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Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez
psychiatrów i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
przez lekarzy innych specjalności

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego1
(dalej zwana ustaw¹)  przyjmuj¹c jako zasadê, ¿e dzia³anie wobec pacjenta oparte byæ musi na poszanowaniu jego prawa do samostanowienia,
które to prawo przys³uguje zarówno pacjentowi wykazuj¹cemu zaburzenia
psychiczne, jak i choremu psychicznie  stanowi pierwszy polski akt normatywny w dziedzinie ochrony zdrowia, oparty na prawid³owych za³o¿eniach aksjologicznych w tym zakresie. O przyjêciu takiego aksjologicznego za³o¿enia wiadczy (ujêta wprawdzie niezbyt fortunnie) definicja zgody
zawarta w jej art. 3 pkt 4, w której okrela siê j¹ jako swobodnie wyra¿on¹
zgodê osoby z zaburzeniami psychicznymi, która  niezale¿nie od stanu jej
zdrowia psychicznego  jest rzeczywicie zdolna do zrozumienia przekazywanej w sposób dostêpny informacji o celu przyjêcia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, proponowanych czynnociach diagnostycznych i leczniczych oraz o daj¹cych siê przewidzieæ skutkach tych dzia³añ lub ich zaniechania.
Literalne brzmienie definicji zgody zawartej w ustawie nie pozwala na
okrelenie, jakie dzia³ania lekarza psychiatry wymagaj¹ zgody ani te¿ na
stanowcze twierdzenie o istnieniu obowi¹zku informowania pacjenta, wyliczenie bowiem zawarte w art. 3 pkt 4 ustawy odnosi siê do kwestii zakresu informowania pacjenta. Odczytywanie art. 3 pkt 4 ustawy jako statuuj¹cego obowi¹zek informowania pacjenta i uzyskiwania jego zgody na podejmowane wobec niego dzia³ania lekarskie jest nie tylko niezgodne z rezultatem wyk³adni jêzykowej, ale ponadto przy takim podejciu ca³kowicie
zbêdny by³by przepis art. 22 ust. 1, reguluj¹cy kwestiê wyra¿ania zgody na
1

Dz. U. Nr 111, poz. 535 z pón. zm.
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przyjêcie do szpitala psychiatrycznego. Ogólnej definicji zgody z art. 3
pkt 4 ustawy nie towarzysz¹ odpowiednie szczegó³owe unormowania, okrelaj¹ce kiedy i w jakiej formie nale¿y odbieraæ zgodê pacjenta. W ustawie
zawarte s¹ nieliczne unormowania expresis verbis uzale¿niaj¹ce dzia³anie
lekarza psychiatry od zgody pacjenta i s¹ to:
 art. 22 ust. 1, warunkuj¹cy przyjêcie do szpitala psychiatrycznego pisemn¹ jego zgod¹,
 art. 33 ust. 3, odnosz¹cy siê do wiadczeñ zdrowotnych, których realizowanie jest mo¿liwe tylko na podstawie zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (pewne wiadczenia zdrowotne nigdy nie mog¹
byæ podjête bez zgody pacjenta).
W pozosta³ym zakresie o koniecznoci odbierania zgody wnioskujemy
a contrario z tych przepisów, które wyra¿aj¹ uprawnienie do dzia³ania bez
zgody pacjenta. Do tej grupy przepisów zaliczyæ nale¿y:
 art. 21 ust. 1, dopuszczaj¹cy badanie psychiatryczne bez zgody pacjenta,
 art. 34, zezwalaj¹cy na stosowanie przymusu bezporedniego wzglêdem osoby przyjêtej do szpitala psychiatrycznego bez zgody, w celu
zapobie¿enia jej samowolnemu opuszczeniu tego szpitala lub zastosowaniu czynnoci leczniczych niezbêdnych dla usuniêcia przyczyn jej
przyjêcia do szpitala bez zgody (art. 34 w zwi¹zku z art. 33 ust. 1).
O potrzebie uzyskiwania zgody pacjenta porednio wiadczy tak¿e uregulowanie dotycz¹ce stosowania przymusu bezporedniego  porednio,
rozwi¹zanie to bowiem mog³oby funkcjonowaæ tak¿e przy braku wymogu
odbierania zgody pacjenta.
