjne. Pozostaje to
w sprzecznoci z za³o¿eniami ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej. Zgodnie bowiem z art. 60 ust. 2 tej ustawy, podstaw¹ do zaprzestania dzia³alnoci przez samodzielny zak³ad opieki zdrowotnej nie mo¿e byæ nawet jego
ujemny wynik finansowy, je¿eli dalsze istnienie tego zak³adu uzasadnione
jest celami i zadaniami, do których realizacji zosta³ stworzony, a których
nie mo¿e przej¹æ inny zak³ad w sposób zapewniaj¹cy nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnoci¹. Wskazuje na to równie¿ projekt
ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zak³adów opieki zdrowotnej
oraz o zmianie niektórych ustaw, który zak³ada przekszta³cenie zad³u¿onych samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki u¿ytecznoci
publicznej, nie za ich likwidacjê.
Zastrze¿enia musia³oby budziæ równie¿ orzekanie wobec publicznego
zak³adu opieki zdrowotnej rodka karnego okrelonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2
ustawy, tj. zakazu korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego rodkami publicznymi. Samodzielny zak³ad opieki zdrowotnej mo¿e bowiem uzyskaæ dotacje bud¿etowe na cile okrelone cele,
w tym m. in. na pokrycie kosztów kszta³cenia i podnoszenia kwalifikacji
osób wykonuj¹cych zawody medyczne, na inwestycje, a w tym tak¿e zakup
wysokospecjalistycznej aparatury i sprzêtu medycznego. Na³o¿enie takiej
kary na publiczny zak³ad opieki zdrowotnej prowadzi³oby zatem do obarczania osób uprawnionych do wiadczeñ zdrowotnych konsekwencjami
sprzecznego z prawem zachowania osoby fizycznej, za które odpowiada
podmiot zbiorowy.
Analiza katalogu kar przewidzianych w ustawie na przyk³adzie publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, jako podmiotów ponosz¹cych odpowiedzialnoæ w niej przewidzian¹, nasuwaæ musi w¹tpliwoæ co do zasadnoci
wy³¹czenia z katalogu podmiotów, które j¹ ponosz¹  Skarbu Pañstwa
i jednostek samorz¹du terytorialnego (jego stationes fisci), przy pozostawieniu w nim pañstwowych i komunalnych osób prawnych.
W obcych systemach prawnych zwykle wy³¹cza siê pañstwo (ale nie
samorz¹d terytorialny) z grupy podmiotów zdatnych do ponoszenia odpowiedzialnoci karnej. Takie rozwi¹zanie przyjête zosta³o we Francji oraz w
36

Z tego punktu widzenia nieprzekonuj¹ca wydaje siê zg³oszona przez B. Namys³owsk¹-Gabrysiak propozycja rozszerzenia katalogu kar przewidzianych w ustawie o likwidacjê podmiotu zbiorowego. Por. B. Namys³owska-Gabrysiak: Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych, s. 195196.
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systemach anglo-amerykañskich. Dla uzasadnienia zasadnoci takiego wy³¹czenia w pimiennictwie podkrela siê, i¿ pañstwo jako oskar¿yciel
w procesie karnym nie mo¿e byæ jednoczenie oskar¿onym. Wskazuje siê
ponadto, ¿e odpowiedzialnoæ karna takich podmiotów wykracza³aby prze37
ciwko zasadzie podzia³u w³adzy .
Lektura stenogramów z posiedzeñ Sejmu, podczas których prowadzona
by³a dyskusja nad projektem ustawy, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Skarbu Pañstwa wskazuje, ¿e ich wy³¹czenie z krêgu podmiotów
ponosz¹cych odpowiedzialnoæ wed³ug przepisów ustawy wynika³o z za³o¿enia, ze dostêpne s¹ inne instrumenty nadzoru nad ich dzia³alnoci¹38.
Takie kryterium nie uzasadnia jednak¿e pozostawienia w krêgu podmiotów
podlegaj¹cych odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie pañstwowych
i samorz¹dowych osób prawnych. W stosunku do nich organy za³o¿yciel39
skie równie¿ dysponuj¹ innymi instrumentami nadzoru .
Zawarcie w ustawie takich tylko kar, których zastosowanie wi¹¿e siê
dla podmiotu zbiorowego z dolegliwoci¹ o charakterze ekonomicznym,
powodowa³oby, ¿e karanie w tym trybie jednostek dzia³aj¹cych jako stationes fisci zarówno Skarbu Pañstwa, jak i samorz¹du terytorialnego by³oby
pozbawione sensu, zw³aszcza w przypadku jednostek bud¿etowych, które
pokrywaj¹ swoje wydatki bezporednio z bud¿etu, a zasadniczo ca³y swój
dochód do bud¿etu odprowadzaj¹. Zgodnie za z art. 42 ustawy in fine, kara
pieniê¿na p³atna jest z przychodu podmiotu zbiorowego. Rozwa¿aj¹c zasadnoæ takiego rozgraniczenia warto jednak zauwa¿yæ, ¿e art. 50 ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej przewiduje istotne odstêpstwo od tej regu³y.
Publiczny zak³ad opieki zdrowotnej pozostawia bowiem w swojej dyspozycji 70% rodków bud¿etowych lub 70 % wp³aty przeznaczonej do bud¿etu nie wykorzystanych w danym roku, je¿eli prowadzony jest  odpowiednio  w formie jednostki bud¿etowej, lub w formie zak³adu bud¿etowego.
Jak ju¿ wskazano, problematyczne mo¿e siê okazaæ równie¿ stosowanie ustawy wobec pañstwowych i komunalnych osób prawnych.
W pimiennictwie pojawi³ siê pogl¹d, i¿ uznanie ich za podmioty zbio37

Por. M. Kremnitzer, K. Ghanayim: Die Strafbarkeit von Unternehmen, Zeitschrift fûr die gesamte Strafrechtswissenschaft 2001, nr 3, s. 569. Zob. tak¿e B. Namys³owska-Gabrysiak: Odpowiedzialnoæ karna osób
prawnych, s. 76 oraz powo³ywan¹ tam literaturê.
38
Zob. stenogram z wyst¹pienia pos³a Aleksandra Szczyg³o podczas 28 posiedzenia Sejmu 3 kadencji 30
sierpnia 2002 r.
39
Bli¿ej U. Drozdowska: op. cit., s. 108; P. Chmielnicki: Klasyfikacja rodków nadzoru nad samodzielnymi
publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna 2003, nr 13, s. 152 i n.
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rowe w rozumieniu ustawy wynika z koniecznoci zapewnienia sobie przez
w³adze publiczn¹ skutecznych instrumentów prawnych, gwarantuj¹cych jej
wp³yw na sposób dysponowania przez tê kategoriê podmiotów mieniem
40
pañstwowym, w które wyposa¿one zosta³y przez organy za³o¿ycielskie .
Jak ju¿ jednak wskazano, organy za³o¿ycielskie dysponuj¹ innymi rodkami, za pomoc¹ których mog¹ oddzia³ywaæ na takie podmioty.
Nie oznacza to, moim zdaniem, ¿e pañstwowe oraz komunalne osoby
prawne w ogóle nie s¹ zdatne do ponoszenia odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie.
Nie mo¿na jednak traciæ z pola widzenia faktu, ¿e w przypadku pañstwowych oraz komunalnych osób prawnych koniecznoæ poniesienia dolegliwoci o charakterze ekonomicznym w niewielkim stopniu oddzia³uje
prewencyjnie na takie osoby sprawuj¹ce zarz¹d, które nie ponosi³y w³asnej odpowiedzialnoci karnej jako sprawcy przestêpstwa, za które wtórnie odpowiada podmiot zbiorowy.
Wobec przedstawionych trudnoci wi¹¿¹cych siê ze stosowaniem wobec
takich podmiotów tylko dolegliwoci o charakterze ekonomicznym, konieczne
jest zatem poszukiwanie innych form ich karania. Optymalne w tym zakresie
by³yby takie kary, które wi¹za³yby interes samego podmiotu zbiorowego oraz
osób nim zarz¹dzaj¹cych, a jednoczenie minimalizowa³y ryzyko przenoszenia dolegliwoci zwi¹zanej z kar¹ na podmioty zewnêtrzne  konsumentów
oraz wierzycieli, jak równie¿ na pracowników nieuwik³anych w przestêpstwo stanowi¹ce podstawê wtórnej odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego. Dla przyk³adu, na uwagê zas³uguje propozycja, z jak¹ w tym zakresie
w pimiennictwie amerykañskim wyst¹pi³ J.C. Coffee, a zgodnie z któr¹ kara
pieniê¿na nak³adana na podmiot zbiorowy powinna byæ wyra¿ana jako obowi¹zek przekazania papierów wartociowych podmiotu zbiorowego na rzecz
funduszu kompensacji ofiar przestêpstw. Strategia ta redukuje niebezpieczeñstwo przenoszenia kary na inne podmioty. Jednoczenie ³¹czy interes osób
kieruj¹cych podmiotem zbiorowym z interesem samego podmiotu zbiorowego, gdy¿ zobowi¹zanie do przekazania du¿ego pakietu papierów wartociowych nara¿a podmiot zbiorowy na tzw. wrogie przejêcie, z czym dla
41
osób zarz¹dzaj¹cych wi¹¿e siê ryzyko utraty pracy .
Z tej perspektywy atrakcyjna wydaje siê tak¿e przewidziana w ustawie
kara podania wyroku do publicznej wiadomoci. Jej orzeczenie mo¿e dzia³aæ jako antyreklama, a tym samym poci¹gaæ za sob¹ niebezpieczeñstwo
40
41

B. Mik: Odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych, s. 18.
J.C. Coffee: op. cit., s. 300301.
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spadku wartoci papierów wartociowych, w tym równie¿ tych, które nale¿¹ do osób sprawuj¹cych bie¿¹cy zarz¹d podmiotem zbiorowym.
Dla skutecznego karania pañstwowych oraz komunalnych osób prawnych niezbêdne wydaje siê poszerzenie katalogu kar przewidzianych w ustawie o takie, które mog³yby stanowiæ alternatywê wobec kar stanowi¹cych
dolegliwoæ o charakterze stricte ekonomicznym, w sytuacji niemo¿noci
lub niecelowoci ich orzeczenia. Mog³yby to byæ rozmaite warunki probacyjne, np. zobowi¹zanie do wyeliminowania okrelonych czynników sprzyjaj¹cych pope³nianiu przestêpstwa na tle korporacyjnym, zawieszenie
orzeczonej kary pieniê¿nej pod warunkiem, ¿e we wskazanym okresie próby podmiot zbiorowy nie powróci do przestêpstwa, jak równie¿ ustanowienie zarz¹du komisarycznego. Alternatyw¹ wobec kary pieniê¿nej mog³aby
byæ tak¿e  znana prawu holenderskiemu  swoista kaucja, polegaj¹ca na
zobowi¹zaniu ukaranego podmiotu zbiorowego do z³o¿enia oznaczonej
kwoty z zastrze¿eniem, ¿e ulegnie ona przepadkowi w razie jego powtórne42
go ukarania w oznaczonym okresie . Z przedstawionych ju¿ powodów jej
orzekanie nie by³oby jednak mo¿liwe wobec publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej znajduj¹cej siê w z³ej sytuacji finansowej.
Jak ju¿ by³a o tym mowa, kary wobec podmiotów zbiorowych wymierza siê wed³ug dyrektywy wysokoci osi¹gniêtej korzyci oraz spo³ecznych
nastêpstw ukarania. Wobec przyjêtej w ustawie odpowiedzialnoci wtórnej, ale opartej na winie podmiotu zbiorowego co do wyboru, nadzoru lub
na zawinieniu organizacyjnym, zasadne by³oby ujêcie w dodatkow¹ dyrektywê wymiaru kary stopnia tego zawinienia43.
9. Omawiaj¹c sytuacjê prawn¹ zak³adów opieki zdrowotnej jako podmiotów ponosz¹cych odpowiedzialnoæ wed³ug przepisów ustawy nie sposób pomin¹æ art. 33 ust. 1 ustawy. Przepis ten nie odnosi siê do zagadnieñ o
charakterze materialnoprawnym, lecz reguluje procesow¹ kwestiê reprezentacji podmiotu zbiorowego, przeciwko któremu toczy siê postêpowanie
przewidziane ustaw¹. Stanowi, i¿ w postêpowaniu takim w imieniu podmiotu zbiorowego uczestniczy osoba wchodz¹ca w sk³ad organu uprawnionego do reprezentowania tego podmiotu.
Uregulowanie to nie wyklucza pozornie paradoksalnej mo¿liwoci,
w której podmiot zbiorowy by³by reprezentowany przez osobê fizyczn¹, bêd¹c¹ sprawc¹ przestêpstwa, za które podmiot zbiorowy ponosi wtórn¹ od42
43
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powiedzialnoæ. Zauwa¿yæ nale¿y, ze przyjêty w ustawie model odpowiedzialnoci zak³ada kumulatywn¹ odpowiedzialnoæ podmiotu zbiorowego oraz
osoby fizycznej, za której zachowanie podmiot taki ponosi odpowiedzialnoæ. W ustawie przyjêto za³o¿enie, i¿ ustalenie faktu pope³nienia przestêpstwa przez osobê fizyczn¹ stanowi konieczn¹ przes³ankê odpowiedzialnoci
podmiotu zbiorowego. Poci¹gniêcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialnoci oraz ukaranie go w ¿aden jednak sposób nie wp³ywa na sytuacjê prawn¹ sprawcy przestêpstwa, za które odpowiada podmiot zbiorowy. Z tego punktu
widzenia pomiêdzy podmiotem zbiorowym a osob¹ fizyczn¹, za której zachowanie ponosi odpowiedzialnoæ, nie wystêpuje zatem konflikt interesów,
który wymaga³by ingerencji ustawodawcy w postaci ustanowienia przepisu
pozbawiaj¹cego tak¹ osobê fizyczn¹ mo¿liwoci reprezentowania podmiotu
zbiorowego. S³usznie zatem ustawa pozostawia samemu podmiotowi zbiorowemu swobodê decyzji w tej kwestii.
Brzmienie art. 33 ust. 1 ustawy nie pozostawia w¹tpliwoci, ¿e w postêpowaniu przeciwko podmiotowi zbiorowemu w imieniu takiego podmiotu
zbiorowego nie mo¿e uczestniczyæ prokurent.
Podmiot zbiorowy, przeciwko któremu toczy siê postêpowanie okrelone w ustawie, jest w tym postêpowaniu stron¹ biern¹ o pozycji zbli¿onej do
oskar¿onego w powszechnym postêpowaniu karnym. Korzysta zatem z prawa do obrony, za osoba wezwana w charakterze jego przedstawiciela sk³ada wyjanienia, a nie zeznania.
10. Wskazuj¹c podmioty uprawnione do zainicjowania postêpowania
przeciwko podmiotowi zbiorowemu art. 27 ustawy  obok prokuratora oraz
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  wymienia pokrzywdzonego. Zarówno zatem publiczny, jak i niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej, je¿eli zosta³ pokrzywdzony czynem zabronionym, za który odpowiedzialnoæ ponosi podmiot zbiorowy, uprawniony jest do zainicjowania
postêpowania zamierzaj¹cego do przypisania takiemu podmiotowi odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie.
Ustawa nie okrela samodzielnie, kogo w postêpowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym nale¿y uwa¿aæ za pokrzywdzonego. Skoro tak, to na podstawie art. 22 ustawy w zwi¹zku z art. 49 § 1 k.p.k. pokrzywdzonym w tym
postêpowaniu jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zosta³o
bezporednio naruszone lub zagro¿one przez przestêpstwo, za które wtórn¹
odpowiedzialnoæ ponosi podmiot zbiorowy. Pokrzywdzonym w postêpowaniu tocz¹cym siê na podstawie przepisów ustawy jest zatem ten sam podmiot,
który w postêpowaniu przeciwko osobie fizycznej, za której zachowanie odpo-
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wiada podmiot zbiorowy, mia³ status pokrzywdzonego. Mo¿liwoæ skutecznego zainicjowania postêpowanie przewidzianego w ustawie przez pokrzywdzonego nie jest zatem uzale¿niona od wymogu, a¿eby w postêpowaniu tocz¹cym siê przeciwko takiej osobie fizycznej pokrzywdzony czynnie dzia³a³ jako oskar¿yciel posi³kowy lub powód cywilny.
Pokrzywdzonego wystêpuj¹cego z wnioskiem obowi¹zuje przymus adwokacko-radcowski. Zgodnie z art. 28 ustawy wniosek taki powinien byæ
sporz¹dzony i podpisany przez osobê uprawnion¹ do obrony wed³ug przepisów o ustroju adwokatury lub osobê uprawnion¹ do wiadczenia pomocy
wed³ug przepisów o radcach prawnych.
Omawiaj¹c sytuacjê pokrzywdzonego zak³adu opieki zdrowotnej wystêpuj¹cego z wnioskiem o ukaranie podmiotu zbiorowego, nale¿y zwróciæ
uwagê na jedn¹ istotn¹ kwestiê.
Sposób, w jaki ustawa okrela kompetencje do wszczêcia postêpowania
okrelonego w ustawie, powoduje, ¿e w praktyce mo¿e siê zdarzyæ, i¿ z wnioskiem inicjuj¹cym to postêpowanie wyst¹pi wiêcej ani¿eli jeden podmiot.
Zgodnie z art. 32 ustawy, je¿eli wniosek w tej samej sprawie z³o¿yli prokurator i pokrzywdzony, wówczas rozpoznaniu podlega tylko wniosek prokuratora. Pokrzywdzony za  o ile nie sprzeciwia siê temu interes wymiaru sprawiedliwoci  na mocy orzeczenia s¹du dopuszczany jest do udzia³u w postêpowaniu obok prokuratora. Maj¹c na uwadze treæ art. 32 ustawy in fine nale¿y przyj¹æ, ¿e w takiej sytuacji staje siê on stron¹ procesow¹ o pozycji zbli¿onej do oskar¿yciela posi³kowego w powszechnym postêpowaniu karnym.
Na marginesie tylko nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ustawie brak jest analogicznej
regu³y kolizyjnej odnosz¹cej siê do sytuacji, w której w sprawie wskazanej
w art. 27 ust. 2 ustawy z wnioskiem inicjuj¹cym postêpowanie przeciwko
podmiotowi zbiorowemu wyst¹pili jednoczenie prokurator oraz Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oznacza to, ¿e w takiej sytuacji
podmioty te mog¹ wyst¹piæ jako niezale¿nie od siebie dzia³aj¹cy wnioskodawcy. Wniosek prokuratora wypiera natomiast wniosek pokrzywdzonego.
Problematyczne jest jednak, czy taki skutek poci¹ga za sob¹ wyst¹pienie przez
prokuratora z wnioskiem na ka¿dym etapie postêpowania zainicjowanego
44
wczeniej przez pokrzywdzonego . Przepisy ustawy nie pozwalaj¹ na jednoznaczne rozstrzygniêcie tej w¹tpliwoci.
44

Taki pogl¹d prezentuje B. Mik: Odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych, s. 44. Odmiennie, ale bez
wyranego wskazania etapu postêpowania, który wyznacza³by granicê w tym zakresie, wypowiedzia³ siê
H. Skwarczyñski: op. cit., s. 169.
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Z jednej strony, w razie zbiegu skargi oskar¿yciela publicznego oraz
prywatnego prymat przydaje siê oskar¿eniu publicznemu. Z drugiej strony,
gdyby sytuacjê tê rozpatrywaæ z perspektywy przes³anki zawis³oci sprawy, która wy³¹cza mo¿liwoæ rozpoznania sprawy o ten sam czyn przeciwko temu samemu sprawcy przed innym s¹dem karnym, wniosek musia³by
byæ odmienny. Zawis³oæ sprawy jako negatywna przes³anka procesu karnego (lis pendens) wi¹¿e od momentu wniesienia aktu oskar¿enia do s¹du.
Skoro za w tym zakresie ustawa nie wprowadza szczególnej regulacji, nie
ma podstaw, by moment zawis³oci sprawy w postêpowaniu w kwestii odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego odnosiæ do innego momentu ni¿
w postêpowaniu karnym przeciwko osobie fizycznej Zgodziæ siê zatem nale¿y ze stanowiskiem J. Grajewskiego i S. Steinborna, i¿ przyjêta w ustawie
regu³a pierwszeñstwa wniosku prokuratora w stosunku do wniosku pokrzywdzonego obowi¹zuje do momentu rozpoczêcia przewodu s¹dowego na rozprawie g³ównej. Po tym momencie z³o¿enie wniosku przez prokuratora
w sprawie zainicjowanej ju¿ wnioskiem pokrzywdzonego nale¿a³oby wiêc
uznaæ za bezskuteczne ze wzglêdu na istnienie negatywnej przes³anki pro45
cesowej w postaci zawis³oci sprawy .
W postêpowaniu tocz¹cym siê wed³ug przepisów ustawy status strony
o pozycji zbli¿onej do oskar¿yciela posi³kowego w powszechnym postêpowaniu karnym uzyskaæ mo¿e tak¿e taki pokrzywdzony, który sam nie wyst¹pi³ z wnioskiem o wszczêcie postêpowania, chce jednak wzi¹æ udzia³
w postêpowaniu zainicjowanym przez inny uprawniony podmiot. Ustawa
przewiduje bowiem odpowiednie stosowanie art. 53 k.p.k. w tym zakresie.
11. Reguluj¹c zaskar¿alnoæ wyroku wydanego w postêpowaniu przeciwko podmiotowi zbiorowemu art. 39 ustawy stanowi, i¿ wyrok taki podlega zaskar¿eniu apelacj¹, do której wniesienia uprawniony jest podmiot
zbiorowy oraz wnioskodawca. Przepis ten  pozornie prosty  nasuwa pewne
w¹tpliwoci interpretacyjne. Pozostaj¹ one w zwi¹zku ze sposobem, w jaki
ustawa reguluje prawo do zainicjowania postêpowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu. Nasuwa siê bowiem pytanie, czy pokrzywdzony dzia³aj¹cy w postêpowaniu przeciwko podmiotowi zbiorowemu obok prokuratora uprawniony jest do zaskar¿enia wyroku wydanego w tym postêpowaniu.
Analiza art. 32 ustawy w zwi¹zku z jej art. 39 prowadziæ musi do wnio46
sku, ¿e ustawa nie daje mu tego prawa . Wskazuj¹c katalog podmiotów
45

Podkrelaj¹ to J. Grajewski, S. Steinborn: Wybrane problemy postêpowania odwo³awczego w postêpowaniu dotycz¹cym odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary, Apelacja
Gdañska 2003, nr 4.
46
Odmiennie B. Mik: Odpowiedzialnoæ podmiotów zbiorowych, s. 46.
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uprawnionych do wniesienia apelacji, art. 39 ustawy pos³uguje siê wyra¿eniem wnioskodawca. Tymczasem z treci art. 32 ustawy wynika, ¿e
w razie jednoczesnego za³o¿enia wniosku przez pokrzywdzonego i prokuratora, rozpoznaniu podlega tylko wniosek prokuratora. Tak wiêc w takiej
sytuacji tylko on staje siê wnioskodawc¹.
To za ustalenie zmusza do zadania pytania o ratio legis przepisu dopuszczaj¹cego w postêpowaniu przeciwko podmiotowi zbiorowemu udzia³ pokrzywdzonego obok prokuratora w charakterze swoistego oskar¿yciela posi³kowego, a zatem dzia³aj¹cego na prawach strony postêpowania, skoro jest
on pozbawiony jednego z podstawowych uprawnieñ strony  prawa do zaskar¿enia wydanego w tym postêpowaniu wyroku. Paradoksalnie, orzeczenia inne ani¿eli wyrok koñcz¹cy postêpowanie w pierwszej instancji mog¹
byæ zaskar¿one tak¿e przez taki podmiot. W ustawie brak jest przepisu, który
regulowa³by kwestiê ich zaskar¿alnoci. Zgodnie zatem z regu³¹ wyra¿on¹
w art. 22 ustawy, odpowiednie zastosowanie znajduj¹ w takiej sytuacji przepisy kodeksu postêpowania karnego, w tym  art. 425 § 1, zgodnie z którym
strony uprawnione s¹ do wnoszenia rodków odwo³awczych.
W zwi¹zku z uregulowaniem rodków zaskar¿enia na marginesie nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e ustawa w zakresie nadzwyczajnych rodków zaskar¿enia w art.
40 wy³¹cza mo¿liwoæ wniesienia kasacji przez strony postêpowania przeciwko podmiotom zbiorowym. Podmiotowe uprawnienie do wniesienia kasacji ogranicza bowiem wy³¹cznie do Prokuratora Generalnego
i Rzecznika Praw Obywatelskich. Zak³ad opieki zdrowotnej zarówno jako
pokrzywdzony, jak i jako podmiot podlegaj¹cy odpowiedzialnoci przewidzianej w ustawie, nie maj¹ zatem prawa do wniesienia tego rodka Nie jest
natomiast jasne, jakich orzeczeñ mo¿e dotyczyæ kasacja w postêpowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym oraz w jakim terminie i w jakim trybie ma
zostaæ wniesiona. Skoro bowiem art. 40 omawianej ustawy odmawia stronom procesowym prawa do wnoszenia kasacji, nie wiadomo, czy kasacja
przewidziana ustawa jest kasacj¹ zwyk³¹ (art. 520 w zw. z art. 519 k.p.k.),
czy nadzwyczajn¹ (art. 521 k.p.k.). Ani lektura uzasadnienia projektu ustawy, ani analiza stenogramów z posiedzeñ Sejmu, podczas których prowadzona by³a dyskusja nad projektem ustawy, nie wyjania tych w¹tpliwoci.
12. Ustawa obowi¹zuje od 28 listopada br. Odpowiedzialnoæ w niej
przewidziana nie mo¿e jednak obj¹æ podmiotów zbiorowych w zakresie
czynów pope³nionych przez osoby, za które ponosz¹ wtórn¹ odpowiedzialnoæ przed dniem jej wejcia w ¿ycie. Odmienna interpretacja wi¹za³aby siê z naruszeniem zakazu nieretroakcji.
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Wobec przedstawionych na przyk³adzie zak³adów opieki zdrowotnej
trudnoci interpretacyjnych, wi¹¿¹cych siê z niejasnym brzmieniem ustawy, w¹tpliwe jest, czy spe³ni ona cele zamierzone przez ustawodawcê.
Brzmienie niektórych przepisów ustawy mo¿e nasuwaæ w¹tpliwoci co do
jej zgodnoci z Konstytucj¹. Podkreliæ nale¿y, ¿e konstytucyjnoæ kilku
jej przepisów zosta³a zakwestionowana wnioskiem z³o¿onym do Trybuna47
³u Konstytucyjnego przez Polsk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych .
Byæ mo¿e orzeczenie Trybuna³u wyjani niektóre przynajmniej w¹tpliwoci wi¹¿¹ce siê z brzmieniem ustawy.

47

Zob. S. Wikariak: Zanim firma trafi przed s¹d, Rzeczpospolita z 30 padziernika 2003 r.
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Odpowiedzialność „karna” zbiorowych podmiotów
medycznych – aspekty prawnoporównawcze

1. Uwagi ogólne
Ustawa o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod grob¹ kary zosta³a uchwalona przez sejm 28.10.2002 r. (Dz. U. Nr 197,
poz. 1661 z pón. zm., cyt. dalej jako u.o.p.z.). Okrela ona zasady odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za pope³nione przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowe, a tak¿e zasady postêpowania w przedmiocie takiej odpowiedzialnoci (art. 1 u.o.p.z.). Zgodnie z art. 48 ustawa wesz³a w ¿ycie 28.11.2003 r.
1
i od tego momentu odpowiedzialnoæ o charakterze karnym obejmowaæ bêdzie podmioty zbiorowe, czyli spó³ki kapita³owe, spó³ki osobowe, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty gospodarcze funkcjonuj¹ce w obrocie.
Niew¹tpliwie uchwalenie u.o.p.z. jest zwi¹zane z dostosowywaniem
naszego prawa do przepisów funkcjonuj¹cych w Unii Europejskiej. Nale¿y
2
jednak podkreliæ, ¿e przyjête w tej kwestii miêdzynarodowe Konwencje
1

Zagadnienie czy ustawa o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹
kary wprowadza karn¹ czy inn¹ odpowiedzialnoæ budzi w doktrynie liczne kontrowersje. Za odpowiedzialnoci¹ karn¹ s³usznie opowiada siê np. B. Nita: Model odpowiedzialnoci w ustawie o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary, PiP 2003, nr 6; B. Namys³owska-Gabrysiak: Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych, Warszawa 2003; S. Walto, Odpowiedzialnoæ karna podmiotów zbiorowych 
stary problem legislacyjny na nowo [w:] Prawo. Spo³eczeñstwo. Jednostka. Ksiêga jubileuszowa dedykowana
Prof. L. Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 396406. Z pogl¹dem tym nie zgadza siê np. B. Mik: Odpowiedzialnoæ
podmiotów zbiorowych, Apelacja Gdañska2003, nr 2, s. 748.
2
Zob. np.: Konwencja w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, OJ, Nr C 195, 25.6.1997; II Protokó³ do Konwencji o ochronie
interesów finansowych Wspólnot Europejskich z 19.6.1997 r.; Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ (EWG) podpisany w Rzymie w 1957 r. i funkcjonuj¹cy do czasu podpisania Traktatu z Maastricht z 1992 r.,
ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (WE). Po wejciu w ¿ycie Traktatu z Maastricht funkcjonowa³y trzy samodzielne Wspólnoty: Europejska Wspólnota Wêgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) oraz Wspólnota Europejska (WE). Na podstawie Traktatu z Amsterdamu podpisanego w 1997 r. wszystkie trzy powy¿ej wymienione Traktaty obowi¹zuj¹ w wersji ujednoliconej obowi¹zuj¹cej od 1.5.1999 r.
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i Rekomendacje3 nie nak³adaj¹ na poszczególne pañstwa obowi¹zku ustanowienia karnej odpowiedzialnoci tych podmiotów. Nak³adaj¹ natomiast
obowi¹zek wprowadzenia takiej odpowiedzialnoci, poza istniej¹c¹ we
wszystkich pañstwach odpowiedzialnoci¹ cywiln¹ osób prawnych, która
w skuteczniejszy sposób bêdzie zwalcza³a pojawiaj¹c¹ siê przestêpczoæ
przedsiêbiorstw.
Jednym z podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z ustanawianiem odpowiedzialnoci karnej podmiotów zbiorowych we wszystkich pañstwach jest
okrelenie pojêcia odpowiedzialnego podmiotu. W zale¿noci od pañstwa
ustanawia siê regulacje prawne odwo³uj¹ce siê do definicji ju¿ funkcjonuj¹cych w prawie cywilnym lub tworzy siê odrêbne rozumienie pojêcia osoba
prawna, przedsiêbiorca czy jak w Polsce podmiot zbiorowy na potrzeby odpowiedzialnoci karnej. Dok³adne okrelenie tego pojêcia ma bardzo
du¿e znaczenie dla uznania czy dany podmiot zbiorowy jest odpowiedzialny
karnie, czy mo¿e nie podlega odpowiedzialnoci, bo nie jest podmiotem wymienionym wyranie w ustawie lub podlega wy³¹czeniu. Podmiotem, który
z mocy prawa podlega wy³¹czeniu od odpowiedzialnoci w wielu krajach 
aczkolwiek nie we wszystkich  przewiduj¹cych w swoich systemach omawian¹ instytucjê, jest Skarb Pañstwa. Ponadto te¿ w ró¿nych systemach wy³¹cza siê od odpowiedzialnoci jednostki administracji rz¹dowej.
Wobec powy¿szego nale¿y stwierdziæ, i¿ ocena czy zbiorowe podmioty
medyczne podlegaj¹ odpowiedzialnoci karnej w myl przepisów prawnych
danego pañstwa, zale¿y od analizy kilku nastêpuj¹cych zagadnieñ.
Po pierwsze, rozwa¿ania na temat odpowiedzialnoci karnej zbiorowych
podmiotów medycznych nale¿y poprzedziæ omówieniem samego pojêcia
zbiorowego podmiotu medycznego. Po drugie, nale¿y przeanalizowaæ przepisy karne danego pañstwa w celu stwierdzenia, czy i jaki model odpowiedzialnoci karnej osób prawnych zosta³ w nim zastosowany. Nastêpnie nale¿y oceniæ przyjêt¹ w danym systemie definicjê podmiotu zbiorowego zastosowan¹ na potrzeby odpowiedzialnoci karnej oraz przeanalizowaæ istniej¹ce wy³¹czenia i na tej podstawie okreliæ zbiór podmiotów odpowiedzialnych karnie. Dok³adne przeanalizowanie postawionych problemów
ostatecznie prowadzi do oceny, czy definicja podmiotu zbiorowego przyjêta w danym pañstwie dotyczy podmiotów medycznych i w zwi¹zku z tym
czy mog¹ one podlegaæ odpowiedzialnoci karnej.
3
Zob.: Liability of Enterprises for Offences, Council of Europe, Strasbourg 1990, Rekomendacja z 20.10.
1988 r. (Nr R 88/18).
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W tym miejscu nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na zmiany pojawiaj¹ce siê
ca³y czas w obszarze odpowiedzialnoci medycznej, która coraz czêciej
4
dotyczy nie tyle lekarza, ile w³anie podmiotu medycznego . Jak podnosi
M. Safjan, dotychczasowe, bardzo zindywidualizowane i osobiste relacje
miêdzy lekarzem i pacjentem coraz bardziej ustêpuj¹ relacjom odpersonalizowanym, w których identyfikacja rzeczywistego sprawcy zaniedbania
jest coraz trudniejsza.
Powy¿sze argumenty ca³kowicie przystaj¹ do koniecznoci uznania odpowiedzialnoci karnej podmiotów medycznych, z zastrze¿eniem specyfiki uregulowañ prawnych przyjêtych w ró¿nych pañstwach.

2. Podmioty medyczne
Obszerne omówienie problematyki pojêcia podmiotu medycznego,
zw³aszcza w kontekcie uregulowañ zawartych w pañstwach omawianych
w niniejszym opracowaniu, nie jest w tym miejscu mo¿liwe. Ze wzglêdu
jednak na oczywisty zwi¹zek omawianego tematu z pojêciem podmiotu
medycznego nale¿y w tym opracowaniu zarysowaæ pewne najogólniejsze
kwestie dotycz¹ce tych podmiotów.
We wszystkich krajach zbiorowe podmioty medyczne mo¿na podzieliæ
na dwie zasadnicze grupy: publiczne i niepubliczne. Publiczne podmioty
5
medyczne s¹ to jednostki tworzone najczêciej przez ministra lub inne organy administracji rz¹dowej. Niepublicznym podmiotem medycznym jest
natomiast jednostka utworzona  w zale¿noci od danego kraju  przez osobê
prawn¹, fundacjê, stowarzyszenie, osobê fizyczn¹6 lub inne podmioty prawa cywilnego.
Powy¿sza dwusektorowoæ podmiotów medycznych zasadniczo wp³ywa  co bêdzie przedmiotem dalszych rozwa¿añ  na kwestie odpowiedzialnoci karnej tych podmiotów.
4

Wiêcej na ten temat M. Safjan: Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy wspó³czesnej
medycyny, Warszawa 1998, s. 76 i n.
5
Zob. raport na temat opieki zdrowotnej w pañstwach Unii Europejskiej: Health Care System in Eight
Countries: Trends and Challenges przygotowany przez European Observatory on Health Care System, opublikowany na stronie internetowej London School of Economic and Politique Science.
6
Zob. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruñ 2001, s. 243 i n.
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Drugim wa¿nym zagadnieniem wp³ywaj¹cym na kwestie odpowiedzialnoci karnej zbiorowych podmiotów medycznych jest równie¿ model organizacji opieki zdrowotnej, bêd¹cy w wielu krajach problemem
ekonomiczno-spo³ecznym, podlegaj¹cy ci¹g³ym zmianom. Sposób organizacji i finansowania opieki zdrowotnej bêdzie mia³ znaczenie przy ocenie ewentualnego wy³¹czenia od odpowiedzialnoci karnej publicznych
podmiotów medycznych.

3. Modele odpowiedzialnoci osób prawnych
Proces kszta³towania siê ró¿nych modeli odpowiedzialnoci karnej osób
prawnych w pañstwach europejskich, a tak¿e poza kontynentem, rozpocz¹³
siê ju¿ w XIX w. miêdzy innymi za spraw¹ obiektywizacji odpowiedzialnoci w ogóle. Z pocz¹tku te¿ przedstawiciele doktryny i judykatury wielu
pañstw przeciwstawiali siê wprowadzeniu karnej odpowiedzialnoci osób
prawnych, która, jak twierdzili, ³amie podstawowe kanony prawa karnego.
Jednak argumenty zwolenników zwi¹zane z pojawiaj¹c¹ siê coraz czêciej
przestêpczoci¹ gospodarcz¹ w ramach przedsiêbiorstw, a tak¿e wzgl¹d na
ochronê spo³eczn¹ spowodowa³y, ¿e w ró¿ny sposób zaczêto wprowadzaæ
tê instytucjê do prawa karnego.
Warto te¿ w tym miejscu zasygnalizowaæ, i¿ obecnie kwesti¹ najbardziej dyskutowan¹ nie jest ju¿ zagadnienie koniecznoci wprowadzenia
omawianej instytucji, bo to sta³o siê ju¿ oczywiste, ale kwestia wykszta³cenia modelu bezporedniej odpowiedzialnoci osób prawnych uniezale¿nionej od zachowania osób fizycznych dzia³aj¹cych w jej strukturze.
Francja
We Francji zosta³ wprowadzony model odpowiedzialnoci identyfikacyjnej. Model ten znany jest ró¿nym pañstwom europejskim, zarówno pañstwom o ustawodawstwach stanowionych od lat w kodeksach, np.: Holandia, jak i pañstwom o systemie common law, np. Anglia, Walia, a tak¿e
poza kontynentem europejskim: Stany Zjednoczone, Kanada Australia.
Nale¿y zwróciæ uwagê na istniej¹ce cechy wspólne modelu identyfikacyjnego wykszta³conego w powy¿szych pañstwach, ale równie¿ na cechy
ró¿ni¹ce ten model odpowiedzialnoci osób prawnych.
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Identyfikacyjny model odpowiedzialnoci7  zwany równie¿ modelem
alter ego, teori¹ controlling officer, teori¹ direct liability, teori¹ directing
mind, czy teori¹ corporate organs  we wszystkich pañstwach, w których
jest stosowany, oparty jest na za³o¿eniu, ¿e czyny okrelonych osób bêd¹cych w strukturze danej korporacji uto¿samiane s¹ z dzia³alnoci¹ korporacji. Tym samym, je¿eli okrelona osoba fizyczna pope³ni czyn zabroniony
i s¹d stwierdzi, ¿e czyn tej osoby mo¿e byæ uto¿samiony z osob¹ prawn¹,
wówczas osoba prawna te¿ mo¿e ponieæ odpowiedzialnoæ karn¹.
Wprowadzenie instytucji odpowiedzialnoci karnej osób prawnych do
8
kodeksu karnego by³o najwiêksz¹ rewolucj¹ przepisów prawa karnego fran9
cuskiego. Zasada odpowiedzialnoci karnej osób prawnych wynika z art.
121-2 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, ¿e osoby prawne, z wyj¹tkiem
Skarbu Pañstwa, s¹ odpowiedzialne karnie w przypadkach przewidzianych
przez kodeks karny lub inne przepisy, za czyny przestêpne pope³nione na
ich rzecz (korzyæ) przez ich organy lub przedstawicieli. Jednak¿e samorz¹dy terytorialne i ich zwi¹zki nie odpowiadaj¹ karnie, z wyj¹tkiem przestêpstw pope³nianych podczas wype³niania zadañ zlecanych im przez s³u¿bê publiczn¹. Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych nie wyklucza te¿
odpowiedzialnoci osób fizycznych sprawców lub wspó³dzia³aj¹cych
w pope³nieniu tych samych czynów.
Wed³ug przyjêtej przez prawo francuskie zasady identyfikacji osoby
prawne s¹ odpowiedzialne karnie jako sprawcy lub wspó³dzia³aj¹cy w pope³nieniu czynu zabronionego pod dwoma warunkami: czyny przestêpne
pope³nione s¹ na rzecz osoby prawnej oraz przez jej organy.
7

Na temat odpowiedzialnoci identyfikacyjnej zobacz: J. C. Coffee: Corporate Criminal Liability: An Introduction and Comparative Survey [w:] A. Eser, G. Heine, B. Huber: Criminal Responsibility of Legal and
Collective Entities. International Colloquium Berlin 1998, Freiburg im Breisgau 1999, s. 15 i n.; J. Garus-Ryba:
Osoba prawna jako podmiot przestêpstwa  modele odpowiedzialnoci karnej podmiotów zbiorowych, Prokuratura i Prawo 2003, nr 2; E. Lederman: Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation
and Imitation Toward Aggregation and Search for Self-Identity, Buffalo Criminal Law Review 2000, nr 4,
s. 655 i n.; L. H. Leigh: The Criminal Liability of Corporations in English Law, London 1969, s. 91 i n.;
B. Namys³owska-Gabrysiak: Odpowiedzialnoæ karna..., s. 102 i n.; B. Nita: Koncepcje odpowiedzialnoci
karnej podmiotów zbiorowych w anglo-amerykañskim systemie prawnym, Prokuratura i Prawo 2003, nr 2,
s. 114 i n.; Cheong-Ann Png: Corporate Liability, A study in Principles of Attribution, London 2001, s. 17 i n.;
C. Wells: A New Offence of Corporate Killing  the English Law Commissions Proposals [w:] A. Eser, G. Heine,
B. Huber: op.cit., s. 120 i n., Corporations and Criminal Responsibility, Oxford 2001.
8
Francuski kodeks karny z 22.7.1992 r. wszed³ w ¿ycie 1.3.1994 r.
9
Dok³adne omówienie francuskiego modelu odpowiedzialnoci karnej osób prawnych zob. J. Pradel: Code
Penal, 2 wyd., Paris 2002; J. Pradel: Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im französischen Recht [w:] Wirtschaftsstrafrecht in der Europäischen Union, Freiburg-Symposium, Carl Heymanns Verlag
KG 2002, a tak¿e ocena judykatury: Droit Penal 1997, Droit Penal 1998.
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Konstrukcja art. 1212 kodeksu karnego przewiduj¹ca odpowiedzialnoæ osób prawnych w przypadkach przewidzianych przez kodeks karny i
inne przepisy powoduje koniecznoæ ka¿dorazowego w³¹czania do unormowania danego przestêpstwa (a tak¿e wykroczenia) wskazania, ¿e dany
czyn przestêpny podlega karze, w przypadku gdy dotyczy osoby prawnej.
Na podstawie kodeksu karnego mo¿na wiêc utworzyæ listê czynów przestêpnych, za które osoba prawna mo¿e ponieæ odpowiedzialnoæ karn¹.
Do przestêpstw tych nale¿¹ miêdzy innymi: zbrodnie przeciwko ludzkoci,
nieumylne spowodowanie mierci, handel narkotykami, terroryzm, przestêpstwa gospodarcze.
Kodeks karny w art. 13137, 13138 oraz 13139 przewiduje sankcje,
jakie mog¹ byæ na³o¿one na osobê prawn¹. Do kar tych nale¿¹: kara pieniê¿na, której maksymalna wartoæ jest piêciokrotn¹ wartoci¹ kary przewidzianej dla osoby fizycznej za te same przestêpstwa, a której minimum
wynosi 25 000 F, rozwi¹zanie osoby prawnej utworzonej w celu pope³niania przestêpstw lub takiej, która w trakcie swojej dzia³alnoci zmieni³a przedmiot spó³ki i rozpoczê³a dzia³alnoæ przestêpcz¹, zakaz prowadzenia okrelonej dzia³alnoci zawodowej lub spo³ecznej definitywny lub czasowy (na
okres do 5 lat), umieszczenie osoby prawnej pod kontrol¹ mandatariusza
s¹dowego (na okres do 5 lat), zamkniêcie przedsiêbiorstwa na zawsze lub
na okres do 5 lat, zakaz korzystania z publicznych kas oszczêdnociowych
na zawsze lub na okres do 5 lat, czasowy zakaz u¿ywania czeków lub karty
bankowej na okres do 5 lat, konfiskata przedmiotu pochodz¹cego z przestêpstwa, produktu przestêpstwa lub narzêdzia przestêpstwa, og³oszenie
wyroku do publicznej wiadomoci. Wród wymienionych powy¿ej kar, kary
rozwi¹zania i kary ustanowienia kontroli nie stosuje siê do partii politycznych, zwi¹zków zawodowych, osób prawa publicznego, a tak¿e do Komisji
Zak³adowych.
Przechodz¹c do omówienia organizacji opieki zdrowotnej, nale¿y na
wstêpie stwierdziæ, ¿e Francja nale¿y do krajów o przewa¿aj¹cym modelu
10
ubezpieczeniowym . Cechami charakterystycznymi tego modelu jest powo³anie ustawowych instytucji ubezpieczeniowych  kas chorych, utworzenie ze sk³adek na ubezpieczenie funduszy przeznaczonych na finansowanie okrelonych wiadczeñ przys³uguj¹cych ubezpieczonym, zarz¹dzanie funduszami przez niezale¿ne od administracji pañstwowej zarz¹dy (kontrolowane tak¿e przez reprezentantów ubezpieczonych), wspó³p³acenie sk³a10