Wnioskowanie a contrario nie daje tak jednoznacznych rezultatów, jakie uzyskujemy poprzez wprowadzenie pozytywnego przepisu. Ju¿ z tego
powodu istniej¹cy stan rzeczy oceniæ trzeba krytycznie. Tak¿e inne wzglêdy stanowi¹ o jej zasadnoci:
1. Prawo cz³owieka do samostanowienia jest gwarantowane w art. 47
Konstytucji. Lekarski obowi¹zek odbierania zgody pacjenta z uwagi
na konstytucyjn¹ regulacjê praw i wolnoci obywatelskich powinien
byæ ujêty w ramy pozytywnego przepisu rangi ustawowej, gdy¿
w art. 31 ust. 3 Konstytucji stanowi siê, ¿e ograniczenia w zakresie
korzystania z konstytucyjnych wolnoci i prawa mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego b¹d
dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej albo wolnoci i praw innych osób.
6
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2. Ujemn¹ konsekwencj¹ status quo jest to, ¿e lekarz niedope³niaj¹cy tego
obowi¹zku mo¿e poszukiwaæ usprawiedliwienia w³anie w braku takiego przepisu.
Rozwi¹zania zawarte w ustawie by³y nowatorskie w chwili jej ustanawiania, jednak¿e walor ten, po czêci, utraci³y w okresie póniejszym,
a zw³aszcza po wejciu w ¿ycie Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.2
i ustawy o zawodzie lekarza. Ustawa o zawodzie lekarza nie jest wolna od
mankamentów, jednak¿e w niektórych obszarach zawiera rozwi¹zania, które,
jak siê wydaje, powinny znajdowaæ zastosowanie w relacji lekarz psychiatrapacjent. W tym jednak¿e celu nale¿y wykazaæ, ¿e jest to zgodne
z liter¹ prawa.
Ustawa o zawodzie lekarza jest chronologicznie póniejsza ni¿ ustawa,
a przy tym jej unormowania adresowane s¹ w wiêkszoci do ogó³u lekarzy
i dotycz¹ dzia³añ lekarskich wszelkiego rodzaju. Pozwala to przyj¹æ, ¿e
w odniesieniu do wielu postanowieñ ustawy o zawodzie lekarza mo¿na
i nale¿y kierowaæ siê zasad¹ lex posterior generalis non derogat legi anteriori speciali (póniejszy przepis ogólny nie uchyla wczeniejszego przepisu szczegó³owego).
Przestrzeganie tej zasady z ¿elazn¹ konsekwencj¹ spowoduje, ¿e istnienie co do okrelonej kwestii uregulowania w ustawie uniemo¿liwi odnoszenie doñ przepisów ustawy o zawodzie lekarza. Przy takim podejciu przepisy
zawarte w ustawie o zawodzie lekarza znajdowa³yby zastosowanie jedynie
w odniesieniu do tych zagadnieñ, których nie unormowano w ustawie w ogóle. Konsekwencje tego zilustrujmy na przyk³adzie przedmiotowego i podmiotowego zakresu uprawnienia pacjenta do wyra¿ania zgody: poniewa¿ ustawa zawiera w tej materii pewne uregulowania, nie by³oby mo¿liwe odnoszenie do niej postanowieñ ustawy o zawodzie lekarza. Nie wydaje siê jednak,
by ten kierunek rozumowania zas³ugiwa³ na aprobatê z uwagi na to, ¿e na tej
drodze uzyskuje siê daleko id¹ce ograniczenia prawa cz³owieka do samostanowienia (o czym ni¿ej), któremu to prawu w okresie obowi¹zywania ustawy
przydano ochronê w ustawie zasadniczej. Wydaje siê tak¿e, i¿ nie ma racjonalnych podstaw po temu, by pacjentowi psychiatrycznemu odmawiaæ praw,
które pozosta³ym pacjentom przyzna³a póniejsza ustawa o zawodzie lekarza, skoro ustawa oparta jest o s³uszne za³o¿enie, ¿e chory psychicznie nie
mo¿e byæ pozbawiony prawa do samostanowienia.
2
Dz. U. Nr 78, poz. 483 wraz ze sprostowaniem: Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319. Tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r., Nr 21, poz. 204 z pón. zm.
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Powstaje ponadto pytanie, czy w kwestiach nieznajduj¹cych regulacji
w ustawie powinno siê stosowaæ przepisy ustawy o zawodzie lekarza, skoro mo¿liwe jest, ¿e nie mamy tu do czynienia z nieprzemylanym brakiem
regulacji a tylko celowym dzia³aniem ustawodawcy, który kieruj¹c siê odrêbnoci¹ normowanej materii ukszta³towa³ relacjê pacjentpsychiatra
odmiennie ni¿ relacjê pacjentlekarz innej specjalnoci. Dotyczy to np.:
 kwestii prawa pacjenta do uzyskiwania informacji w szerszym zakresie
ni¿ to przewidziano w ustawie,
 uprawnieñ szesnastolatków do wspó³decydowania na równi z przedstawicielem ustawowym, o czym ustawa nie wspomina,
 prawa pacjenta do wyra¿ania zgody na wszelkie podejmowane wobec
niego dzia³ania lekarskie, poczynaj¹c od badania, które to prawo nie
znalaz³o odzwierciedlenia w pozytywnym przepisie ustawy,
 pominiêtych w ustawie uprawnieñ opiekuna faktycznego.
Innymi s³owy: wydaje siê, ¿e ani nie jest tak, ¿e lekarz psychiatra mo¿e
zrezygnowaæ ze stosowania przepisów ustawy o zawodzie lekarza na tej
podstawie, ¿e ustawa ma co do danej kwestii swoje unormowania, ani nie
jest oczywiste stosowanie przezeñ postanowieñ ustawy o zawodzie lekarza
w kwestiach nieporuszonych w ustawie.
Poni¿ej zostan¹ przedstawione przyk³ady dylematów rysuj¹cych siê
w zwi¹zku z zasygnalizowanymi w¹tpliwociami interpretacyjnymi wystêpuj¹cymi na tle obowi¹zuj¹cego stanu prawa.

Zakres informacji przys³uguj¹cej pacjentowi
W wietle ustawy o zawodzie lekarza (art. 31 ust. 1) podstawowym
warunkiem skutecznoci zgody jest odpowiednie poinformowanie pacjenta, przy czym, jeli pacjent nie jest w stanie przyj¹æ informacji ze zrozumieniem, jest ona udzielana jego przedstawicielowi ustawowemu, a w razie
jego braku b¹d gdy porozumienie z nim jest niemo¿liwe, informacja udzielana jest opiekunowi faktycznemu (art. 31 ust. 6).
Przepis art. 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza nakazuje informowanie
w sposób przystêpny o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz mo¿liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, daj¹cych
siê przewidzieæ nastêpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach
leczenia oraz rokowaniu  z tej przyczyny w pimiennictwie mówi siê
o wiadomej zgodzie pacjenta. Wyj¹tki od tej zasady s¹ dwa:
8
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1. Lekarz mo¿e ograniczyæ zakres informacji  o stanie zdrowia i rokowaniu  kierowanej do pacjenta, jeli rokowanie jest niepomylne, wedle
za jego oceny za ograniczeniem przemawia dobro pacjenta. Wtedy, jak
mówi ustawa, lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta
lub osobê upowa¿nion¹ przez pacjenta (art. 31 ust. 4). W wietle tego
sformu³owania nie jest jasne, co stanowi przedmiot wypowiedzi adresowanej do tych innych osób: czy lekarz wskazuje im jedynie fakt niepe³nej informacji uzyskanej przez pacjenta czy te¿ udziela im pe³nej
informacji?
2. Tak¿e na ¿¹danie pacjenta ustaje obowi¹zek informowania go (art. 31
ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza).
W ustawie nie znajdujemy stanowczych stwierdzeñ na temat lekarskiego obowi¹zku udzielania pacjentowi informacji w zakresie wskazanym
w przepisie art. 3 pkt 4. Ustawa nakazuje jedynie uprzedziæ pacjenta
o koniecznoci zastosowania przymusu bezporedniego (art. 18 ust. 4), wyjanienie przyczyn przyjêcia pacjenta do szpitala bez jego zgody i poinformowanie go o przys³uguj¹cych mu prawach (art. 23 ust. 3)  jednak¿e
bez wskazania, o jakie prawa chodzi.
W ustawie nie zosta³o tak¿e wyra¿one uprawnienie do uzyskiwania informacji przez opiekuna faktycznego.
Obowi¹zku informowania pacjenta dotyczy § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r.3 w sprawie
wykazu wiadczeñ zdrowotnych wymagaj¹cych odrêbnej zgody pacjenta
lub jego przedstawiciela ustawowego. Znajdujemy tam takie stwierdzenie:
Lekarz jest obowi¹zany poinformowaæ (...) o daj¹cych siê przewidzieæ
skutkach wiadczeñ zdrowotnych (...) wymienionych w tym przepisie.
Postanowienie to wytycza znacznie wê¿sze ramy lekarskiego obowi¹zku informowania ni¿ ma to miejsce w ustawie o zawodzie lekarza, a rzecz
dotyczy czynnoci o wysokim poziomie ryzyka. Takie uregulowanie nie
odpowiada tak¿e treci art. 3 pkt 4 ustawy, choæ rozporz¹dzenie zosta³o
wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie.