Prawo medyczne, red. L. Kubicki, Wroc³aw 2003, s. 134 i n.
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dek w okrelonej partycypacji przez pracownika i pracodawcê. Podmioty
medyczne wystêpuj¹ce we Francji mo¿na podzieliæ na jednostki prywatnie
praktykuj¹cych lekarzy oraz publiczne i niepubliczne (non-profit i for-profit) szpitale11.
Przejdmy teraz do omówienia pojêcia osoby prawnej w kontekcie
odpowiedzialnoci karnej podmiotów medycznych. Jak wynika z art.
121-2 francuskiego kodeksu karnego, ustawodawca u¿y³ pojêcia osoba
prawna na okrelenie odpowiedzialnego karnie podmiotu zbiorowego, odwo³uj¹c siê do definicji przyjêtej w prawie cywilnym. Wobec powy¿szego
nale¿y uznaæ, ¿e odpowiedzialnoci karnej podlegaj¹ wszystkie niepubliczne
podmioty medyczne dzia³aj¹ce we Francji jako osoby prawne np.: szpitale
bêd¹ce spó³k¹ akcyjn¹. Odpowiedzialnoæ karna niepublicznych podmiotów medycznych kszta³tuje siê wiêc na podstawie wszystkich powy¿ej omówionych przes³anek, w sytuacji pope³nienia przestêpstw na ich rzecz (korzyæ) przez ich organy lub przedstawicieli.
Problemem staje siê natomiast okrelenie odpowiedzialnoci publicznych
podmiotów medycznych. Po pierwsze, rozwa¿enia wymaga kwestia wy³¹czenia Skarbu Pañstwa od odpowiedzialnoci karnej w kontekcie publicznych podmiotów medycznych. Po drugie za, omówienia wymaga interpretacja zdania 2 art. 121-2 kodeksu karnego, które stanowi, i¿ samorz¹dy terytorialne i ich zwi¹zki nie odpowiadaj¹ karnie, z wyj¹tkiem przestêpstw pope³nianych podczas wype³niania zadañ zlecanych im przez s³u¿bê publiczn¹.
Dodatkowa trudnoæ wi¹¿e siê jeszcze z charakterem publicznych s³u¿b me12
dycznych we Francji , których odpowiedzialnoæ nale¿y do prawa admini13
stracyjnego , a nie jak w wiêkszoci pañstw  prawa cywilnego.
Próbuj¹c oceniæ wobec powy¿szych danych odpowiedzialnoæ karn¹
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej we Francji, nale¿y stwierdziæ, i¿
uznaj¹c, ¿e s¹ one instytucjami pañstwowymi, a tak chyba nale¿y przyj¹æ,
w konsekwencji nale¿y wy³¹czyæ ich odpowiedzialnoæ na podstawie kodeksu karnego. Dodatkowo, w zwi¹zku z interpretacj¹ zdania 2 art. 121-2
francuskiego kodeksu karnego, je¿eli prowadzony zak³ad publicznej opieki
zdrowotnej nale¿y do zadañ w³asnych samorz¹du terytorialnego, to równie¿ jego odpowiedzialnoæ jest wy³¹czona, chyba ¿e zak³ad ten nale¿y do
11

Zob. raport na temat opieki zdrowotnej w pañstwach Unii Europejskiej: Healf Care System in Eight
Countries...
12
M. Safjan: Prawo i medycyna..., s. 74.
13
Zob. G. Memeteau, L. Melennec: Traité de droit medical, Paris 1982.
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zadañ zlecanych, wówczas bêdzie podlega³ odpowiedzialnoci karnej na
zasadach omówionych powy¿ej.
Holandia
Holandia jest jednym z pierwszych krajów, w którym ustawodawca
14
wprowadzi³ odpowiedzialnoæ karn¹ osób prawnych do kodeksu karnego.
Obecny art. 51 k.k. opieraj¹c siê na doktrynie fikcji ustanawia bezpored15
ni¹ odpowiedzialnoæ osób prawnych .
Zgodnie z art. 51 k.k.:
1. Przestêpstwo mo¿e byæ pope³nione przez osobê fizyczn¹ oraz osobê
prawn¹
2. W przypadku pope³nienia przestêpstwa przez osobê prawn¹ nale¿y przeprowadziæ postêpowanie karne, w wyniku którego kary oraz wszelkie
orzeczenia przez prawo powinny byæ og³oszone:
a) przeciwko osobie prawnej lub
b) przeciwko osobom kieruj¹cym przestêpstwem lub osobom, które
zaniecha³y nadzoru w dzia³alnoci firmy,
c) przeciwko osobom z pkt a i b ³¹cznie.
3. Odpowiedzialnoæ, zgodnie z powy¿szymi punktami, na równi z osobami prawnymi ponosz¹: jednostki bez osobowoci prawnej, spó³ki osobowe oraz odrêbne masy maj¹tkowe.
Model odpowiedzialnoci przyjêty w holenderskim kodeksie karnym
oparty jest na dwóch podstawowych za³o¿eniach. Po pierwsze, osoba prawna
mo¿e podlegaæ odpowiedzialnoci karnej niezale¿nie od osób fizycznych.
Po drugie, ich odpowiedzialnoæ jest kumulatywna, co oznacza, ¿e prawo
przewiduje mo¿liwoæ poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci obu tych osób
³¹cznie lub ka¿dej z nich osobno, lub tylko jednej z nich.
Koncepcja pojêcia korporacji przyjêta w holenderskim kodeksie karnym ro¿ni siê od tego pojêcia przyjêtego w prawie cywilnym. Na podstawie kodeksu karnego bowiem odpowiedzialnoæ jako korporacja poniesie
16
równie¿ podmiot nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej np.: po³¹czone, ujednolicone zwi¹zki (unincorporated associations), lub przedsiêbiorstwa w³a14

H. De Doelder: Dealing with Criminal Corporation in the Netherlands [w:] Changes in Society, Crime,
and Criminal Justice in Europe, Volume II, International organized and corporate crime 1995, s. 251.
15
Dok³adne omówienie modelu odpowiedzialnoci karnej osób prawnych w Holandii zob.B. Namys³owska-Gabrysiak: Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych..., s. 87 i n.
16
H. de Doelder: Criminal Liability of Corporation  Netherlands [w:] H. de Doelder, K. Tiedemann:
Criminal Liability of Corporations XIVth International Congress of Comparative Law, London 1996, s. 293.
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cicieli statków (firm of shipowners). Ogólnie mówi¹c, odpowiedzialnoæ
karn¹ zgodnie holenderskim kodeksem karnym mog¹ ponieæ wszystkie
podmioty gospodarcze z wyj¹tkiem jednoosobowego przedsiêbiorcy (oneman business). Oczywicie, taki jednoosobowy przedsiêbiorca (one-man
business) mo¿e odpowiadaæ karnie samodzielnie jako osoba fizyczna.
Holandia  podobnie ja Francja  nale¿y do krajów, w którym zastosowano model ubezpieczeniowy opieki zdrowotnej. Zaznaczenia wymaga
równie¿ fakt, i¿ w Holandii szpitale w wiêkszoci s¹ instytucjami publicz17
nymi dzia³aj¹cymi nie dla zysku (non-profit) .
Wobec powy¿szego rozwa¿enia wymaga kwestia, czy definicja osoby
prawnej u¿yta w art. 51 dotyczy równie¿ podmiotów medycznych, a tak¿e
czy  tak jak w innych pañstwach  prawo karne holenderskie przewiduje
wy³¹czenia Skarbu Pañstwa i innych organów w³adzy publicznej, co mog³oby skutkowaæ wy³¹czeniem np. publicznych podmiotów medycznych.
Jak wynika z przyjêtej szeroko w art. 51 kodeksu karnego definicji osoby prawnej, odpowiedzialnoæ niepublicznych podmiotów medycznych nie
budzi ¿adnych w¹tpliwoci. Odpowiedzialnoæ ta  inaczej ni¿ we Francji
 bêdzie odpowiedzialnoci¹ bezporedni¹ i uniezale¿nion¹ od czynów osób
fizycznych.
Skomplikowan¹ spraw¹ jest natomiast analiza odpowiedzialnoci publicznych podmiotów medycznych. W literaturze i orzecznictwie wy³aniaj¹ siê w zwi¹zku z tym dwie ró¿ne interpretacje. Otó¿ zgodnie z orzecze18
niem s¹du pierwszej instancji w sprawie o pope³nienie przestêpstwa zanieczyszczenia rodowiska przez publiczn¹ osobê prawn¹ mo¿liwe jest skazanie Pañstwa. S¹d ten uzna³ Pañstwo za winne pope³nienia zarzucanego
mu przestêpstwa. W uzasadnieniu stwierdzono, i¿ Pañstwo bêd¹c podmiotem publicznym ma jeszcze wiêkszy obowi¹zek nienaruszania prawa. Jednoczenie zaznaczenia wymaga fakt, i¿ s¹d stwierdzaj¹c winê Pañstwa nie
orzek³ ¿adnej kary. Sprawa ta trafi³a do S¹du Najwy¿szego19, który orzek³,
i¿ Skarb Pañstwa nie mo¿e ponieæ odpowiedzialnoci karnej ze wzglêdu
na tezê, i¿ Pañstwo nie mo¿e karaæ samo siebie.
Powy¿sze orzeczenia w zestawieniu z brzmieniem art. 52 kodeksu karnego, w którym brak jest przepisu dotycz¹cego wy³¹czeñ niektórych pod17

Zob. raport na temat opieki zdrowotnej w pañstwach Unii Europejskiej: Healf Care System in Eight
Countries...
18
Rb Den Bosch, 1 Februari 1993, NJ 1993, 257, zob. równie¿ H. de Doelder: Criminal Liability of Corporation  Netherlands..., s. 298 i n.
19
HR 25 Januari 1994, NJ 1994, 598.
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miotów od odpowiedzialnoci, uniemo¿liwia postawienie zdecydowanej tezy
o odpowiedzialnoci karnej b¹d jej braku publicznych podmiotów medycznych w Holandii. W kontekcie powy¿szego orzeczenia S¹du Najwy¿szego uznaæ mo¿na, ¿e odpowiedzialnoæ publicznych podmiotów medycznych bêd¹cych instytucjami pañstwowymi jest wy³¹czona z zastrze¿eniem
mo¿liwoci, i¿ to praktyka s¹dów mo¿e ka¿dorazowo zadecydowaæ czy
odpowiedzialnoæ karn¹ mog¹ ponieæ równie¿ publiczne zak³ady opieki
zdrowotnej.
Anglia i USA
Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych w Anglii  jak we wszystkich
pañstwach o systemie common law  pocz¹tkowo ukszta³towa³a siê w postaci modelu odpowiedzialnoci zastêpczej20 (tzw. vicarious liability) i wykszta³ci³a siê z prawa cywilnego. Odpowiedzialnoæ ta polega na ponoszeniu odpowiedzialnoci przez osoby prawne za dzia³ania pracowników przedsiêbiorstwa, których zachowanie zosta³o uznane za dzia³anie osób trzecich.
Model odpowiedzialnoci zastêpczej stosowany jest w Anglii i USA
przede wszystkim w przypadku pope³nienia przestêpstw nale¿¹cych do grupy
tzw. strict liability, tj. takich, w przypadku pope³nienia których istotne jest
samo wyrz¹dzenie szkody oraz zwi¹zek przyczynowy miêdzy zachowaniem sprawcy a powsta³¹ szkod¹. Model ten stosowany jest najczêciej przy
przestêpstwach z dziedziny ochrony rodowiska, a tak¿e prawa pracy.
Model odpowiedzialnoci zastêpczej jest krytykowany, zarówno pod
wzglêdem teoretycznym, jak i praktycznym. Po pierwsze, model ten nie
mo¿e byæ stosowany do tej kategorii przestêpstw, przy której wymagane
jest istnienie tzw. mens rea. Po drugie, model ten powoduje ka¿dorazow¹
koniecznoæ znalezienia winnej osoby fizycznej i z tego punktu widzenia
nie jest to bezporednia odpowiedzialnoæ karna osób prawnych.
Tradycyjn¹ metod¹ poci¹gania osób prawnych do odpowiedzialnoci
karnej w pañstwach systemu common law jest model identyfikacyjny21.
Koncepcja ta  jak ju¿ omówiono powy¿ej  opiera siê na przes³ance, i¿
osobê prawn¹ obci¹¿a siê odpowiedzialnoci¹ za te dzia³ania jej pracowników, zajmuj¹cych okrelone, wysokie stanowiska, które przynosz¹ szkody
20

C.M.V. Clarkson: Corporate Culpability, Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackstone 1998; L.H.Leigh: The Criminal Liability of Corporations in English Law, London 1969, s. 74 i n; C. Wells:
Corporation and Criminal Responsibility, Oxford 2001, s. 85 i n.
21
Dok³adne omówienie modelu identyfikacyjnego zob. przypis 7.
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z punktu widzenia prawa karnego i cywilnego. Model identyfikacyjny, przyjêty w pañstwach common law, wykazuje wiele cech wspólnych, zauwa¿a
siê jednak tak¿e pewne ró¿nice wypracowane przez s¹dy w poszczególnych pañstwach.
Przyk³adem kszta³towania siê regu³y identyfikacyjnej w Anglii jest spra22
wa Tesco Supermarkets v. Natrass . W sprawie tej s¹d stwierdzi³, ¿e odpowiedzialnoæ za dzia³alnoæ firmy ponosz¹ wy³¹cznie osoby zarz¹dzaj¹ce
firm¹ oraz osoby pe³ni¹ce funkcje kierownicze bêd¹ce tzw. directing mind
przedsiêbiorstwa (umys³, centrum zarz¹dzaj¹ce). S¹d uzna³ równie¿, ¿e tzw.
directing mind mo¿e byæ tylko jedno w przedsiêbiorstwie i tylko dzia³ania
23
tego centrum zarz¹dzaj¹cego mog¹ byæ uto¿samione z przedsiêbiorstwem .
W USA jednak powy¿sze ujêcie modelu identyfikacyjnego uznano za
zbyt restrykcyjne i zaczêto poszukiwaæ innych rozwi¹zañ id¹cych w kierunku modelu bezporedniego.
Wobec powy¿szego trzecim modelem, który ostatnio zyskuje coraz wiêcej na znaczeniu, jest model odpowiedzialnoci bezporedniej osób prawnych. W Anglii model ten nazwany zosta³ modelem odpowiedzialnoci zbiorowej (tzw. aggregation doctrine), natomiast w Stanach Zjednoczonych
znany jest pod nazw¹ collective knowledge doctrine.
Model agregacji polega na przyjêciu za³o¿enia o samodzielnoci funkcjonowania podmiotu zbiorowego w obrocie gospodarczym. Teoria ta zak³ada
mo¿liwoæ po³¹czenia zachowañ poszczególnych osób dzia³aj¹cych w obrêbie osoby prawnej w jedn¹ ca³oæ, która mo¿e byæ podstaw¹ odpowiedzialnoci osoby prawnej, przyjmuj¹c oczywicie fikcjê prawn¹. Oznacza to, ¿e
suma zachowañ poszczególnych osób dzia³aj¹cych w ramach podmiotu zbiorowego mo¿e stanowiæ podstawê odpowiedzialnoci karnej osoby prawnej,
podczas gdy w innym razie zachowania poszczególnych osób nie mog³y stanowiæ przestêpstwa. Zgodnie z tym modelem, je¿eli w obrêbie przedsiêbiorstwa dzia³a kilka osób, których ³¹czne zachowanie prowadzi do pope³nienia
przestêpstwa, wtedy mamy do czynienia z odpowiedzialnoci¹ osoby prawnej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ³¹czne zachowanie nie oznacza w tym przypadku,
i¿ musz¹ one dzia³aæ wspólnie lub w porozumieniu; dzia³alnoæ ka¿dego pracownika mo¿e byæ niezale¿na od zachowania drugiego.
22

Tesco Supermarkets v. Natrass [1971] 2 WLR 1166; Court of Appeal 153 z 1971 r.
Wiêcej na temat sprawy Tesco v. Natrass zob.: C. Harding: Criminal Liability of corporation  United
Kingdom [w:] H. de Doelder, K. Tiedemann, Criminal Liability..., s. 370 i n.; B. Namys³owska-Gabrysiak: Odpowiedzialnoæ karna osób prawnych..., s. 102 i n.; Cheong-Ann Png: Corporate Liability..., s. 20 i n.; C. Wells:
Corporations..., s. 97, 100, 102 i n.
23
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Zalet¹ tego modelu jest mo¿liwoæ odpowiedzialnoci karnej przedsiêbiorstwa bez koniecznoci odwo³ywania siê do przestêpstwa pope³nionego
przez osobê fizyczn¹, tak jak ma to miejsce przy zastosowaniu modelu odpowiedzialnoci zastêpczej czy identyfikacyjnej. Z regu³y bowiem w obecnych czasach, kiedy przedsiêbiorstwa stanowi¹ zbiorowiska wielu pracowników dzia³aj¹cych na ró¿nych szczeblach i odpowiedzialnych za ró¿ne
obszary funkcjonowania przedsiêbiorstwa, pope³nienie przestêpstwa jest
wynikiem zachowania wielu pracowników.
Przyk³adem kszta³towania siê modelu agregacji w Stanach Zjednoczo24
nych jest sprawa United States v. Bank of New England . W niniejszej sprawie s¹d uzna³, ¿e bank mo¿e ponieæ odpowiedzialnoæ karn¹ na podstawie
tzw. wiedzy i zamiaru przypisanej jemu bezporednio (tzw. banks knowledge and intent to commit the offence)25.
W Stanach Zjednoczonych system opieki zdrowotnej jest niezwykle
skomplikowany. Dok³adne jego omówienie przekracza³oby ramy niniejszego
opracowania26. Warto jedynie podkreliæ, i¿ na opiekê zdrowotn¹ sk³adaj¹
siê wszelkiego rodzaju organizacje publiczne i niepubliczne, agendy federalne i stanowe, uniwersytety, organizacje non-profit i firmy komercyjne.
Model organizacji i finansowania opieki zdrowotnej jest modelem miesza27
nym , co oznacza, ¿e zawiera w sobie programy federalne finansowane
z bud¿etu pañstwa, prywatne instytucje ubezpieczeñ zdrowotnych oraz systemy ubezpieczeñ zintegrowanych typu HMO (Health Maintenance Organization), w których za ustalon¹ umownie sk³adkê mo¿na otrzymaæ okrelony pakiet wiadczeñ.
W Anglii natomiast dominuje model bud¿etowy, co oznacza wydzielenie
i ustawowe okrelenie wielkoci rodków finansowania bud¿etu pañstwa,
przeznaczonych na finansowanie opieki zdrowotnej, pañstwow¹ organizacjê
udzielania wiadczeñ, czyli publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, nadzór
i kontrolê administracji pañstwowej nad systemem ochrony zdrowia.
Wobec powy¿szego, w obu powy¿szych krajach niew¹tpliwa jest odpowiedzialnoæ karna niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej i to na podstawie wszystkich powy¿ej omówionych modeli.
24