Z powy¿szych uwag wynika, ¿e w istocie zakres informowania o metodach postêpowania o podwy¿szonym ryzyku, okrelonych w omawianym
rozporz¹dzeniu, jest szerszy ni¿ to wynika z jego treci, jest bowiem na
pewno ukszta³towany postanowieniami ustawy  dalej zostanie podjêta
kwestia, czy tak¿e postanowieniami ustawy o zawodzie lekarza.
3

Dz. U. Nr 100, poz. 503.
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Pomiêdzy porównywanymi ustawami wystêpuj¹ istotne ró¿nice: po
pierwsze, ustawa nie statuuje w sposób wyrany obowi¹zku informowania
pacjenta, po wtóre, nawet jeli uznaæ, ¿e art. 3 pkt 4 ustawy zawiera okrelenie obowi¹zku informowania pacjenta, i tak nie da siê nie zauwa¿yæ, ¿e
w ustawie brak wzmianki o alternatywnych, w stosunku do proponowanych, metodach postêpowania  pozosta³e ró¿nice s¹ raczej jêzykowej natury (te same treci ujêto poprzez odmienne sformu³owania). W rezultacie
mo¿liwe jest wyra¿enie pogl¹du, którego nie podzielam, ¿e informowanie
pacjenta wchodzi w grê tylko w zakresie przewidzianym w art. 3 pkt 4
ustawy i nie ma charakteru obowi¹zkowego.
Wedle mojej opinii, lekarz psychiatra powinien informowaæ pacjenta w
zakresie przewidzianym w art. 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza. Za tym
sposobem podejcia do zagadnienia przemawiaj¹ argumenty natury celowociowej oraz wyk³adnia historyczna. Otó¿ w chwili wejcia w ¿ycie ustawy obowi¹zywa³a ustawa o zawodzie lekarza z 1950 r., która nie zawiera³a
¿adnych unormowañ tycz¹cych obowi¹zku informowania pacjenta, tote¿
przepisy ustawy  choæ szcz¹tkowe  stanowi³y istotny krok naprzód w
przyznawaniu pacjentowi prawa decydowania o swoim zdrowiu. Jednak¿e
po wejciu w ¿ycie obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy o zawodzie lekarza sytuacja uleg³a zmianie, gdy¿ przyzna³a ona pacjentom prawo do uzyskiwania informacji i to w zakresie szerszym ni¿ to uczyniono w ustawie. Wedle
mego przekonania brak jest uzasadnienia dla traktowania pacjentów psychiatrycznych odmiennie ni¿ pozosta³ych pacjentów. Nie postrzegam prawnych argumentów przeciwko odnoszeniu postanowienia art. 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza do psychiatrów i ich pacjentów:
 skoro przyznaje siê pacjentowi psychiatrycznemu prawo do samostanowienia, to trzeba mu tak¿e przyznaæ prawo do uzyskiwania informacji
w pe³nym zakresie,
 wyjcie poza rezultaty wyk³adni jêzykowej jest tu dopuszczalne, odpowiada to bowiem nakazowi dokonywania interpretacji na rzecz istnienia uprawnienia pacjenta do uzyskiwania pe³nej informacji, to za oznacza dzia³anie na rzecz jego prawa.
Niemniej jednak, z uwagi na specyfikê przedmiotu regulacji normatywnej, z jak¹ mamy tu do czynienia, konieczne jest rozwa¿enie  przy uwzglêdnieniu z³o¿onego zagadnienia zdolnoci pacjentów psychiatrycznych do
przyjêcia informacji ze zrozumieniem  czy s¹ jakie wzglêdy przemawiaj¹ce przeciwko zaakceptowaniu tezy o koniecznoci udzielania pacjentom
psychiatrycznym pe³nej informacji po myli art. 31 ustawy o zawodzie le10
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karza, a wiêc w zakresie szerszym ni¿ to ma miejsce w ustawie. Nikt inny
poza psychiatrami nie rozstrzygnie tego zagadnienia.
W ustawie nie wyra¿ono uprawnienia lekarza do udzielania pacjentowi
niepe³nej informacji z uwagi na jego dobro. W razie odnoszenia powy¿szej
regulacji do obowi¹zków lekarza psychiatry rodzi siê tak¿e pytanie  jak
w tym przypadku rozumieæ nale¿y niepomylne rokowanie: czy jako
brak perspektyw na wyleczenie b¹d poprawê zdrowia, czy te¿ raczej jako
istnienie nieusuwalnego zagro¿enia dla ¿ycia? Odpowied na to pytanie,
jak równie¿ na pytanie, czy lekarz psychiatra powinien mieæ uprawnienie
do ograniczenia informacji kierowanej do pacjenta, mo¿e byæ sformu³owana wy³¹cznie przez psychiatrów. W razie udzielenia na nie odpowiedzi
pozytywnej prawnik bêdzie móg³ powo³aæ siê na argumenty natury celowociowej, które pozwol¹ wywieæ uprawnienie nawet z obecnego stanu
prawnego.