United States v. Bank of New England 1987, 821 F. 2d. 844, 856.
Wiêcej na temat sprawy United States v. Bank of New England zob. E. Lederman: Models for Imposing
Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for SelfIdentity, Buffalo Criminal Law Review 2000, nr 4, s. 663 i n.
26
Zob. R. Rzepka: Model finansowania wiadczeñ zdrowotnych w USA, Prawo i Medycyna 2002, nr 12,
vol. 4, s, 127 i n.
27
Zob. Prawo medyczne..., s. 136 i n.
25
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Ocena czy publiczne podmioty zdrowotne podlegaj¹ odpowiedzialnoci karnej w USA i Anglii, nie jest taka prosta i to z kilku powodów. Po
pierwsze, np. w USA kwestia ta wi¹¿e siê z ró¿nymi federalnymi modelami
finansowania i organizacji tych¿e podmiotów. Po drugie, system common
law daje s¹dowi ogromne uprawnienia w procesie stanowienia prawa. Po
trzecie, organizacja i sposób finansowania opieki zdrowotnej w Anglii w
postaci modelu bud¿etowego, a tak¿e czêciowo w USA, powoduje, ¿e rodki
finansowania opieki zdrowotnej pochodz¹ z bud¿etu pañstwa, co mo¿e stanowiæ istotny problem w kontekcie ewentualnego orzeczenia kary grzywny, bêd¹cej podstawow¹ kar¹ w tych krajach.
Z za³o¿enia, w systemie common law, tak jak we Francji, pañstwo jest
wy³¹czone od odpowiedzialnoci karnej, co powoduje, ¿e publiczne zak³ady opieki zdrowotnej finansowane z bud¿etu pañstwa s¹ wy³¹czone od odpowiedzialnoci karnej. Zwróciæ nale¿y jednak uwagê na pojawiaj¹ce siê
coraz czêciej pogl¹dy krytykuj¹ce wy³¹czenie pañstwa od odpowiedzialnoci ze wzglêdu na to, ¿e pañstwo nie powinno wystêpowaæ jako podmiot,
28
który chce unikn¹æ odpowiedzialnoci karnej . Nie oceniaj¹c w tym miejscu s³usznoci któregokolwiek z rozwi¹zañ, nale¿y zaznaczyæ, i¿ w systemie common law mo¿liwe jest w pewnym momencie pojawienie siê orzeczeñ uznaj¹cych jednak odpowiedzialnoæ karn¹ publicznych podmiotów
medycznych.
Finlandia
Finlandia nale¿y do tych krajów, które równie¿  jak Holandia czy Francja
 uregulowa³y instytucjê odpowiedzialnoci karnej osób prawnych w ko29
deksie karnym. Zgodnie z przepisami rozdzia³u 9 kodeksu karnego odpowiedzialnoæ karn¹ mog¹ ponieæ równie¿ osoby prawne.
Rozdzia³ 9 fiñskiego kodeksu karnego zawiera 9 artyku³ów reguluj¹cych zasady odpowiedzialnoci karnej osób prawnych, a tak¿e kary przewidziane dla korporacji oraz sposób ich orzekania.
Artyku³ 1 dotyczy warunków odpowiedzialnoci i stanowi, ¿e korporacje, fundacje i inne osoby prawne mog¹ byæ skazane na karê za przestêpstwo pope³nione w ramach swojej dzia³alnoci. W przepisie tym ustawo28

E. Picard, w: B. Namys³owska-Gabrysiak: Odpowiedzialnoæ karna..., s. 76 i n.
Rozdzia³ ten zosta³ wprowadzony do kodeksu karnego nowelizacj¹ z 1993 r. (tzw. Government Bill 95/
93). Angielski tekst rozdzia³u 9 zobacz: M. Riihijarvi: Criminal Liability of corporation  Finland [w:] H. de
Doelder, K. Tiedemann: Criminal Liability..., s. 231 i n.
29
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dawca ustanowi³ równie¿ zasadê, i¿ odpowiedzialnoæ karna osób prawnych mo¿e byæ stosowana tylko do tych przestêpstw okrelonych w kodeksie karnym, które mog¹ byæ pope³nione przez osoby prawne ze wzglêdu na
ich specyfikê. Natomiast w § 3 art. 1 okreli³, i¿ rozdzia³ dotycz¹cy odpowiedzialnoci karnej osób prawnych nie ma zastosowania do dzia³ania organów w³adzy publicznej.
Artyku³ 2 ustanawia warunki odpowiedzialnoci osób prawnych. Na podstawie tego przepisu kodeks karny przewiduje dwie mo¿liwoci poci¹gniêcia
osoby prawnej do odpowiedzialnoci karnej. Pierwsza mo¿liwoæ  oparta
na teorii identyfikacji  zak³ada odpowiedzialnoæ korporacji za czyny osób
bêd¹cych w jej w³adzach (tzw. member of statutory) lub podejmuj¹cych wa¿ne decyzje (tzw. body with decision-making power). Druga natomiast mo¿liwoæ oparta jest na bezporedniej odpowiedzialnoci osób prawnych i ma na
celu ochronê spo³eczn¹ przed przestêpcz¹ dzia³alnoci¹ korporacji.
ród³em powstania bezporedniej odpowiedzialnoci karnej osób prawnych jest generalna zasada, ¿e korporacje, tak jak wszystkie osoby fizyczne
i prawne, maj¹ obowi¹zek przestrzegania zasad prawnych ustanowionych
przez prawo. Wobec powy¿szego, osoby prawne powinny siê tak ubezpieczyæ poprzez nadzorowanie oraz wewnêtrzn¹ kontrolê i w taki sposób zorganizowaæ swoj¹ dzia³alnoæ, aby w jej ramach nie dochodzi³o do naruszeñ
prawa. Wype³niaj¹c ten obowi¹zek wymaga siê np., aby personel na ka¿dym szczeblu by³ odpowiednio wybrany, wyuczony i nadzorowany. Dzia³alnoæ ca³ej korporacji powinna byæ zorganizowana i prowadzona zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem. Je¿eli osoba prawna naruszy swoje obowi¹zki,
wówczas mo¿e byæ poci¹gniêta do odpowiedzialnoci karnej. Innymi s³owy, korporacja poniesie odpowiedzialnoæ karn¹ tylko wówczas, gdy procedura i praktyka ochrony przed naruszeniem prawa bez uzasadnionego
powodu zawiedzie.
W komentarzach30 podnosi siê, ¿e niemo¿liwe jest, ale równie¿ niepotrzebne tworzenie listy obowi¹zków, które musz¹ byæ spe³nione przez dan¹
korporacjê. Decyzja w tej kwestii pozostawiona jest do swobodnej oceny
s¹du, który po zbadaniu ca³ego stanu faktycznego musi zadecydowaæ, czy
oskar¿ona osoba prawna spe³ni³a wszystkie obowi¹zki, czy mo¿e gdzie
pope³ni³a b³¹d, a w zwi¹zku z tym mo¿e ponieæ za to odpowiedzialnoæ
prawn¹. Oczywicie osoba prawna nie mo¿e ponieæ odpowiedzialnoci,
je¿eli nie ma przestêpstwa. Dopiero wiêc fakt pope³nionego przestêpstwa
30

Zob. M. Riihijarvi, Criminal Liability..., s. 217 i n.
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w zwi¹zku z naruszeniem obowi¹zków bêdzie stanowi³ podstawê odpowiedzialnoci osoby prawnej.
Kodeks karny w § 2 art. 2 tworzy równie¿ pojêcie winy anonimowej
(tzw. anonymous guilt). Regulacja ta wychodzi naprzeciw sytuacjom,
w których znalezienie indywidualnego sprawcy i przypisanie mu winy jest
niemo¿liwe, a jednoczenie jest oczywiste, ¿e przestêpstwo zosta³o pope³nione. Konstrukcja winy anonimowej mo¿e byæ zastosowana na przyk³ad
w sytuacji, gdy nast¹pi³o zatrucie jeziora, wokó³ którego umieszczone jest
tylko jedno przedsiêbiorstwo, ale niemo¿liwe jest znalezienie winnej osoby
fizycznej albo winna osoba fizyczna jest znana, ale zmar³a lub uciek³a za
granicê pañstwa.
W Finlandii  tak jak w Anglii  dominuje model bud¿etowy z przewa¿aj¹cymi publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej oraz nadzorem i kontrol¹ administracji pañstwowej nad systemem ochrony zdrowia.
Odnosz¹c powy¿sze uwagi do odpowiedzialnoci karnej zak³adów medycznych to  jak we wszystkich pañstwach, tak i w Finlandii  istniej¹ce
w mniejszoci zak³ady niepubliczne bêd¹ podlega³y odpowiedzialnoci karnej. Co do podmiotów publicznych natomiast wa¿na jest interpretacja § 3
art. 1 kodeksu karnego, który stanowi, i¿ rozdzia³ dotycz¹cy odpowiedzialnoci karnej osób prawnych nie ma zastosowania do dzia³ania organów
w³adzy publicznej. Pojêcie dzia³ania organów w³adzy publicznej nie zosta³o zdefiniowane, ogólnie w literaturze przyjmuje siê, i¿ dotyczy ono dzia31
³alnoci s¹dów, policji, stra¿y po¿arnej , co wskazuje na mo¿liw¹ odpowiedzialnoæ karn¹ równie¿ publicznych zak³adów medycznych pod warunkami omówionymi powy¿ej. Jednak równie¿, jak w systemie common
law, nawet je¿eli s¹d uzna publiczny zak³ad opieki zdrowotnej za odpowiedzialny karnie, problemem bêdzie kwestia wymiaru kary, w sytuacji istniej¹cego w Finlandii modelu bud¿etowego. W powy¿szych stanach faktycznych nale¿a³oby zatem postulowaæ zastosowanie rodków probacyjnych
przewidzianych w kodeksie karnym.

4. Podsumowanie
Z dotychczasowych rozwa¿añ przedstawionych modeli odpowiedzialnoci karnej osób prawnych w innych pañstwach wynika jednoznacznie, i¿
31
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wszêdzie niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej w przypadku pope³nienia przestêpstwa bêd¹ podlega³y odpowiedzialnoci karnej. Kwestia odpowiedzialnoci publicznych podmiotów medycznych zale¿y natomiast od
uregulowañ zawartych w poszczególnych pañstwach i jest zagadnieniem
du¿o bardziej skomplikowanym.
Powy¿sze modele odpowiedzialnoci karnej podmiotów zbiorowych s¹
niew¹tpliwie modelami przejrzystymi w wiêkszoci swoich zasad i ze wzglêdu na to mog¹ stanowiæ wzór dla polskiego ustawodawcy, który uchwalaj¹c
28.10.2002 r. ustawê o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary, wprowadzi³ rozwi¹zania przewiduj¹ce liczne
32
problemy interpretacyjne , równie¿ w kontekcie odpowiedzialnoci podmiotów medycznych.

32
Zob. Materia³y z konferencji w Jastrzêbiej Górze powieconej problematyce odpowiedzialnoci karnej
podmiotów zbiorowych, Apelacja Gdañska 2003, nr 4.
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Dowodzenie w procesach lekarskich
(domniemania faktyczne i reguły wnioskowania prima facie)

1. Wprowadzenie
Spojrzenie z perspektywy czasu na konstrukcje domniemañ faktycznych
i regu³ wnioskowania prima facie sk³ania do refleksji, ¿e motorem wysuwania kolejnych koncepcji tych pojêæ by³y niejednokrotnie trudnoci dowodowe wystêpuj¹ce w sprawach o naprawienie szkody wyrz¹dzonej pacjentowi w zwi¹zku z leczeniem. Obok tej grupy postêpowañ jedynie sprawy o manko (tzn. z zakresu odpowiedzialnoci materialnej pracownika za
powierzone mu mienie) mog¹ poszczyciæ siê tak du¿ym wp³ywem na rozwój badañ nad dowodzeniem faktów w procesie cywilnym. W tzw. sprawach lekarskich potrzebê konstruowania nowych, mielszych rozwi¹zañ
w postêpowaniu dowodowym uzasadniano obiektywnymi trudnociami
w dokonywaniu ustaleñ faktycznych, zwi¹zanymi ze specyfik¹ i skomplikowanym charakterem badanej materii medycznej. Taki stan rzeczy sk³ania³ orzecznictwo do poszukiwania skutecznych metod wywodzenia wniosków o faktach, za naukê prawa motywowa³ do tworzenia teoretycznej
podbudowy tendencji zaakceptowanych ju¿ przez praktykê.
Dodatkowym impulsem w rozwoju konstrukcji dowodów porednich by³o
dostrzeganie nierównej sytuacji procesowej zak³adu opieki zdrowotnej i pacjenta. Wnioskowano, ¿e skoro na pacjencie, bêd¹cym s³absz¹ stron¹ sporu, spoczywa ciê¿ar dowodu przes³anek odpowiedzialnoci deliktowej, za
uzasadnione, a wrêcz po¿¹dane nale¿y uznaæ zapewnienie mu realnej mo¿liwoci wykazania, ¿e szkody dozna³ w wyniku dzia³ania placówki s³u¿by zdrowia. Wobec podkrelanych wczeniej trudnoci dowodowych, polepszenia
sytuacji poszkodowanego upatrywano w stosowaniu w szerokim zakresie
*
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domniemañ faktycznych oraz w dopuszczalnoci dokonywania ustaleñ na
podstawie tzw. dowodu prima facie. Zagadnienie dzia³ania tych konstrukcji
prawnych bêdzie omawiane w dalszej czêci tego opracowania.
Poniewa¿ wyjanienie zarysowanych wy¿ej kwestii wymaga zarówno
siêgniêcia do opracowañ teorii prawa, jak i do orzecznictwa s¹dów, wywody nastêpnych rozdzia³ów zosta³y sformu³owane segmentowo. Dwa kolejne rozdzia³y (2) i (3) dotycz¹ zagadnieñ teoretycznych, przydatnych zw³aszcza prawnikom, natomiast rozdzia³ (4) powiêcony jest stosowaniu dowodów porednich w praktyce orzeczniczej i stanowi uzupe³nienie analizy
przedstawionej w artykule Aktualne zagadnienia procesów lekarskich (przegl¹d orzecznictwa), zamieszczonym w 14 numerze Prawa i Medycyny.

2. Ciê¿ar dowodu; dowód g³ówny, przeciwny i przeciwieñstwa
Poniewa¿ wskazane wy¿ej kwestie stanowi¹ fragment szerszej problematyki dowodzenia twierdzeñ w postêpowaniu s¹dowym, dla ich jasnego
omówienia celowe jest przedstawienie podstawowych pojêæ i zasad z tego
zakresu, a przede wszystkim pojêcia ciê¿aru dowodzenia w rozumieniu subiektywnym i obiektywnym oraz klasyfikacji dowodów na g³ówne, przeciwne i przeciwieñstwa. W dobie rozszerzania siê zakresu kontradyktoryjnoci
(spornoci) procesu oraz ograniczania dopuszczalnoci dzia³ania s¹du z urzêdu,
poprawne okrelenie rozk³adu ciê¿aru dowodu i przypisanie stronom ryzyka
niewykazania faktu w rozumieniu art. 6 k.c. jest jednym z podstawowych
zagadnieñ postêpowania s¹dowego  zarówno z punktu widzenia s¹du, jak
i stron postêpowania. Dopiero znajomoæ sposobu dzia³ania tych konstrukcji
prawnych (ciê¿aru dowodu i poszczególnych typów dowodów) pozwala
bowiem pos³ugiwaæ siê nimi precyzyjnie i ze wiadomoci¹ w³asnej pozycji
w postêpowaniu dowodowym oraz pozycji przeciwnika.
Ciê¿ar dowodu
Pojêciu ciê¿aru dowodu (ciê¿aru dowodzenia, onus probandi) przypi1
sywane jest dwojakie znaczenie . W subiektywnym (formalnym) ujêciu ciê¿ar dowodu rozumiany jest jako powinnoæ stron przedstawiania dowodów
(rodków dowodowych: dokumentów, zeznañ stron, wiadków itd.) pozwala1
Zob. L. Morawski: Ciê¿ar dowodu  niektóre problemy dowodowe, Studia Cywilistyczne, t. XXXII,
1982, s. 189 i n.
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j¹cych na dokonywanie ustaleñ faktycznych w sprawie. Powinnoæ tê reguluje art. 232 zd. 1 k.p.c. stanowi¹cy, ¿e strony s¹ obowi¹zane wskazywaæ
dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodz¹ skutki prawne. Jak
trafnie zauwa¿ono2, pojêcie to wi¹zane jest z dostarczaniem dowodów na
poparcie wysuwanych w postêpowaniu twierdzeñ o faktach i pe³ni istotn¹
funkcjê porz¹dkuj¹c¹ terminologiê, zw³aszcza co do wyjanienia ró¿nic w
rozumieniu terminu ciê¿ar dowodzenia w obu jego ujêciach.
Pojêcie ciê¿aru dowodu w znaczeniu obiektywnym (materialnym) s³u¿y do okrelenia, która strona sporu poniesie negatywne skutki niewykazania prawnie istotnych (relewantnych) okolicznoci. S³owo dowód oznacza tu przeprowadzenie wnioskowania o tym, czy fakty istotne dla rozstrzygniêcia sprawy zosta³y wykazane, czy te¿ nie. W³anie do tego (i wy³¹cznie do tego) rozumienia terminu ciê¿ar dowodu odnosi siê art. 6 k.c.,
reguluj¹cy kwestiê rozk³adu ciê¿aru dowodu faktów w postêpowaniu cywilnym. Zgodnie z treci¹ powo³anego przepisu ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, ¿e je¿eli nie zostanie w sprawie udowodnione zaistnienie okolicznoci, z których mia³yby wynikaæ skutki prawne, strona, która z powo³ania siê
na te fakty wywodzi powy¿sze skutki, poniesie negatywne konsekwencje
tego stanu (w postêpowaniu s¹dowym  przegra spór).
Miêdzy zarysowanymi wy¿ej znaczeniami terminu ciê¿ar dowodu
widoczna jest pewna harmonia, polegaj¹ca na tym, ¿e zwykle dowody przedstawia ta strona sporu, która ponosi równie¿ ryzyko nieudowodnienia faktów w rozumieniu art. 6 k.c.. Takie pragmatyczne dzia³anie nie oznacza
jednak, i¿ powinnoæ przed³o¿enia rodka dowodowego (ciê¿ar dowodu
w ujêciu subiektywnym) obci¹¿a zawsze tê stronê, któr¹ obarcza równie¿
3
ciê¿ar dowodu w rozumieniu obiektywnym . Po pierwsze bowiem, niektóre fakty (przyznane przez przeciwnika lub te¿ niezaprzeczone przez niego i
na tej podstawie ustalone przez s¹d) w ogóle nie wymagaj¹ dowodu, po
drugie, s¹d mo¿e dopuciæ dowód nie wskazany przez stronê (art. 232 zd. 2
k.p.c.). Po trzecie za, w polskiej procedurze cywilnej dopuszcza siê mo¿liwoæ zobowi¹zania strony nieobci¹¿onej ciê¿arem dowodzenia (art. 6 k.c.)
do z³o¿enia dowodu istotnego dla sprawy. Zgodnie z treci¹ art. 248 § 1
k.p.c. ka¿dy obowi¹zany jest przedstawiæ na zarz¹dzenie s¹du w oznaczo2
3
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Tam¿e, s. 192 i n. Autor omawia to zagadnienie uwzglêdniaj¹c poprzednie brzmienie art. 232 k.p.c..

Prawo i Medycyna 2/2004, (15, vol. 6)

Dowodzenie w procesach lekarskich

nym terminie i miejscu dokument znajduj¹cy siê w jego posiadaniu i stanowi¹cy dowód faktu istotnego dla rozstrzygniêcia sprawy, chyba ¿e dokument zawiera tajemnicê pañstwow¹. Dobitnie potwierdza tê zasadê zdanie
drugie art. 248 § 2 k.p.c.: strona nie mo¿e ponadto odmówiæ przedstawienia dokumentu, je¿eli szkoda, na któr¹ by³aby przez to nara¿ona, polega na
przegraniu procesu. W praktyce mo¿e siê zatem zdarzyæ, ¿e strona postêpowania bêdzie zobowi¹zana do z³o¿enia w sprawie dokumentu, chocia¿
nie spoczywa na niej ciê¿ar udowodnienia faktu, od którego zale¿y wynik
sprawy, a nawet, co wiêcej  chocia¿ przedstawienie tego dowodu mo¿e
zawa¿yæ na niekorzystnym dla niej rozstrzygniêciu sporu i wygraniu sprawy przez przeciwnika.
Charakteryzuj¹c pojêcie ciê¿aru dowodu nale¿y ponadto podkreliæ, ¿e
w ka¿dym z wymienionych wczeniej znaczeñ ciê¿ar dowodu nie jest zwi¹zany z zajmowan¹ w procesie pozycj¹ strony powodowej albo pozwanej.
Niezgodna z zasadami rozk³adu ciê¿aru dowodu jest zatem zg³aszana niekiedy w postêpowaniu s¹dowym teza, ¿e obowi¹zek dowodzenia (niejednokrotnie nie precyzowany nawet w kategoriach formalnego lub materialnego ciê¿aru dowodu) dotyczy strony powodowej, poniewa¿ to ona zainicjowa³a spór. Ani w ujêciu obiektywnym ciê¿aru dowodzenia ani w jego
subiektywnym znaczeniu taka zale¿noæ nie zachodzi. Aby okreliæ, kto
(powód, czy pozwany) jest w konkretnej sprawie obarczony ciê¿arem dowodzenia w rozumieniu obiektywnym, nale¿y dokonaæ wyk³adni przepisu,
reguluj¹cego powstanie okrelonych skutków prawnych i ustaliæ, która ze
stron z wykazania jakiego faktu wywodzi takie skutki. Warto zauwa¿yæ, ¿e
prawid³owa wyk³adnia przepisu powinna prowadziæ do wniosku, i¿ ciê¿ar
dowodzenia (art. 6 k.c.) jednej okolicznoci spoczywa zawsze tylko na jednej stronie postêpowania. Inaczej mówi¹c, nie mo¿e zachodziæ taka sytuacja, i¿by dowodem tego samego faktu by³y jednoczenie obarczone obie
strony sporu.
Dowód g³ówny, przeciwny i przeciwieñstwa
Dowód g³ówny oznacza dowód spoczywaj¹cy na stronie zwi¹zanej
4
ciê¿arem dowodu  dowód faktu w rozumieniu art. 6 k.c., czyli faktu
wskazanego w normie prawnej, z którym ustawa wi¹¿e okrelony skutek
prawny. Dwa pozosta³e dowody (przeciwieñstwa i przeciwny) zmierzaj¹
4

L. Morawski: Ciê¿ar dowodu..., s. 197.
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natomiast do zaprzeczenia twierdzeniom, z których skutki prawne wywodzi przeciwnik w sporze, przy czym pierwszy z nich (dowód przeciwieñstwa) to dowód strony obci¹¿onej ciê¿arem dowodzenia w ujêciu obiektywnym, za drugi (dowód przeciwny)  strony, na której nie spoczywa
5
ciê¿ar dowodu .
Co dotyczy dowodu przeciwieñstwa, wystêpuje on w przypadku dzia³ania domniemañ prawnych, które prowadz¹ do zmiany rozk³adu ciê¿aru dowodu wynikaj¹cego z ogólnej regu³y art. 6 k.c.. Na przyk³ad: poniewa¿ w
polskim systemie prawnym funkcjonuje domniemanie dobrej wiary, osoba
powo³uj¹ca siê na dzia³anie w dobrej wierze i wywodz¹ca z tego faktu skutki prawne, nie musi wykazywaæ swej dobrej wiary. Przeciwnie  to jej adwersarz, jeli chce zablokowaæ nast¹pienie skutków prawnych, obci¹¿ony jest dowodem faktu z³ej wiary, podwa¿aj¹cym wniosek domniemania
prawnego.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dowód g³ówny i dowód przeciwieñstwa dotycz¹
sytuacji podmiotów obarczonych ciê¿arem dowodzenia (w ujêciu obiektywnym), czyli tych podmiotów, które musz¹ wykazaæ fakt, aby powo³aæ
siê na korzystne dla siebie skutki prawne. Dowody te maj¹ tê sam¹ moc,
s¹ natomiast jakby odmiennie zorientowane, pierwszy  na wykazanie faktu, z którego strona wywodzi skutki prawne, drugi za  na dowiedzenie, ¿e
nie mia³ miejsca ustalony moc¹ domniemania fakt, z którego skutki prawne
wywodzi przeciwnik. Poniewa¿ jedynie stanowcze (jednoznaczne, niebudz¹ce w¹tpliwoci) udowodnienie faktu prowadzi do powstania konkretnego skutku prawnego, ka¿dy inny stan, spowodowany niepodjêciem czy
niepowodzeniem dowodu powoduje, ¿e korzystne dla strony skutki prawne
nie nastêpuj¹. Podkrelenia wymaga, ¿e jedn¹ z postaci nieudowodnienia
faktu jest doprowadzenie do stanu niepewnoci, czy prawnie relewantna
okolicznoæ mia³a miejsce. Skoro bowiem zaistnienie skutku prawnego jest
mo¿liwe dopiero w razie pewnego wykazania faktu, z którego ten skutek
mia³by wynikaæ (art. 6 k.c.), stan niepewnoci, czy taki fakt mia³ miejsce,
jest równoznaczny z jego nieudowodnieniem.
Przez pryzmat powy¿szych uwag nale¿y wyjaniæ pojêcie dowodu przeciwnego. Otó¿, jak wczeniej wspomniano, jest to dowód podmiotu, nieobarczonego ciê¿arem dowodzenia danej okolicznoci, tzn. podmiotu, który nie musi dowodziæ ¿adnego faktu, chce jednak, umacniaj¹c swoj¹ sytuacjê procesow¹, podaæ w w¹tpliwoæ twierdzenia strony przeciwnej, na której
5
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spoczywa ciê¿ar dowodu. Ju¿ zachwianie pewnoci, czy istotny dla sprawy, wykazywany przez adwersarza fakt mia³ miejsce, prowadzi bowiem do
skutków korzystnych dla podmiotu dowodz¹cego dowodem przeciwnym 
jeli bowiem okolicznoæ jest w¹tpliwa, z punktu widzenia ciê¿aru dowodu
nale¿y uznaæ, ¿e prawnie istotnego faktu nie dowiedziono. Strona obarczona ciê¿arem jego udowodnienia nie mo¿e siê zatem skutecznie powo³aæ na
zaistnienie korzystnych dla siebie skutków prawnych. Obrazowo mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e dowód przeciwny nie zmierza do wykazania faktu
w rozumieniu art. 6 k.c., ale do przeszkodzenia w wykazaniu faktów przez
przeciwnika, obarczonego ciê¿arem dowodzenia.
Powy¿sze uwagi bêd¹ ³atwiejsze w odbiorze po przedstawieniu ich na
przyk³adzie. Jeli podmiot A wystêpuje o stwierdzenie nabycia w³asnoci
nieruchomoci w drodze zasiedzenia, winien wykazaæ fakt samoistnego
posiadania gruntu przez wymagany okres czasu. Obarcza go zatem ciê¿ar
dowodu tego faktu, przy czym dowód w przedstawionej wy¿ej klasyfikacji
bêdzie dowodem g³ównym. Dopiero pewne udowodnienie samoistnego
posiadania nieruchomoci i up³ywu czasu tego posiadania pozwoli temu
podmiotowi powo³aæ siê na zasiedzenie nieruchomoci. Jego przeciwnik
nie musi wykazywaæ ¿adnego z przytoczonych wczeniej faktów (nie jest
obci¹¿ony dowodem tych okolicznoci), mo¿e jednak dowodem przeciwnym podwa¿aæ twierdzenia adwersarza, d¹¿¹c do wykazania ich fa³szywoci lub co najmniej podania w w¹tpliwoæ ich prawdziwoci. Ju¿ stan w¹tpliwoci, czy posiadanie samoistne mia³o miejsce i czy trwa³o wymagany
ustaw¹ okres czasu, bêdzie bowiem prowadziæ do stwierdzenia, ¿e nie udowodniono przes³anek zasiedzenia.
Podany przyk³ad pozwala równie¿ na zobrazowanie dowodu przeciwieñstwa. Jak wiadomo, d³ugoæ okresu czasu niezbêdnego do nabycia w³asnoci nieruchomoci przez zasiedzenie zale¿y od tego, czy objêcie gruntu
w posiadanie nast¹pi³o w dobrej, czy te¿ w z³ej wierze (wymagane jest odpowiednio 20 albo 30 lat samoistnego posiadania), przy czym dobra wiara
jest domniemywana moc¹ domniemania prawnego statuowanego artyku³em 7 k.c. Podmiot wystêpuj¹cy o stwierdzenie zasiedzenia powo³uj¹c siê
na to domniemanie podnosi zatem, ¿e okresem posiadania wystarczaj¹cym
do nabycia w³asnoci jest okres dwudziestoletni. Jeli za jego przeciwnik
twierdzi, ¿e w rzeczywistoci mia³o miejsce dzia³anie w z³ej wierze, bêdzie
musia³ dowieæ tê okolicznoæ dowodem przeciwieñstwa, czyli obaliæ
wniosek domniemania prawnego dobrej wiary. Dopiero pewne udowodnienie z³ej wiary (a nie na przyk³ad podanie w w¹tpliwoæ dobrej wiary, do-
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mniemywanej moc¹ art. 7 k.c.) pozwoli mu skutecznie powo³aæ siê na to,
¿e okres samoistnego posiadania nieruchomoci przez przeciwnika winien
wynosiæ 30 lat.
Przedstawione wy¿ej kwestie teoretyczne daj¹ podstawê do wyjanienia w¹tpliwoci, które na tle procesów lekarskich wyra¿ane s¹ w zwi¹zku
z dzia³aniem domniemañ faktycznych i dowodu prima facie.

3. Konstrukcja domniemañ faktycznych i dowodu prima facie
Domniemania faktyczne
O pojêciu domniemania faktycznego stanowi art. 231 k.p.c., zgodnie
z którym s¹d mo¿e uznaæ za ustalone fakty maj¹ce istotne znaczenie dla
rozstrzygniêcia sprawy, je¿eli wniosek taki mo¿na wyprowadziæ z innych
ustalonych faktów (domniemanie faktyczne). Stosowanie domniemañ faktycznych nie jest ograniczone do okrelonych kategorii spraw, ale znajduje
zastosowanie w ró¿nych typach postêpowañ. Nie ma równie¿ jednego modelu presumpcji faktycznej, o konstrukcji tej mo¿na mówiæ w rozmaitych
6
przypadkach wywodzenia wniosków o faktach z innych faktów. W litera7
turze podkrela siê jednak, ¿e domniemanie faktyczne powinno mieæ dwie
cechy: 1) upraszczaæ dowodzenie faktów i 2) nie przenosiæ ciê¿aru dowodu
na przeciwnika, tzn. na tê stronê, która nie by³a obarczona ciê¿arem dowodzenia w ujêciu obiektywnym. Co dotyczy pierwszej z cech, podkreliæ
nale¿y, i¿ presumpcja faktyczna wprowadza tylko okrelony sposób wnioskowania, natomiast tak samo, jak inne dowody, musi prowadziæ do niew¹tpliwych konkluzji o faktach istotnych dla rozstrzygniêcia sporu. Jeli
wniosek domniemania jest niepewny (np. z powodu niewykluczenia innych
mo¿liwych wersji wydarzeñ), nie mo¿e stanowiæ podstawy dokonania ustaleñ faktycznych w sprawie.
Bardzo istotne znaczenie ma druga z wymienionych cech domniemania
faktycznego  dowodzenie faktu tym domniemaniem nie powoduje tzw.
przerzucenia ciê¿aru dowodu. Strona powo³uj¹ca siê na udowodnienie domniemaniem faktycznym konkretnej okolicznoci nie mo¿e wiêc zasadnie
twierdziæ, ¿e skoro  jej zdaniem  ju¿ wykaza³a obci¹¿aj¹cy j¹ fakt, obec6

Przyk³ady konstruowania domniemañ faktycznych wymienia L. Morawski: Domniemania faktyczne i
regu³y dowodu prima facie, Studia Prawnicze z. 12 z 1980 r., s. 220 i n.
7
Zob. L. Morawski: Domniemania faktyczne..., s. 234 i n.
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nie to jej przeciwnik winien ewentualnie obaliæ to twierdzenie dowodem
przeciwieñstwa. W rzeczywistoci ten z adwersarzy, dla którego wniosek
domniemania faktycznego jest niekorzystny, mo¿e ograniczyæ siê do podwa¿enia ustaleñ dokonanych z pomoc¹ domniemania ju¿ poprzez podanie
w w¹tpliwoæ jakiego elementu, na którym domniemanie faktyczne zosta³o oparte. Mo¿e na przyk³ad wskazaæ, ¿e powo³ano siê na nieistniej¹c¹ zasadê dowiadczenia ¿yciowego, ¿e fakty, z których wyprowadzano wnioski
o prawnie relewantnych okolicznociach same w sobie by³y niepewne itd.
W tym punkcie ujawniaj¹ siê istotne ró¿nice miêdzy domniemaniami faktycznymi i domniemaniami prawnymi. Te ostatnie dla obalenia wniosku
wymagaj¹ dowodu przeciwieñstwa, czyli jednoznacznego i pewnego wykazania, ¿e wniosek domniemania jest b³êdny. Natomiast w przypadku domniemañ faktycznych wystarczy podanie w w¹tpliwoæ którego z elementów wnioskowania  przes³anek, wniosku lub zasad dowiadczenia, na których budowane jest to domniemanie.
Przez pryzmat powy¿szych uwag warto spojrzeæ na kwestiê sygnalizowanych wczeniej trudnoci dowodowych, pojawiaj¹cych siê w rozpoznawaniu procesów lekarskich. Poniewa¿ w tych postêpowaniach niejednokrotnie ograniczone s¹ mo¿liwoci dowodzenia przes³anek odpowiedzialnoci bezporednio na podstawie np. zeznañ wiadków lub stron (np. zeznañ lekarza opisuj¹cych pope³nienie przez siebie b³êdu w sztuce lekarskiej), czêsto siêga siê do dowodów porednich, w tym do domniemañ faktycznych. Jednak, co wczeniej obszernie podkrelano, stosowanie presumpcji faktycznych jest poprawne tam, gdzie wnioskowanie prowadzi do konkluzji pewnych, tzn. do jednoznacznych twierdzeñ o faktach istotnych dla
rozstrzygniêcia sprawy.
St¹d w³anie problem stosowania domniemañ, wynikaj¹cy ze specyfiki
postêpowania dowodowego w sprawach o naprawienie tzw. szkód lekarskich: w dziedzinie medycyny niejednokrotnie trudno jest ustaliæ dostatecznie pewne okolicznoci bazowe dla budowania domniemania, czy
te¿ wykluczyæ konkurencyjne przyczyny powstania szkody. Wyra¿ane s¹
wiêc obawy, ¿e w razie zaakceptowania teoretycznie poprawnej konstrukcji domniemañ faktycznych rzadko pojawia³aby siê mo¿liwoæ skorzystania z tych domniemañ przez poszkodowanego pacjenta. W wielu przypadkach pozwany szpital móg³by podnosiæ zaistnienie innych przyczyn powstania uszczerbku u chorego, podaj¹c w w¹tpliwoæ trafnoæ wniosku
domniemania faktycznego. Doprowadzenie do stanu niepewnoci wyklucza³oby za  jak wczeniej wyjaniano  oparcie ustaleñ na wniosku pre-
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sumpcji faktycznej, czêsto pozbawiaj¹c poszkodowanego jedynego realnie
dostêpnego mu sposobu wykazania podstaw odpowiedzialnoci zak³adu
opieki zdrowotnej.
Dostrze¿enie tych trudnoci sk³ania³o do poszukiwania innych, skutecznych modeli dowodzenia przes³anek odpowiedzialnoci deliktowej, m.in.
z wykorzystaniem tzw. regu³ dowodu prima facie.
Regu³y dowodu prima facie
1. Pojêcie dowodu prima facie nie zosta³o dotychczas jednoznacznie
zdefiniowane. Nie ukszta³towa³ siê równie¿ jeden zbie¿ny pogl¹d na temat
przedmiotu (1) i konstrukcji (2) tego dowodu, dlatego dalsza analiza musi
obj¹æ kilka propozycji znaczeñ omawianego terminu, ukszta³towanych w
praktyce i zg³aszanych przez naukê prawa. Co dotyczy pierwszej z wymienionych wy¿ej kwestii (przedmiotu dowodu prima facie), nie ma jednolitego stanowiska, jakie okolicznoci mog¹ byæ wykazywane tym dowodem.
8
Niektórzy autorzy wyra¿aj¹ zapatrywanie, ¿e dowód prima facie s³u¿y do
udowodnienia zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy zawinionym dzia³aniem
(zaniechaniem), a szkod¹ pacjenta. W innych wypowiedziach reprezentowany jest pogl¹d, ¿e w ten sposób dowodziæ mo¿na zawinienia w dzia³a9
niu . Jeszcze szerszy zakres stosowania dowodu prima facie widoczny jest
w orzecznictwie s¹dów, które akceptuj¹ stosowanie tej konstrukcji równie¿
w celu ustalenia, czy mia³ miejsce fakt wyrz¹dzenia szkody (np. czy do
zaka¿enia chorob¹ dosz³o w placówce s³u¿by zdrowia).
2. Natomiast jeli chodzi o kwestiê konstrukcji (2) dowodu prima facie,
w niektórych przypadkach dowód ten jest traktowany jako pozwalaj¹cy sam
przez siê (res ipsa loquitur) dokonywaæ ustaleñ faktycznych w sprawie.
Przyk³adem takiego dzia³ania omawianej regu³y dowodzenia jest znany
10
kazus opisuj¹cy odpowiedzialnoæ za pozostawienie w jamie brzusznej
¿o³nierza, w trakcie wykonywanej mu operacji woreczka ¿ó³ciowego, rêcznika (o powierzchni ponad 1/3 metra kwadratowego!) z oznaczeniem armii
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kiedy wobec zg³aszanych przez pacjenta dolegliwoci po raz kolejny wykonano operacjê tej czêci cia³a, wyjêto
rêcznik z napisem Medical Departament U.S. Army, co  wobec narzucaj¹cego siê wyobra¿enia o okolicznociach wyrz¹dzenia szkody choremu
8

Zob. A. Stefaniak: Dowód prima facie w procesie cywilnym, Nowe Prawo 1970, nr 10, s. 14641465.
Zob. M. Nesterowicz: Ciê¿ar dowodu winy w procesach lekarskich, PiP 1968, z. 45, s. 680 i n.
10
Opis tego przypadku przytaczam za M. Nesterowiczem: Ciê¿ar dowodu winy..., s. 681, przyp. 39.
9
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 by³o podstaw¹ do ustalenia dowodem prima facie niedbalstwa chirurga
wykonuj¹cego pierwsz¹ operacjê.
Jak widaæ, ta propozycja rozumienia dowodu prima facie jest silnie
zwi¹zana z nazw¹ tego dowodu sugeruj¹c¹, ¿e dotyczy on przypadków
ewidentnych, o ocenie niew¹tpliwej i narzucaj¹cej siê na pierwszy rzut oka.
Warto zauwa¿yæ jednak, ¿e zgodnie z zasadami postêpowania dowodowego nawet te nasuwaj¹ce siê, oczywiste wnioski o przebiegu zdarzeñ (np.
o zaistnieniu przes³anek odpowiedzialnoci) musz¹ byæ poddane wnikliwej
analizie i ocenie s¹du. Dowód prima facie nie jest bowiem dowodem na
pierwsze wejrzenie w tym sensie, i¿by mia³ zwalniaæ z odniesienia wyników tego wnioskowania do reszty materia³u sprawy i pozosta³ych ustaleñ,
poczynionych na podstawie innych dowodów. To spostrze¿enie odgrywa
istotn¹ rolê w rozstrzyganiu tzw. procesów lekarskich: np. jeli po zakoñczeniu d³u¿szego pobytu pacjenta w szpitalu stwierdzono u niego zaka¿enie ¿ó³taczk¹, nie powinno siê przyjmowaæ automatycznego wniosku, i¿
jedynym ród³em zara¿enia chorob¹ by³ szpital, z jednoczesnym pominiêciem np. wykazanej okolicznoci nosicielstwa tej choroby wród osób bliskich pacjenta. Narzucaj¹ce siê prima facie mniemanie o przyczynie zaka¿enia pomimo swej sugestywnej si³y winno byæ jeszcze zweryfikowane innymi dostêpnymi dowodami. To drugie spojrzenie na ca³okszta³t materia³u sprawy mo¿e bowiem doprowadziæ do istotnego zachwiania wniosku
wywodzonego dowodem prima facie i sk³aniaæ do odmiennej oceny wyników postêpowania dowodowego.
3. Powracaj¹c do omówienia proponowanych konstrukcji dowodu prima facie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kolejna z nich znaczenie tego pojêcia wi¹¿e z
mo¿liwoci¹ wywodzenia wniosków o faktach istotnych dla sprawy ju¿ z
wysokiego prawdopodobieñstwa zaistnienia tych faktów. W odró¿nieniu
od domniemañ faktycznych, wymagaj¹cych pewnoci wniosków, dowód
prima facie poprzestawa³by na ich znacznym uprawdopodobnieniu11. Uzasadnieniem takiego odst¹pienia od dalej id¹cych wymagañ ustalenia faktu
na podstawie jednoznacznych dowodów by³oby tutaj powo³anie siê na szczególny charakter procesów lekarskich oraz na koniecznoæ dostosowania
wymagañ stawianych pacjentowi w postêpowaniu dowodowym do rzeczywistych mo¿liwoci uzyskania przez niego informacji o przyczynach szkody i okolicznociach jej wyrz¹dzenia.
11
Takie rozumienie pojêcia dowodu prima facie widoczne by³o w niektórych z analizowanych orzeczeñ,
nie towarzyszy³o mu jednak dalsze uzasadnienie.
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4. Trzecie z istotnych stanowisk reprezentowanych w literaturze, zg³oszone przez Lecha Morawskiego, idzie jeszcze dalej, poniewa¿ w dzia³aniu
dowodu prima facie akceptuje zmianê rozk³adu ciê¿aru dowodu przy wykazywaniu przes³anek odpowiedzialnoci deliktowej. Wed³ug ogólnej regu³y wyra¿onej w art. 6 k.c. ciê¿ar dowodu wszystkich tych przes³anek
obarcza pacjenta. Natomiast w myl opisywanej obecnie koncepcji dowód
prima facie zwalnia jedn¹ ze stron od dodatkowego potwierdzenia i eliminacji hipotez konkurencyjnych wobec wniosku wyprowadzonego z tego
dowodu i ogranicza go do udowodnienia podstawy okrelonej zasady dowiadczenia ¿yciowego (zasada res ipsa loquitur) oraz przenosi ciê¿ar potwierdzenia której z hipotez konkurencyjnych i wykluczenia wniosku dowodu prima facie na drug¹ stronê12. Jeli np. u pacjenta wczeniej zdrowego stwierdzono by w trakcie pobytu w szpitalu, w którym by³ izolowany od
osób z zewn¹trz, zara¿enie ¿ó³taczk¹ typu B, na szpitalu ci¹¿y³by dowód
(w rozumieniu obiektywnym), ¿e mia³a miejsce inna przyczyna powstania
szkody, ni¿ ta wynikaj¹ca prima facie z ju¿ przeprowadzonego postêpowania dowodowego (uwzglêdniaj¹cego np. zaniedbania higieny w szpitalu
i wykrycie innych przypadków zachorowañ). Szpital musia³by zatem wykazaæ (dowodem przeciwieñstwa), ¿e nie zachodzi dowiedziona prima facie przes³anka jego odpowiedzialnoci, tzn. w sposób jednoznaczny i pewny udowodniæ istnienie innej przyczyny powstania uszczerbku u pacjenta,
a tym samym fa³szywoæ wniosku dowodu prima facie (np. udowodniæ, ¿e
do zaka¿enia chorob¹ dosz³o w rodowisku rodzinnym poszkodowanego,
a nie w szpitalu, na co wskazuje dowód prima facie). Oznacza to, ¿e szpital
ponosi³by równie¿ ryzyko niewykazania tej alternatywnej przyczyny wyrz¹dzenia szkody, w tym tak¿e  ryzyko pozostawania tego faktu w sferze
niepewnoci.
Jak widaæ, takie ujêcie dowodu prima facie zbli¿a jego dzia³anie do
dzia³ania domniemania prawnego, którego cech¹ jest w³anie zmiana rozk³adu ciê¿aru dowodu. Dowód przeprowadzany przez szpital by³by tu dowodem przeciwieñstwa (tak, jak w przypadku presumpcji prawnej, nie za
dowodem przeciwnym, jak w przypadku domniemania faktycznego) i wymaga³by pewnego, jednoznacznego wykazania okolicznoci podwa¿aj¹cej
wniosek dowodu prima facie. Zastosowanie dowodu prima facie by³oby,
zdaniem L. Morawskiego, ograniczone do przypadków, gdy z przyczyn niezawinionych przez stronê korzystaj¹c¹ z tego dowodu przeprowadzenie
12
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Zob. L. Morawski: Domniemania faktyczne..., s. 238239.
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dowodzenia na ogólnych zasadach nie jest mo¿liwe13 lub te¿ jest bardzo
utrudnione z powodu niesumiennego dzia³ania przeciwnika. Ponadto za,
14
dowód ten w sporze pomiêdzy laikiem i ekspertem nie móg³by zostaæ
zastosowany przeciwko stronie s³abszej, maj¹cej mniejsze szanse dowieæ
swoich racji (np. przeciwko pacjentowi lub pracownikowi).
5. Zaaprobowanie omawianej obecnie koncepcji mia³oby kolosalne znaczenie dla oceny wyników postêpowania dowodowego w szeregu spraw
o naprawienie szkody wyrz¹dzonej pacjentowi w zwi¹zku z leczeniem. Cech¹ dowodzenia w procesach lekarskich jest zwykle pewna niejednoznacznoæ, wynikaj¹ca m.in. z tego, ¿e powstanie szkody mo¿e mieæ wiele prawdopodobnych przyczyn, pozostaj¹cych ponadto w skomplikowanym uk³adzie zale¿noci. Skoro niejednokrotnie nie mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ odtworzyæ mechanizmu powstania szkody, rodzi siê pytanie, kto poniesie negatywne skutki istnienia tej niepewnoci w ustaleniu faktów warunkuj¹cych
rozstrzygniêcie sprawy. Przyk³adowo, w postêpowaniu dowodowym (m.in.
obejmuj¹cym opiniê bieg³ego) akcentowana jest prawdopodobna zasadnicza przyczyna powstania szkody (pobyt w szpitalu w czasie, w którym odnotowano tam równie¿ inne przypadki zachorowañ). Jednoczenie w dokumentach przed³o¿onych przez pozwany szpital oraz w opinii bieg³ego
wzmiankowana jest mo¿liwoæ innego przebiegu wydarzeñ (zaka¿enie
w rodowisku rodzinnym, w którym nosicielami wirusa jest kilka osób).
Sporny jest w tej sytuacji najistotniejszy w sprawie fakt zara¿enia chorob¹, bêd¹cy podstaw¹ dokonywania kolejnych ustaleñ (zawinionego dzia³ania, zwi¹zku przyczynowego). Rysuj¹ca siê na tle materia³u sprawy niepewnoæ, gdzie dosz³o do zaka¿enia chorob¹, powoduje os³abienie pozycji
dowodowej tej strony, na której ci¹¿y dowód przes³anek odpowiedzialnoci deliktowej. W wietle ogólnej regu³y dowodowej, ciê¿ar dowodu tej
przes³anki spoczywa³by na pacjencie (dowód g³ówny), natomiast szpital
nie by³by obarczony ciê¿arem dowodu, st¹d jego dzia³anie, zmierzaj¹ce do
os³abienia sytuacji dowodowej poszkodowanego nale¿a³oby charakteryzowaæ jako dowód przeciwny (przeszkadzanie adwersarzowi). Podnoszenie przez szpital mo¿liwoci zaka¿enia chorob¹ w rodzinie mog³oby zaburzaæ wnioskowanie oparte na domniemaniu faktycznym (wniosek o zaka¿eniu wirusem w szpitalu nie jest pewny) lub wykluczaæ zastosowanie dowodu prima facie (zaka¿enie w szpitalu nie jest oczywiste).
13
14

Zob. L. Morawski: Domniemania faktyczne..., s. 239.
U¿ywam tych okreleñ za L. Morawskim: Domniemania faktyczne..., s. 239240.
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Natomiast w razie zaaprobowania trzeciej, obecnie omawianej koncepcji dowodu prima facie, sytuacja uleg³aby diametralnej zmianie. Jeli bowiem s¹d uznaj¹c, ¿e kontakty z chorymi cz³onkami rodziny by³y sporadyczne, oceni³by, i¿ pacjent wykaza³ znaczne prawdopodobieñstwo zaka¿enia w szpitalu i na tej podstawie dowodem prima facie ustali³, ¿e tam
zara¿ono go chorob¹, na pozwany szpital przeszed³by ciê¿ar dowodu innych okolicznoci, prowadz¹cych do zara¿enia poszkodowanego. W omawianym przypadku oznacza³oby to, ¿e szpital nie móg³by poprzestaæ na
podaniu w w¹tpliwoæ faktu zaka¿enia w szpitalu (np. wskazaniem na nosicielstwo choroby w rodzinie pacjenta), ale musia³by pozytywnie, czyli jednoznacznie, w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoci udowodniæ, ¿e do tego zaka¿enia rzeczywicie dosz³o w ramach kontaktów rodzinnych. Niepewnoæ
co do tego, gdzie dosz³o do zara¿enia chorob¹, która poprzednio by³a poczytywana na niekorzyæ pacjenta i traktowana jako stan w¹tpliwoci, czy
fakt zara¿enia wirusem mia³ miejsce w szpitalu, tym razem by³aby zaliczona na niekorzyæ zak³adu opieki zdrowotnej, jako strony aktualnie obarczonego ciê¿arem dowodzenia innej przyczyny powstania szkody.
15

4. Analiza orzecznictwa s¹dów

By³a wczeniej mowa (przy okazji omawiania teoretycznych zagadnieñ
ciê¿aru dowodu), i¿ rozeznanie w zasadach dowodzenia daje mo¿liwoæ wiadomego wp³ywu na kszta³towanie treci i przebiegu postêpowania dowodowego. Dopiero wtedy strona sporu potrafi bowiem precyzyjnie oceniæ, co do
których okolicznoci ponosi ryzyko niewykazania faktu, a w zwi¹zku z tym 
w jakich kwestiach we w³asnym interesie powinna podj¹æ inicjatywê dowodow¹. W dobie ograniczonego (i ograniczanego) dzia³ania s¹du w tym zakresie umiejêtnoæ okrelenia schematu rozk³adu ciê¿aru dowodu ma szczególnie du¿e znaczenie. Pozwala wszak stronom wypracowaæ czytelny plan podejmowanych przez siebie czynnoci oraz okreliæ cel, do którego prowadziæ
ma przeprowadzenie wnioskowanych przez nie dowodów (np. podanie faktu
w w¹tpliwoæ czy wykazanie jego fa³szywoci).
Lektura uzasadnieñ orzeczeñ w sprawach lekarskich wskazuje tymczasem, ¿e strony sporu, a niejednokrotnie równie¿ s¹d, w selektywny sposób
15

Opracowanie tego rozdzia³u artyku³u zosta³o w zasadniczej czêci oparte na treci wyroków i uzasadnieñ
S¹du Apelacyjnego, za których udostêpnienie serdecznie dziêkujê Pani Przewodnicz¹cej Wydzia³u I Cywilnego
S¹du Apelacyjnego w Warszawie SSA Marii Szulc.
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podchodz¹ do zagadnienia ciê¿aru dowodu i konstrukcji dowodów w toku
postêpowania s¹dowego. Z jednej strony bowiem, w wyjanianiu motywów
wyroków coraz czêciej powo³ywana jest regulacja art. 6 k.c., traktowana
jako podstawa rozliczenia stron z udowodnienia faktów istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy. Z drugiej za, analiza uzasadnieñ sprawia wra¿enie,
¿e w skomplikowanych dowodowo sytuacjach (co jest norm¹ w procesach
lekarskich) niejednokrotnie ma miejsce bardziej intuicyjne, ni¿ wiadome
poruszanie siê w sferze domniemañ czy dowodu prima facie. W niektórych
przypadkach zdanie siê na taki sposób analizy mo¿e jednak prowadziæ
do naruszenia zasady rozk³adu ciê¿aru dowodu wyra¿onej w art. 6 k.c.,
a w konsekwencji  do nietrafnego rozstrzygniêcia sprawy.
Ustalenie faktu
1. Przedstawienie kwestii dowodowych niew¹tpliwie rozpocz¹æ nale¿y
od wskazania roli opinii bieg³ych. Na treci ekspertyz opierane s¹ bowiem
stosowane przez s¹d w postêpowaniu konstrukcje domniemañ i dowodu
prima facie. Wywody uzasadnieñ wyroków wskazuj¹ za, ¿e w razie zaaprobowania przez s¹d wyników analizy medycznej przeprowadzonej przez
bieg³ego (lub np. jednej z kilku analiz wykonywanych w postêpowaniu), na
jego wnioskowaniu budowane jest niejednokrotnie ca³e rozstrzygniêcie sprawy. Oczywicie, s¹d nie jest zwi¹zany konkluzjami ekspertyzy: zarówno
przes³anki analizy bieg³ego, jak i przyjêty przez niego model wnioskowania podlegaj¹ ocenie i mog¹ nie zostaæ podzielone. W praktyce jednak,
z uwagi na skomplikowan¹ i wymagaj¹c¹ fachowej wiedzy materiê medyczn¹, wnioski ekspertyz odrzucane s¹ raczej rzadko, np. gdy s¹ niekonsekwentne, nielogiczne lub nie da siê ich spójnie powi¹zaæ z reszt¹ materia³u dowodowego sprawy (np. s¹d da³ wiarê zeznaniom wiadka o stanie
zdrowia psychicznego pacjenta, a w wietle opinii bieg³ego trzeba by³oby
uznaæ, ¿e wiadek k³ama³).
Z punktu widzenia stosowania domniemañ faktycznych i dowodu prima facie istotne znaczenie ma charakterystyczna dla opinii w procesach
lekarskich znaczna liczba zastrze¿eñ, doprecyzowuj¹cych wnioski bieg³ego, a wskazuj¹cych na mo¿liwoæ innej przyczyny, innego przebiegu lub
miejsca powstania szkody. Typowe dla ekspertyz jest równie¿ stopniowanie oceny prawdopodobieñstwa okrelonego przebiegu zdarzeñ, wyra¿ane procentowo lub ogólnymi okreleniami: nik³e, ma³e, wysokie, znaczne,
bardzo du¿e. Na tle wczeniejszych rozwa¿añ powiêconych dowodzeniu
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faktów wa¿ne jest obecnie przeledzenie, jakie kierunki wnioskowania obiera
s¹d, dysponuj¹c tak¹ (tzn. wskazuj¹c¹ jedynie prawdopodobieñstwo i zawieraj¹c¹ zastrze¿enia) treci¹ ekspertyz i które z konstrukcji dowodowych
s¹ przezeñ wykorzystywane na etapie dokonywania ustaleñ faktycznych.
2. Zagadnienia te ze szczególn¹ ostroci¹ pojawi³y siê w tych sporód
analizowanych spraw, w których rozstrzygano o naprawieniu szkody
w zwi¹zku z zaka¿eniem pacjenta chorob¹  przede wszystkim ¿ó³taczk¹
wszczepienn¹, a w jednym przypadku gronkowcem z³ocistym. Spornym
faktem by³o tu najczêciej ustalenie, gdzie dosz³o do zaka¿enia  w szpitalu
czy poza nim; wykazanie tego faktu stwarza³o za podstawê budowania
dalszego wnioskowania o winie i zwi¹zku przyczynowym, warunkuj¹cych
uwzglêdnienie powództwa o naprawienie szkody. Podkrelenia wymaga,
¿e w takich przypadkach wyrz¹dzenia szkody nie by³o wymagane od pacjenta wykazanie dowodami wprost, i¿ do zaka¿enia chorob¹ dosz³o w pozwanej placówce s³u¿by zdrowia. Przeciwnie, s¹dy by³y otwarte na przedstawienie przez poszkodowanych poredniego wnioskowania o przes³ankach odpowiedzialnoci deliktowej zak³adu opieki zdrowotnej. Dobitnie
takie stanowisko zosta³o wyra¿one w jednym z uzasadnieñ: dopuszczalne
jest zatem ustalenie faktu na podstawie dowodów porednich, bowiem nie
mo¿na stawiaæ powodowi nierealnego wymogu cis³ego udowodnienia, ja16
kimi drogami infekcja przedosta³a siê do organizmu .
3. Ta postawa zrozumienia dla trudnoci dowodowych pacjenta doprowadza³a jednak w niektórych z analizowanych spraw do aprobowania takiego
modelu dokonywania ustaleñ faktycznych, które wyranie odbiega³y od stanowiska nauki prawa. Otó¿ teoretycznie nie budzi w¹tpliwoci, ¿e ustalenie
faktu (przes³anki odpowiedzialnoci) musi byæ pewne. Przewiadczeniu temu
towarzyszy przekonanie, i¿ dopiero w przypadku jednoznacznego ustalenia
mo¿liwa jest poprawna subsumcja, czyli dopasowanie normy prawnej do
stanu faktycznego i okrelenie skutków prawnych tego stanu. Tymczasem
badanie uzasadnieñ wyroków s¹dów prowadzi do wniosku, ¿e w orzecznictwie funkcjonuje pojêcie faktu wysoce prawdopodobnego albo np. prawdopodobnego w okrelonym procentowo stopniu (w 60%).
17
W jednej ze spraw s¹d okrêgowy uzna³, ¿e do zaka¿enia powoda wirusem ¿ó³taczki dosz³o najprawdopodobniej podczas pobytu w szpitalu
i zabiegu operacyjnego. Poprzestanie na prawdopodobieñstwie by³o dla po16
17
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zwanego Skarbu Pañstwa impulsem do ¿¹dania zmniejszenia zas¹dzonej
kwoty proporcjonalnie do stopnia prawdopodobieñstwa zara¿enia pacjenta
w placówce pañstwowej s³u¿by zdrowia (!). Odnosz¹c siê do takiego zarzutu apelacji s¹d apelacyjny stwierdzi³, i¿ nie ma [...] podstaw do podzielenia stanowiska pozwanego, ¿e ustalenie przez bieg³ych znacznego wynosz¹cego 60% prawdopodobieñstwa powstania szkody w [...] daje podstawy
do obci¹¿enia pozwanego tylko w 60% odpowiedzialnoci¹ za skutki zaka¿enia powoda. Niemo¿liwoæ ustalenia ze stuprocentow¹ pewnoci¹, ¿e do
zaka¿enia dosz³o w [...], ustalenie tego faktu tylko ze znacznym prawdopodobieñstwem, nie zwalnia pozwanego od pe³nej odpowiedzialnoci.
Wydaje siê, ¿e ten kierunek wnioskowania nie jest trafny. Okrelenie
przez bieg³ego stopnia prawdopodobieñstwa np. zaka¿enia wirusem nie
powinno byæ mechanicznie przenoszone na ustalenie faktu dokonywane
przez s¹d. Opinia bieg³ego jest tylko jednym z dowodów, podlegaj¹cym
ocenie s¹du i rozpatrywanym na tle ca³ego materia³u sprawy. Jeli s¹d podziela konkluzje ekspertyzy, mo¿e przyj¹æ je jako podstawê budowania
dalszego wnioskowania o okolicznociach istotnych dla sprawy  niejednokrotnie w tym dalszym wnioskowaniu wykorzystuj¹c równie¿ te dane,
które by³y przez bieg³ego wykorzystane w specyficznym, medycznym ujêciu na potrzeby sporz¹dzenia opinii. W wyniku tej oceny, uwzglêdniaj¹cej
treæ opinii oraz pozosta³ego materia³u sprawy, s¹d albo powemie przekonanie o zaistnieniu przes³anki odpowiedzialnoci, formu³uj¹c stanowczy
(a nie np. 60%) wniosek o fakcie, albo te¿ stwierdzi, ¿e takiej jednoznacznej konkluzji nie mo¿na wypracowaæ w okolicznociach sprawy i w efekcie wobec niewykazania prawnie istotnego faktu  oddali powództwo.
Poprzestawanie na oznaczeniu stopnia prawdopodobieñstwa nie mo¿e
byæ zaaprobowane, poniewa¿ stanowi jedynie wypowied o zasadzie, ale
nie gwarantuje, ¿e zasada ta sprawdzi³aby siê równie¿ w konkretnym, ocenianym przez s¹d przypadku. Nie zapewnia wiêc prze³o¿enia regu³y na
konkretny stan faktyczny, a przecie¿ wy³¹cznie co do tego stanu faktycznego w orzeczeniu wypowiada siê s¹d.
Jak wczeniej wskazywano, przy zachowaniu teoretycznie poprawnej
konstrukcji domniemania faktycznego dopuszczenie elementu w¹tpliwoci
eliminowa³oby dokonywanie ustaleñ na podstawie domniemania. Dlatego
nale¿a³oby konkluzje zaaprobowanej opinii traktowaæ jako solidn¹ wprawdzie, ale nadal  tylko bazê dla dalszego wnioskowania. Stanowcze ustalenie faktu oprócz owego prawdopodobieñstwa opiera siê ponadto na ca³ociowej ocenie zgromadzonego materia³u, podbudowuj¹cej weryfikowalne
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przekonanie s¹du, ¿e dana okolicznoæ mia³a miejsce. Podkrelenia wymaga ponadto, ¿e podstaw¹ dokonywania ustaleñ mog¹ byæ nie tylko okolicznoci pozytywnie dowiedzione, ale równie¿ wnioski wywodzone z niezaistnienia zdarzeñ. Jeli np. s¹d podzieli konkluzjê opinii bieg³ego o wysokim prawdopodobieñstwie zaka¿enia pacjenta chorob¹ w szpitalu, brakuj¹ca ró¿nica miêdzy zaaprobowanym stwierdzeniem bieg³ego a pewnym stwierdzeniem faktu zaka¿enia, mo¿e byæ wywiedziona z niewykazania, i¿by zaistnia³y inne, konkretne przyczyny wskazuj¹ce na zaka¿enie
chorob¹ poza szpitalem. Najistotniejsze jest, ¿e owo wykazanie/niewykazanie innych konkretnych przyczyn nie mo¿e byæ traktowane jako przedmiot dowodu przeciwieñstwa spoczywaj¹cego na pozwanym szpitalu, ale
jako element dowodu g³ównego ci¹¿¹cego na powodzie.
18
4. Takie wnioskowanie s¹du mo¿na by³o zaobserwowaæ w sprawie
o naprawienie pacjentowi szkody wyrz¹dzonej zaka¿eniem ¿ó³taczk¹ typu
B. Niesporne by³o, ¿e powód w czasie poprzedzaj¹cym chorobê mia³ zdrow¹ w¹trobê i nie by³ nosicielem wzw B. Z uwagi na inne schorzenie by³
leczony w szpitalu miejskim, w przychodni oraz w jednym z Centrów w
Warszawie. S¹d ustali³ datê zachorowania i stwierdzi³, ¿e przypadek tego
poszkodowanego nie by³ odosobniony  kilka innych zaka¿onych osób równie¿ leczy³o siê w szpitalu miejskim. Uwzglêdniono, ¿e z informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie wynika, i¿ na prze³omie
lat 1996/1997 nie odnotowano zachorowañ wzw B u osób wczeniej leczonych w Centrum w Warszawie. W sporz¹dzonej w toku postêpowania opinii bieg³y stwierdzi³, ¿e prawdopodobieñstwo zara¿enia powoda wirusem
¿ó³taczki B w Centrum [...] i w przychodni [...], chocia¿ niemo¿liwe do
wykluczenia, jest znacznie mniejsze, ani¿eli w szpitalu [...]. By³o to podstaw¹ stanowczego wniosku s¹du o fakcie zaka¿enia: zdaniem S¹du Okrêgowego zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy wskazuje, ¿e do zaka¿enia powoda dosz³o podczas leczenia w szpitalu [...], gdzie powód poddany by³ zabiegowi operacyjnemu.
W apelacji od wyroku zas¹dzaj¹cego odszkodowanie i zadoæuczynienie pozwana gmina, której szpital by³ jednostk¹ organizacyjn¹, podnios³a
niewyjanienie wszystkich okolicznoci, a w szczególnoci, czy domownicy powoda stale z nim przebywaj¹cy nie byli nosicielami choroby. S¹d
Apelacyjny uzna³ ten zarzut za niezasadny, stwierdzaj¹c, ¿e jeli pozwana
uwa¿a³a, i¿ domownicy powoda stale z nim przebywaj¹cy byli nosiciela18
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mi choroby wzw B, winna zg³osiæ w tym przedmiocie stosowne wnioski.
Pozwana w toku procesu, a tak¿e w treci apelacji nie wykaza³a, aby zarzut
ten by³ uprawniony i uprawdopodobniony. Ta okolicznoæ nie wynika równie¿ z akt sprawy, w tym z opinii bieg³ego.
Przytoczone fragmenty uzasadnienia wskazuj¹ nie tylko na przeprowadzenie trafnego wnioskowania w sprawie, ale równie¿ na umiejêtne zastosowanie regu³ dowodowych. Po pierwsze, ustalone okolicznoci by³y przez
s¹d traktowane jako podstawa konkluzji o wykazaniu przez powoda (pacjenta) faktu zaka¿enia w szpitalu, nie dokonano zatem ¿adnego przesuniêcia ciê¿aru dowodzenia w rozumieniu obiektywnym i nie ¿¹dano (jak w
przypadku opisywanym w dalszej czêci opracowania), aby szpital udowodni³, ¿e do zaka¿enia chorob¹ dosz³o w innym miejscu. Po drugie, s¹d
dokona³ oceny ca³okszta³tu materia³u sprawy i wyrazi³ kategoryczny wniosek o fakcie zaka¿enia w szpitalu miejskim, a nie np. wniosek o jego wysokim prawdopodobieñstwie, chocia¿ takie by³y konkluzje opinii bieg³ego.
Treæ ekspertyzy by³a zatem dla s¹du jednym z dowodów, ocenianym w
zwi¹zku z pozosta³ym materia³em sprawy. Nie nast¹pi³o wiêc automatyczne przejêcie wniosków bieg³ego do ustaleñ, ale budowanie na nich dalszych rozwa¿añ o wykazaniu przes³anek odpowiedzialnoci deliktowej.
Po trzecie, s¹d trafnie skonstruowa³ domniemanie faktyczne, bior¹c pod
uwagê zarówno okolicznoci pozytywnie ustalone (fakt, i¿ powód przed
leczeniem by³ zdrowy, ¿e mia³y miejsce inne zachorowania) oraz te, z których niezaistnienia mo¿na by³o wywodziæ wnioski  brak innych zachorowañ w Centrum w Warszawie i niewykazanie, i¿by nosicielami choroby
byli bliscy pacjenta. Warto zaakcentowaæ, ¿e dokonana zosta³a w³aciwa,
moim zdaniem, ocena wskazywanego przez bieg³ego prawdopodobieñstwa
innego miejsca zaka¿enia. Samo teoretyczne niewykluczenie odmiennych
okolicznoci zaka¿enia chorob¹ nie by³o dla s¹du podstaw¹ do rezygnacji z
zastosowania domniemania faktycznego, tzn. nie by³o uznane za podwa¿aj¹ce lub podaj¹ce w w¹tpliwoæ wniosek domniemania o zaka¿eniu w szpitalu miejskim. W ten sam sposób s¹d oceni³ podniesienie przez pozwan¹
gminê, i¿ nie zbadano mo¿liwoci zaka¿enia w rodzinie. Dopiero wykazanie (nie za samo podniesienie) tej okolicznoci wymaga³oby od s¹du jej
oceny w wietle pozosta³ych ustaleñ i rozwa¿enia, czy skutkuje to podaniem w w¹tpliwoæ (dowodem przeciwnym) wniosku domniemania faktycznego, zbudowanego przez s¹d na podstawie pozosta³ych dowodów przeprowadzonych w sprawie.
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Stosowanie domniemañ faktycznych i dowodów prima facie
1. Analiza uzasadnieñ wyroków wskazuje, ¿e s¹dy dostrzegaj¹ mo¿liwoæ
skorzystania przez pacjenta z licznych rodków s³u¿¹cych do wykazania prze19
s³anek odpowiedzialnoci. W jednej ze spraw odnosz¹c siê do kwestii dowodzenia winy s¹d uzna³, ¿e dopuszczalne jest [...] przyjmowanie domniemania faktycznego winy osoby prawnej z chwil¹ ustalenia niedope³nienia
przez organ ci¹¿¹cych na nim z racji jego funkcji w strukturze osoby prawnej
obowi¹zków. W przypadku szkód wyrz¹dzonych przy leczeniu wchodzi te¿
w grê dowód prima facie. Ogranicza siê on do ustalenia faktów, z których
zazwyczaj wynika skutek w postaci szkody na osobie. Dowodzenie to wymaga³oby wykazania, ¿e w tym samym czasie, w którym powód przebywa³ w
szpitalu, by³y przypadki zachorowania na ¿ó³taczkê typu B, stan higieniczny
szpitala by³ przedmiotem kontroli w³adz sanitarnych, które wyda³y decyzje
wskazuj¹ce na nieprzestrzeganie zasad higieny.
Opisuj¹c szerok¹ paletê mo¿liwoci dowiedzenia winy pozwanemu, s¹d
(oddalaj¹c powództwo w³anie z powodu niewykazania winy) zwróci³ jednak uwagê na koniecznoæ wskazania konkretnych okolicznoci, które wiadczy³yby o zaistnieniu tej przes³anki odpowiedzialnoci. Za niewystarczaj¹ce
w tym zakresie uznano poprzestanie na wnioskach bieg³ych o prawdopodobieñstwie zaka¿enia powoda, wysnutych na podstawie teoretycznych rozwa¿añ, bior¹cych pod uwagê okres wylêgania siê wirusa i ród³a zaka¿enia w
zestawieniu z okresami pobytu w szpitalu i rodzajami przeprowadzonych
zabiegów. Jak stwierdzi³ s¹d, strona powodowa nie przedstawi³a dowodów
porednich, które pozwoli³yby przyj¹æ, ¿e zosta³ spe³niony jej obowi¹zek
wynikaj¹cy z art. 6 k.c., a jednoczenie w ¿adnej z opinii bieg³ych nie wyklucza siê mo¿liwoci zaka¿enia powoda w inny sposób i w innym miejscu,
niekoniecznie na skutek stycznoci ze s³u¿b¹ zdrowia. Ostatecznie wiêc s¹d
apelacyjny zmieni³ wyrok s¹du okrêgowego i oddali³ powództwo pacjenta
podnosz¹c, i¿ ¿aden fakt nie wskazuje, ¿e dosz³o do zaniedbania higieny w
placówkach s³u¿by zdrowia, z którymi mia³ kontakt powód.
2. Na tle tego orzeczenia warto podkreliæ dwie kwestie. Po pierwsze,
dopuszczalnoæ stosowania dowodu prima facie zosta³a przez s¹d powi¹zana ze sprawami lekarskimi (w przypadku szkód wyrz¹dzonych przy leczeniu wchodzi te¿ w grê dowód prima facie), a nie z ka¿dym typem postêpowañ. Istotê tego dowodu ujêto jako mo¿liwoæ dokonywania ustaleñ
19
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ju¿ na podstawie faktów, z których zazwyczaj wynika skutek w postaci
szkody na osobie. Mo¿na z powy¿szego wnioskowaæ, ¿e s¹d nie traktowa³
siêgniêcia do dowodu prima facie jako usprawiedliwiaj¹cego przerzucenie ciê¿aru dowodu, a jedynie jako sposób ograniczonego wnioskowania
o typowym skutku (zawinionym zaka¿eniu chorob¹) w razie ustalenia typowych okolicznoci jego powstania.
Po drugie, w cytowanych wywodach s¹du widoczne jest skrupulatne
rozliczanie strony powodowej z tego, czy dowiod³a fakty, z których wywodzi³a korzystne dla siebie skutki prawne. Moim zdaniem w sprawach
lekarskich, które bardzo czêsto s¹ trudne dowodowo, nale¿y zawsze liczyæ
siê z przyjêciem przez s¹d takiego modelu oceny materia³u sprawy. Z powodu braku zaanga¿owania stron w postêpowaniu dowodowym lub zaistnienia obiektywnych, nie daj¹cych siê usun¹æ trudnoci z odtworzeniem
rzeczywistego przebiegu zdarzeñ, niejednokrotnie ostatecznie pozostaje
jedynie siêgniêcie do zasady rozk³adu ciê¿aru dowodu i podsumowanie,
która ze stron sprosta³a obarczaj¹cemu j¹ dowodowi prawnie relewantnej
okolicznoci. To spostrze¿enie uwidocznia, w jak du¿ym stopniu trafne rozstrzygniêcie sprawy zale¿y od prawid³owej wyk³adni art. 6 k.c. i przepisu
okrelaj¹cego przes³anki odpowiedzialnoci. Jeli w którym z tych punktów nast¹pi b³¹d (np. nast¹pi b³êdne przypisanie adwersarzom ciê¿aru dowodu faktu), równie¿ wynik sprawy mo¿e byæ nietrafny. Ten sam skutek
wadliwego uwzglêdnienia lub oddalenia powództwa nast¹pi³by w razie bezpodstawnego przerzucenia ciê¿aru dowodu i uznania, ¿e w danych okolicznociach ciê¿ar ten spoczywa na innym podmiocie, ni¿by to wynika³o z
regu³y wyra¿onej w art. 6 k.c..
3. Ostatnie z zagadnieñ (pozaustawow¹ zmianê rozk³adu ciê¿aru dowodu) mo¿e zobrazowaæ oceniany przez s¹d przypadek zaka¿enia pacjentki
20
gronkowcem z³ocistym . Poszkodowanej wykonano najpierw operacjê usuniêcia woreczka ¿ó³ciowego, a nastêpnie  z powodu przepukliny pooperacyjnej  usuniêcia przepukliny. W trakcie drugiego z zabiegów operacyjnych pacjentce zosta³a wszczepiona siatka z tworzywa sztucznego. Jak ustalono, w wymazie z rany pooperacyjnej wyhodowano gronkowca z³ocistego koagulazododatniego. Poniewa¿ rana ropia³a, wykonano kolejn¹ operacjê, za  jak stwierdzi³ s¹d  w badaniu histopatologicznym wycinka z
ropiej¹cej rany znaleziono drobne fragmenty ropiej¹cej ziarniny zapalnej i
fragmenty nici. W toku dalszego leczenia usuniêto siatkê z tworzywa sztucz20
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nego i wykonano drena¿ pola operacyjnego, a w póniejszym czasie naciêcie, drenowanie i setowanie ci¹gle ropiej¹cej rany, z której nadal hodowano
gronkowca z³ocistego. Stan chorobowy pacjentki utrzymywa³ siê ³¹cznie
prawie 5 lat i w powi¹zaniu z innymi dolegliwociami skutkowa³ przejciem na rentê.
Z punktu widzenia oceny wyników postêpowania dowodowego ciekawy jest w tej sprawie sposób wnioskowania o wykazaniu przez poszkodowan¹ przes³anek odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa. S¹d apelacyjny podzieli³ ustalenia s¹du okrêgowego, i¿ do zaka¿enia powódki dosz³o w trakcie pobytu w szpitalu zwi¹zanego z wszczepieniem siatki z tworzywa sztucznego. Zdaniem s¹du zgromadzona dokumentacja lekarska dotycz¹ca leczenia powódki, protoko³y kontroli sanitarnej, a tak¿e treæ zapisów w ksi¹¿ce posiewów pacjentów [...] da³y bieg³emu [...] podstawy do przyjêcia, ¿e
stopieñ prawdopodobieñstwa zara¿enia powódki w tym szpitalu jest bardzo znaczny. Najistotniejsza jest jednak poczyniona na tej podstawie konkluzja: przy tak okrelonym stopniu prawdopodobieñstwa ciê¿ar dowodu,
¿e do zara¿enia dosz³o gdzie indziej, obci¹¿a³ stronê przeciwn¹, a taki dowód nie zosta³ przeprowadzony. Moim zdaniem, w przytoczonym tu przypadku na tle ca³kowicie trafnej oceny dowodów s¹d sformu³owa³ konkluzjê
sprzeczn¹ z zasad¹ rozk³adu ciê¿aru dowodu wyra¿on¹ w art. 6 k.c..
4. Przyk³ad tej wypowiedzi potwierdza, ¿e w praktyce (ale równie¿ w
teorii prawa) istnieje pewne zamieszanie terminologiczne w kwestii ciê¿aru dowodu oraz nadmiernie liberalne podejcie do sprawy obci¹¿ania stron
sporu dowodem przes³anek odpowiedzialnoci. Po pierwsze, rozk³ad ciê¿aru dowodu jest regulowany ustawowo, nie mo¿e wiêc dochodziæ do przerzucenia tego ciê¿aru na stronê inn¹, ni¿ to wynika z przepisu prawa, ju¿
tylko z tego powodu, ¿e wykazany zostanie odpowiednio wysoki stopieñ
prawdopodobieñstwa zaistnienia prawnie relewantnego faktu. Udowodnienie istotnego prawdopodobieñstwa zaka¿enia pacjentki w szpitalu nie mog³o zatem prowadziæ do obci¹¿enia pozwanego Skarbu Pañstwa dowodem
tego, ¿e do zara¿enia dosz³o gdzie indziej. Pozwany od pocz¹tku do koñca postêpowania nie by³ obarczony ciê¿arem (w rozumieniu obiektywnym)
jakiejkolwiek okolicznoci. Móg³ wprawdzie podejmuj¹c inicjatywê dowodow¹ (dowodem przeciwnym) przeszkadzaæ powódce w wykazywaniu przes³anek odpowiedzialnoci, nie mia³ jednak takiego obowi¹zku. Nawet w razie niepodjêcia dowodzenia sprawa zakoñczy³aby siê dla pozwanego pomylnie (oddaleniem powództwa), jeli tylko poszkodowana pacjentka nie udowodni³aby faktów, z których wywodzi³a skutki prawne.
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Po drugie, trudno okreliæ, czy w przytoczonej sprawie ustalenie przes³anek odpowiedzialnoci deliktowej s¹d opar³ na konstrukcji domniemania faktycznego, czy te¿ dowodu prima facie. Co dotyczy presumpcji faktycznej, by³a wczeniej mowa, ¿e nie zmienia ona rozk³adu ciê¿aru dowodu. Wystarczy zatem podanie w w¹tpliwoæ którego elementu domniemania (przes³anek, wniosku, zwi¹zku pomiêdzy nimi okrelanego jako zwi¹zek zale¿noci), aby na konkluzji presumpcji nie mo¿na by³o oprzeæ ustaleñ faktycznych sprawy. Jeli za wzi¹æ pod uwagê konstrukcjê dowodu
prima facie, trzeba by³oby uznaæ, ¿e s¹d przyj¹³ trzeci¹ z omawianych koncepcji, która zak³ada pozaustawow¹ zmianê rozk³adu ciê¿aru dowodu i przerzucenie tego ciê¿aru na przeciwnika, dotychczas nieobarczonego dowodem. Oparcie siê na tej kontrowersyjnej propozycji rozumienia pojêcia dowód prima facie musia³oby jednak zostaæ przez s¹d gruntownie uargumentowane, co w przytaczanym przypadku nie nast¹pi³o.
Jak ju¿ wspomniano, na tle opisywanych wczeniej okolicznoci sprawy rozstrzygniêcie s¹du nie budzi³o w¹tpliwoci, a wynik postêpowania
by³ ca³kowicie trafny. Analizowany tu w¹tek uzasadnienia wskazuje jednak, ¿e praktycznie poprawnemu wyrokowi mo¿e towarzyszyæ uzasadnienie, które teoretycznie budzi zastrze¿enia. Tymczasem ocena przeprowadzona przez s¹d mog³a byæ du¿o prostsza: aby nie naraziæ siê na zarzut
niezgodnej z prawem modyfikacji ciê¿aru dowodu s¹d winien po prostu
stwierdziæ, ¿e wyniki postêpowania dowodowego wskazuj¹ na zaka¿enie
powódki w szpitalu i powstrzymaæ siê od wywodzenia z tej konkluzji dalszych wniosków o przerzucaniu ciê¿aru dowodu na pozwany Skarb Pañstwa, które to by³y teoretycznie b³êdne, a ponadto nie mia³y ¿adnego realnego oparcia w materiale sprawy.
5. Podobny model wnioskowania widoczny jest równie¿ w uzasadnieniu ¿ywo dyskutowanego w rodowisku prawniczym wyroku S¹du Apelacyjnego w Krakowie w sprawie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej pacjentce
w zwi¹zku z zaka¿eniem ¿ó³taczk¹. Oddalaj¹c apelacjê pozwanego Skarbu
Pañstwa, który zosta³ zobowi¹zany do zap³aty odszkodowania, s¹d stwier21
dzi³ (co przytaczam za anonsem prasowym ), ¿e to na placówce s³u¿by
zdrowia spoczywa obowi¹zek wykazania, ¿e nie ma zwi¹zku miêdzy pobytem pacjenta w szpitalu, a zara¿eniem go ¿ó³taczk¹. Szpital równie¿ musi
wykazaæ, ¿e do zara¿enia dosz³o w innej placówce.
Moim zdaniem, taki kierunek analizy trudno podzieliæ, poniewa¿ przeczy on zasadzie rozk³adu ciê¿aru dowodu wyra¿onej w art. 6 k.c. Jeli
21

Winê musi wykazaæ szpital, Rzeczpospolita z 10 lutego 2000 r., C  2.
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poszkodowani mieliby rzeczywicie doznawaæ tak istotnego wsparcia przy
ocenie wyników postêpowania dowodowego, musia³by to regulowaæ przepis prawa wprowadzaj¹cy rozk³ad ciê¿aru dowodu odmienny od regu³ ogólnych, a dostosowany do specyfiki sporu pacjent  lekarz. W obecnym
stanie prawnym przyjêcie przez s¹d cytowanego wy¿ej modelu wnioskowania jest, jak mylê, niedopuszczalne. Obci¹¿enie Skarbu Pañstwa ciê¿arem dowodzenia braku zwi¹zku miêdzy pobytem pacjenta w szpitalu
a zara¿eniem go ¿ó³taczk¹ nie tylko nie wynika z wyk³adni art. 417 k.c.
w zwi¹zku z art. 6 k.c., ale przeciwnie  stanowi naruszenie powo³anych
przepisów. Dodatkowe zastrze¿enie s¹du, i¿ szpital musi wykazaæ, ¿e do
zara¿enia dosz³o w innej placówce, kreuje nowy, niewskazany w przepisach fakt w rozumieniu art. 6 k.c.  ustawa w ogóle nie przewiduje bowiem obowi¹zku dowodzenia takiej okolicznoci.

5. Podsumowanie
Przedstawienie dzia³ania domniemañ faktycznych oraz proponowanych
regu³ dowodzenia prima facie sk³ania do wyra¿enia kilku ogólnych spostrze¿eñ. Chocia¿ koncepcja dowodu prima facie wywodzi siê z instytucji
22
domniemania faktycznego i do dzi wykazuje du¿e z ni¹ podobieñstwa ,
obecnie pojêcia te w teorii prawa i w praktyce postrzegane s¹ raczej jako
dwie odrêbne konstrukcje. Zwolennicy stosowania zarówno domniemañ
faktycznych, jak i dowodu prima facie upatruj¹ celowoci ich jednoczesnego funkcjonowania w systemie prawa w odmiennoci sytuacji, uzasadniaj¹cych siêgniêcie do ka¿dej z tych metod dowodzenia. Pierwsza z nich znajduje zastosowanie we wszystkich typach postêpowañ, jeli tylko mo¿liwe
jest wywiedzenie z materia³u sprawy pewnych wniosków o faktach w rozumieniu art. 6 k.c.. Natomiast do drugiej mo¿na by³oby siêgaæ tylko w niektórych rodzajach spraw (procesach lekarskich, sprawach o manko) w celu
polepszenia sytuacji procesowej pacjenta lub pracownika.
Z powy¿szego wynika, ¿e ukszta³towa³o siê wyraziste przekonanie o ograniczeniu zakresu dzia³ania dowodu prima facie do wyselekcjonowanych typów postêpowañ. Nie towarzyszy temu, niestety, równie silne wyobra¿enie o
dzia³aniu tego dowodu jako pewnej konstrukcji prawnej. W tych przypadkach, w których dowód prima facie móg³by byæ jednoczenie postrzegany
22
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jako bardzo silne domniemanie faktyczne, taki stan rzeczy nie stwarza problemów. W razie zanegowania dopuszczalnoci stosowania dowodu prima
facie, sytuacja oczywista mo¿e byæ bowiem uznana za podstawê budowania
presumpcji faktycznej (np. opisywane wczeniej zaszycie pacjentowi rêcznika w jamie brzusznej mo¿e samo przez siê, a tym bardziej w ramach domniemania faktycznego wiadczyæ o przes³ankach odpowiedzialnoci deliktowej
szpitala). Jednak czy w ogóle w tak przejrzycie zarysowanych okolicznociach pojawia³aby siê potrzeba u¿ycia dowodu prima facie? Moim zdaniem,
wystarczaj¹ce i mniej ryzykowne by³oby tu zastosowanie domniemania faktycznego, a jeli nawet s¹d powo³a³by siê na ustalenie faktów prima facie,
nale¿a³oby to raczej oceniæ jako nawi¹zanie do oczywistoci tych faktów, a
nie do jednej z konstrukcji dowodu prima facie.
Kontrowersje pojawiaj¹ siê natomiast wtedy, gdy okolicznoci wyrz¹dzenia
szkody nie s¹ tak wyraziste i nie mówi¹ same za siebie oraz  gdy s¹d
powo³uj¹c dowód prima facie dokonuje jednoczenie zmiany rozk³adu ciê¿aru dowodu innej przyczyny powstania uszczerbku w dobrach pacjenta,
odchodz¹c tym samym od zasady wyra¿onej w art. 6 k.c.. Wtedy w³anie
powstaje pytanie, czy przyjêcie w sprawie regu³y dowodzenia prima facie
jest uprawnione. Te w¹tpliwoci potwierdza analiza orzeczeñ s¹dów, z której
wynika, i¿ zastosowaniu dowodu prima facie nie zawsze towarzyszy pe³ne
wyjanienie, dlaczego s¹d nie dokona³ oceny materia³u sprawy przez pryzmat art. 6 k.c.. Taka sytuacja zwiêksza stan niepewnoci prawnej  zw³aszcza dla strony pozwanej, której pozycjê dowodow¹ mo¿e istotnie pogorszyæ
dzia³anie dowodu prima facie. Strony w szczególnie wa¿nej kwestii rozwa¿enia wyników postêpowania dowodowego nie maj¹ bowiem wp³ywu ani na
oparcie siê przez s¹d na dowodzie prima facie, ani na wybór sposobu rozumienia tego dowodu (z przerzuceniem ciê¿aru dowodu lub bez zmiany ustawowego rozk³adu ciê¿aru dowodu). Pe³ny obraz swej sytuacji adwersarze
uzyskuj¹ wiêc dopiero po rozstrzygniêciu sprawy w instancji, kiedy odnieæ
siê do stanowiska s¹du mo¿na jedynie w apelacji od wyroku.
Brak jednolitej koncepcji dowodu prima facie i dostrzegane w zwi¹zku
z tym ryzyko skutków dzia³ania tej konstrukcji powoduj¹, ¿e reprezentowany jest równie¿ pogl¹d neguj¹cy potrzebê stosowania dowodu prima fa23
cie wród regu³ wnioskowania o faktach w postêpowaniu s¹dowym . Podnosi siê mianowicie, i¿ zamiast korzystaæ z tego dowodu wystarczy³oby
23
Zob. M. Soniak: Zagadnienie zwi¹zku przyczynowego a dowód prima facie w procesach lekarskich [w:]
Ksiêga pami¹tkowa ku czci K. Stefki, Warszawa  Wroc³aw 1967, s. 431.
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powo³aæ siê na znan¹ praktyce i bli¿ej opracowan¹ teoretycznie konstrukcjê domniemania faktycznego, dopuszczaj¹c swobodniejsz¹ ocenê materia³u sprawy przy stosowaniu tego domniemania.
Jest to stanowisko warte rozwa¿enia. Moim zdaniem, w tych przypadkach, w których stosowanie dowodu prima facie by³oby uzasadniane oczywistoci¹ okolicznoci sprawy, nie powinno równie¿ budziæ w¹tpliwoci i
trudnoci skonstruowanie domniemania faktycznego, prowadz¹cego do stanowczego wniosku o udowodnieniu przes³anek odpowiedzialnoci deliktowej. Co za dotyczy pozosta³ych sytuacji, w których nie mo¿na zasadnie sformu³owaæ twierdzenia res ipsa loquitur, fakty istotne dla rozstrzygniêcia sprawy powinny byæ tym bardziej ustalane wed³ug ogólnych zasad, np. domniemaniami faktycznymi. Artyku³ 231 k.p.c. stwarza dla s¹du dostatecznie szerokie pole do takiego wnioskowania o faktach na podstawie innych faktów.
Lektura uzasadnieñ wyroków wskazuje za, ¿e s¹dy s¹ do owego elastycznego wywodzenia wniosków przygotowane: przytoczona wczeniej analiza
okolicznoci zaka¿enia pacjenta ¿ó³taczk¹ w szpitalu miejskim pokazuje, jak
logiczna i precyzyjna potrafi byæ ocena ró¿nych faktów sk³adaj¹cych siê na
ostateczny, stanowczy os¹d o zaka¿eniu chorob¹.
Nie wydaje siê równie¿ ca³kowicie uzasadniona wyra¿ana w teorii prawa obawa o efektywnoæ stosowania domniemañ faktycznych oparta na
spostrze¿eniu, i¿ skoro podwa¿enie wniosku domniemania nastêpuje ju¿ w
razie zaistnienia w¹tpliwoci co do jego trafnoci, rzadko bêdzie siê pojawia³a mo¿liwoæ skorzystania przez poszkodowanego z presumpcji faktycznej. Otó¿, w praktyce istnienie owego stanu niepewnoci, wykluczaj¹cego wnioskowanie oparte na domniemaniu przyjmowane jest dopiero
wtedy, gdy zostan¹ wykazane (np. przez pozwanego w ramach dowodu przeciwnego) konkretne fakty, zaburzaj¹ce taki model wnioskowania. Sama teoretyczna mo¿liwoæ innego przebiegu zdarzeñ, podnoszona przez stronê
pozwan¹ lub niewykluczona przez bieg³ego, poddawana jest wiêc przez
s¹d dodatkowej weryfikacji pod k¹tem tego, czy zaistnia³y te zarzucane
fakty i czy realnie mog³y podwa¿yæ trafnoæ wniosku domniemania faktycznego. Jest to, moim zdaniem, wnioskowanie dopuszczalne w ramach
swobodnej oceny dowodów, dokonywanej przez s¹d. Ponadto za, jest ono
sprawdzalne w tym znaczeniu, ¿e strony maj¹ mo¿liwoæ zg³aszania w apelacji zarzutów wykroczenia przez s¹d poza granice tej swobody i ¿¹dania
powtórnej analizy i oceny dowodów przez s¹d drugiej instancji.
O skutecznoci stosowania domniemañ faktycznych jako metody wywodzenia konkluzji o faktach istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy wiad128
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czy równie¿ obserwacja praktyki: sporód jedenastu badanych spraw rozstrzygniêtych w okrêgu warszawskim, w których w zasadniczej wiêkszoci
wnioskowano na podstawie domniemania faktycznego, a¿ dziesiêæ zakoñczy³o siê wyrokiem przynajmniej czêciowo uwzglêdniaj¹cym powództwo,
to znaczy  opartym na stwierdzeniu, ¿e poszkodowany wykaza³ przes³anki
odpowiedzialnoci deliktowej. Optymistycznie mo¿na wiêc podsumowaæ,
¿e niew¹tpliwe trudnoci dowodowe, wystêpuj¹ce w sprawach lekarskich
nie by³y przeszkod¹ nie do pokonania w skutecznym dochodzeniu naprawienia szkody wyrz¹dzonej pacjentowi w zwi¹zku z leczeniem.

Prawo i Medycyna 2/2004 (15, vol. 6)

129

Edyta L. Wędrychowska

Problemy prawne praktyki lekarskiej

Szanowni Pañstwo,
Pocz¹wszy od niniejszego numeru Prawa i Medycyny wprowadzony zostaje nowy dzia³ zatytu³owany Problemy prawne praktyki lekarskiej. Publikowane w nim bêd¹ pytania dotycz¹ce problemów prawa medycznego wraz z odpowiedziami. Materia³y te pochodz¹ z serwisu internetowego Prawo i Zdrowie (http://www.prawoizdrowie.pl) prowadzonego przez Dom Wydawniczy ABC  Oddzia³ Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, który od pocz¹tku tego roku rozpocz¹³ aktywn¹ wspó³pracê
przy wydawaniu kwartalnika Prawo i Medycyna. Daje to mo¿liwoæ
przedstawiania tak¿e na ³amach pisma wybranych pytañ i odpowiedzi,
które wydaj¹ siê interesuj¹ce, a przede wszystkim  maj¹ istotny walor
poznawczy. Wskazuj¹ one bowiem na problemy, które maj¹ charakter praktyczny i których rozwi¹zania oczekuj¹ zarówno rodowiska medyczne jak
i pacjenci. Analiza pytañ prowadzi tak¿e do dwóch wniosków natury ogólnej: du¿ego zainteresowania lekarzy i innych pracowników s³u¿by zdrowia problemami prawa medycznego oraz braku wiedzy w tej dziedzinie.
Jak siê wydaje, w du¿ej mierze jest to zwi¹zane tak¿e z niestabilnoci¹
prawa w Polsce i ci¹g³ymi zmianami ustawodawstwa, tak¿e w interesuj¹cym nas aspekcie  prawa medycznego.
Wypada zaznaczyæ, ¿e prezentowane odpowiedzi na pytania nie maj¹
charakteru opinii prawnych i nie mog¹ byæ za takie uwa¿ane. W tej formie
nie jest zreszt¹ mo¿liwe rozwi¹zywanie indywidualnych spraw. Prezentowane bêd¹ zatem odpowiedzi na pytania wskazuj¹ce problemy o znaczeniu
ogólnym i taki te¿ charakter maj¹ odpowiedzi  wskazuj¹ce na unormowania prawne obowi¹zuj¹ce w danej kwestii.
130
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W kwartalniku Prawo i Medycyna bêdziemy publikowaæ odpowiedzi
na pytania uwzglêdniaj¹c aktualny stan prawny, niezale¿nie od czasu, w
jakim zadano pytanie. Oznacza to, ¿e prawie we wszystkich wypadkach
dokonano aktualizacji odpowiedzi, jak¹ otrzyma³ u¿ytkownik serwisu. Zamieszone odpowiedzi s¹ zatem aktualne, dotycz¹ ci¹gle istotnych zagadnieñ prawa medycznego, ale nie s¹ ju¿ dostêpne na stronie internetowej.
Wybrane pytania i odpowiedzi bêdziemy prezentowaæ na ³amach pisma
grupuj¹c je tematycznie. Niniejszy numer zawieraæ bêdzie materia³y dotycz¹ce odpowiedzialnoci karnej i cywilnej. W kolejnych wydaniach postaramy siê wskazaæ inne grupy tematów szczególnie interesuj¹cych rodowiska medyczne.
Na zakoñczenie niniejszego wprowadzenia wypada wskazaæ, ¿e autorami odpowiedzi na pytania s¹ prawnicy wspó³pracuj¹cy z Domem Wydawniczym ABC, specjalizuj¹cy siê w okrelonych problemach prawa medycznego. Odpowiedzi na pytania zamieszczone w niniejszym numerze s¹ efektem mojej wspó³pracy z wydawc¹ serwisu. W nastêpnych wydaniach pojawi¹ siê opracowania tak¿e innych autorów.
Mam nadziejê, ¿e nowy dzia³ Prawa i Medycyny spotka siê z ¿yczliwym przyjêciem Czytelników i pozwoli na wiêksze zwrócenie uwagi na
wystêpuj¹ce w praktyce problemy prawa medycznego.
Pytanie:
Czy lekarz prowadz¹cy prywatn¹ praktykê ma obowi¹zek zbadaæ podejrzanego przyprowadzonego przez policjê?
Odpowied:
Je¿eli organ prowadz¹cy postêpowanie karne wyda takie polecenie, to
tak¿e lekarz prowadz¹cy prywatn¹ praktykê bêdzie mia³ obowi¹zek zbadaæ
podejrzanego. Zgodnie z nowym rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoci z 2003 r. badania przeprowadzaj¹ po prostu w³aciwe zak³ady opieki zdrowotnej (poprzednio, co do zasady, mia³y to byæ zak³ady publiczne). O w³aciwoci decyduje miejsce zamieszkania osoby badanej, siedziba organu prowadz¹cego postêpowanie, udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub przebywanie w zak³adzie na leczeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (do których, jak siê wydaje, nale¿y zw³aszcza wypadek nie cierpi¹cy
zw³oki, wskazany w poprzednio obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu) badanie
mo¿e jednak przeprowadziæ ka¿dy zak³ad opieki zdrowotnej, który ma warunki do przeprowadzenia takich badañ a tak¿e lekarz niezatrudniony w ¿ad-
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nym zak³adzie opieki zdrowotnej lub poza godzinami swojej pracy. Wynika
to z § 6 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 czerwca 2003 r.
w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynnoci z udzia³em
oskar¿onego oraz osoby podejrzanej (Dz. U. Nr 108, poz. 1021).
Jedynym warunkiem jest wydanie polecenia pisemnego przez organ
procesowy, ale w wypadku nie cierpi¹cym zw³oki, wyj¹tkowo badanie lekarskie przeprowadza siê tak¿e na ustne polecenie funkcjonariusza organu
prowadz¹cego postêpowanie karne, np. policjanta. Funkcjonariusz ten zobowi¹zany jest okazaæ legitymacjê s³u¿bow¹ a owo ustne polecenie musi
zostaæ potwierdzone nastêpnie niezw³ocznie na pimie (nie póniej jednak
ni¿ w terminie 7 dni).
Poniewa¿ o odst¹pieniu od formy pisemnej decyduje tak¿e wypadek
nie cierpi¹cy zw³oki, to je¿eli taka okolicznoæ zachodzi, policjant mo¿e
przyprowadziæ podejrzanego do dowolnego lekarza i za¿¹daæ badañ. Zgodnie z przepisami wskazanego rozporz¹dzenia w takiej sytuacji lekarz powinien ustaliæ miejsce i czas przeprowadzenia badañ, chyba ¿e okreli je organ procesowy. Wynika z tego, ¿e organ taki (np. policja) mo¿e okreliæ, ¿e
badania maj¹ byæ przeprowadzone niezw³ocznie w prywatnym gabinecie
lekarza. Powinien to byæ jednak lekarz specjalnoci w³aciwej ze wzglêdu
na zakres badañ. Organ procesowy za (nawet ustnie) musi okreliæ zakres
badañ. Lekarz mo¿e natomiast uznaæ, ¿e konieczne jest uzyskanie opinii
lekarza innej specjalnoci albo przeprowadzenie badañ pomocniczych lub
obserwacji w zak³adzie opieki zdrowotnej, o czym powinien poinformowaæ niezw³ocznie organ polecaj¹cy przeprowadzenie badania.
Pytanie:
Jak ma zachowaæ siê lekarz, je¿eli ma³oletniemu pacjentowi zagra¿a niebezpieczeñstwo a rodzice nie wyra¿aj¹ zgody na zabieg?
Odpowied:
Kwestiê zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego (albo zastosowanie
metody leczenia lub diagnostyki stwarzaj¹c¹ podwy¿szone ryzyko dla pacjenta) reguluje przepis art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z pón. zm.). W
wypadku pacjenta ma³oletniego co do zasady konieczna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego (którym zwykle s¹ rodzice) wyra¿ona w formie pisemnej. Pisemn¹ zgodê musi wyraziæ tak¿e sam ma³oletni pacjent, je¿eli ukoñczy³ 16 lat. Je¿eli jednak przedstawiciel ustawowy nie wyra¿a zgody a wyko132
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nanie zabiegu jest niezbêdne dla usuniêcia niebezpieczeñstwa utraty przez
pacjenta ¿ycia lub ciê¿kiego uszkodzenia cia³a b¹d ciê¿kiego rozstroju zdrowia, zabieg mo¿na przeprowadziæ za zgod¹ s¹du rodzinnego.
Je¿eli jednak zw³oka spowodowa³aby niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub
ciê¿kiego uszkodzenia lub rozstroju cia³a, lekarz mo¿e wykonaæ zabieg tak¿e
bez zgody s¹du rodzinnego. W takiej sytuacji lekarz powinien jednak skonsultowaæ siê z innym lekarzem, w miarê mo¿liwoci tej samej specjalnoci.
Je¿eli jednak konsultacja z jakimkolwiek innym lekarzem nie by³aby mo¿liwa, lekarz mo¿e przeprowadziæ zabieg nawet bez takiej konsultacji. O
przeprowadzeniu zabiegu nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ przedstawiciela ustawowego lub s¹d rodzinny.
Jak wynika z przedstawionego unormowania o zachowaniu lekarza w
takiej sytuacji decyduje stan pacjenta; przy bezporednim zagro¿eniu ¿ycia
lub niebezpieczeñstwie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowia lekarz mo¿e wykonaæ zabieg bez zgody rodziców (czy przy ich sprzeciwie) za zgod¹ s¹du
rodzinnego a je¿eli uzyskanie takiej zgody trwa³oby zbyt d³ugo  decyzjê
podejmuje dwóch lekarzy lub wyj¹tkowo  jeden lekarz.
Warto na marginesie zauwa¿yæ, ¿e ustawa wyranie nie mówi, czy tak
samo mo¿na post¹piæ, je¿eli ma³oletni pacjent ma ju¿ 16 lat i sam równie¿
nie wyra¿a zgody. Jest pewne, ¿e w takiej sytuacji zgoda rodziców nie wystarczy, natomiast brak zgody samego ma³oletniego pacjenta wydaje siê
uniemo¿liwiaæ przeprowadzenie zabiegu, chyba, ¿e nie jest on zdolny do
wiadomego wyra¿enia zgody.
Na zakoñczenie wypada podkreliæ, ¿e zgoda musi byæ wyra¿ona na
pimie i powinna to byæ zgoda na konkretny zabieg, jaki ma byæ przeprowadzony. O zabiegu, sposobie jego wykonania i zwi¹zanych z nim ryzykach powinno siê wczeniej poinformowaæ zarówno rodziców jak i samego
pacjenta, je¿eli ukoñczy³ on 16 lat.
Pytanie:
Policja czêsto przywozi zatrzymane osoby do izb przyjêæ szpitali, aby tam
uzyskaæ opiniê, czy dany delikwent mo¿e przebywaæ w areszcie. Niejednokrotnie nale¿y wykonaæ mu szereg badañ.
Szpital nasz wystawia faktury dla policji za uzyskane porady, jednak niektóre komendy policji odmawiaj¹ p³atnoci, ¿¹daj¹c podstaw prawnych.
Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci i Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z 1997 r. w sprawie przeprowadzania badañ osób zatrzymanych przez
policjê zosta³o uchylone.
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Czy istniej¹ jakie przepisy prawne, które mówi¹ o tym, ¿e szpital ma prawo
do pobierania odp³atnoci za wykonane badania dla zatrzymanych przez policjê, czy te¿ szpital musi mieæ podpisan¹ umowê z dan¹ komend¹ policji?
Odpowied:
W chwili obecnej kwestiê badañ lekarskich osób zatrzymanych przez
policjê normuje wydane na podstawie przepisów ustawy o policji Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 21 czerwca
2002 r. w sprawie badañ lekarskich osób zatrzymanych przez Policjê
(Dz. U. Nr 97, poz. 880). Zgodnie z przepisami tego rozporz¹dzenia badania zatrzymanych przeprowadza siê w najbli¿szym zak³adzie opieki zdrowotnej na pisemny wniosek dy¿urnego jednostki policji. W razie zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia zatrzymanego wystarczy jednak wniosek ustny.
Rozporz¹dzenie to uchyli³o wskazane w pytaniu zarz¹dzenie (mylnie
okrelone jako rozporz¹dzenie) Ministrów Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 24 czerwca 1997 r.
w sprawie trybu przeprowadzania badañ lekarskich osób zatrzymanych przez
Policjê (Monitor Polski Nr 40, poz. 414). Ró¿nice miêdzy tymi aktami prawnymi s¹ niewielkie. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e uchylone zarz¹dzenie
mówi³o o publicznym zak³adzie opieki zdrowotnej a obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie po prostu o lekarzu najbli¿szego zak³adu opieki zdrowotnej.
Zarówno obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie (podobnie jak i uchylone zarz¹dzenie) nie normuje kwestii odp³atnoci za badania zatrzymanych. Nie
wydaje siê jednak zasadne wyci¹ganie z tego wniosku, ¿e w takim razie
wynagrodzenie dla zak³adu opieki zdrowotnej nie nale¿y siê. Przyj¹æ nale¿y, ¿e skoro obowi¹zuj¹ce przepisy nie nakazuj¹ przeprowadzania badañ
bezp³atnie, to obowi¹zuje zasada odp³atnoci. Wydaje siê to uzasadnione
chocia¿by ze wzglêdu na dopuszczenie do przeprowadzenia badañ przez
lekarza niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej a tak¿e wskazanie, ¿e
ma to nast¹piæ w najbli¿szym zak³adzie. Ta ostatnia okolicznoæ wskazuje
w zasadzie na niemo¿noæ zawierania umów z komendami policji. Nawet
w razie zawarcia umowy policja i tak musi zapewniæ transport zatrzymanego do najbli¿szego zak³adu opieki zdrowotnej.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e badania zatrzymanych i ich przywo¿enie
przez policjê nie wi¹¿e siê tylko z wydawaniem zawiadczeñ o mo¿liwoci
kontynuowania zatrzymania ale tak¿e z niesieniem im pomocy medycznej
w zwi¹zku z zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia (rozporz¹dzenie mówi przyk³adowo o widocznych obra¿eniach, utracie przytomnoci). Z braku odmien134
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nych unormowañ nale¿y siê jednak zastanowiæ nad kosztami leczenia osoby zatrzymanej, która ma prawo do nieodp³atnych wiadczeñ medycznych,
tj. ubezpieczonej. Je¿eli zatrzymanemu maj¹cemu ubezpieczenie udziela
siê po prostu pomocy lekarskiej, to trudno dopatrywaæ siê podstawy do
innego ustalania odp³atnoci dlatego, ¿e przywioz³a go policja a nie zosta³
przywieziony np. przez rodzinê. Badania i zawiadczenia wydawane na
polecenie policji co do zasady powinny byæ natomiast przez ni¹ op³acone 
gdy¿ policja je zleca.
Podkreliæ nale¿y, ¿e odmiennie przedstawiaj¹ siê kwestie badania na
zawartoæ alkoholu (co do zasady przeprowadzane bezp³atnie) i badania
oskar¿onych i osób podejrzanych (odp³atnoæ jak dla osoby nieuprawnionej do wiadczeñ bezp³atnych), w wypadku których przepisy okrelaj¹ tak¿e kwestie ich kosztów.
Na zakoñczenie wypada zauwa¿yæ, ¿e ca³kowite nieporozumienie stanowi ¿¹danie policji wskazania podstaw pobrania op³aty  to policja musi
ewentualnie wskazaæ podstawê do ¿¹dania bezp³atnego przeprowadzenia
badañ. Zasad¹ bowiem jest, ¿e je¿eli kto zleca us³ugê, to za jej wykonanie
powinien zap³aciæ. Wykazaæ natomiast trzeba sytuacjê odwrotn¹  prawo
do uzyskania bezp³atnego wiadczenia.
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