Gdyby przyj¹æ  a mam przekonanie o takiej potrzebie  jako zasadê, ¿e
pacjent psychiatryczny ma prawo do uzyskania informacji stosownie do
art. 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, to trzeba z ca³¹ moc¹ podkreliæ,
¿e obowi¹zek ten obejmuje tak¿e farmakoterapiê: pacjent ma prawo wiedzieæ, jakie s¹ oczekiwania po zastosowaniu okrelonego leku, jakie s¹ jego
skutki uboczne oraz jak¹ ma alternatywê (w tym alternatywê niezwi¹zan¹
z finansowaniem przez Fundusz Zdrowia). Musz¹ byæ tak¿e jasno postawione konsekwencje rezygnacji z farmakoterapii. Analogicznie rzecz siê
przedstawia, jeli idzie o alternatywne metody postêpowania  wiadome
jest, ¿e w ró¿nych orodkach stosowane s¹ zró¿nicowane metody diagnozowania, terapii i rehabilitacji, tote¿ pacjent powinien mieæ mo¿noæ dokonania stosownego wyboru. Prawo pacjenta psychiatrycznego do informacji
o alternatywnych metodach postêpowania nabiera szczególnego znaczenia
wówczas, gdy proponowane s¹ metody postêpowania o podwy¿szonym
ryzyku  w ¿adnym razie nie jest wystarczaj¹ce poinformowanie pacjenta
po myli przywo³anego rozporz¹dzenia. Wypowiadany tu pogl¹d odnosi
siê tak¿e do terapii prowadzonej podczas pobytu w szpitalu. Jedynie taki
sposób postêpowania oceniam jako zgodny z art. 47 Konstytucji, który przydaje ochronê prawu cz³owieka do decydowania o swoim ¿yciu osobistym.
W zwi¹zku z powy¿sz¹ tez¹ musi byæ postawione pytanie o sytuacjê
prawn¹ lekarza psychiatry, który udzieli pacjentowi informacji tylko zgodnie z ustaw¹, a wiêc bez omówienia innych, ni¿ zaproponowana, metod
postêpowania. Otó¿ taki lekarz, wobec stanu prawa, w którym nie ma przepisu wprost nak³adaj¹cego taki obowi¹zek na lekarzy psychiatrów, bêdzie
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móg³ unikn¹æ odpowiedzialnoci karnej poprzez powo³anie siê na usprawiedliwiony b³¹d co do prawa. Analogiczne rozstrzygniêcie przyj¹æ trzeba
w przypadku, gdy lekarz psychiatra w ogóle nie poinformuje pacjenta,
gdy¿  jak to powy¿ej zosta³o wskazane  art. 3 ust. 4 ustawy w sposób
wyrany nie nak³ada obowi¹zku udzielania pacjentowi informacji.
Omówienia wymaga tak¿e brak w ustawie unormowañ opiekuna faktycznego, podczas gdy w ustawie o zawodzie lekarza przyznano mu okrelone uprawnienia. Wedle art. 31 ust. 8 ustawy o zawodzie lekarza tzw.
opiekunem faktycznym jest osoba wykonuj¹ca , bez obowi¹zku ustawowego, sta³¹ pieczê nad pacjentem, który ze wzglêdu na wiek, stan zdrowia
albo swój stan psychiczny takiej pieczy wymaga. Pomijaj¹c zastrze¿enia
zwi¹zane z treci¹ tej definicji i jej funkcjonalnoci¹, trzeba postawiæ pytanie o pozycjê opiekuna faktycznego w relacji z lekarzem psychiatr¹. Kieruj¹c siê wzglêdami wy³¹cznie prawnej natury dochodzi siê do wniosku, ¿e
tak¿e w tym przypadku ma on uprawnienia okrelone w ustawie o zawodzie lekarza, gdy¿ wobec braku postanowieñ w tej kwestii w ustawie kierowaæ siê nale¿y przepisami ustawy o zawodzie lekarza.
Rzecz jednak w tym, ¿e brak wzmianki o opiekunie faktycznym w ustawie mo¿e byæ zamierzony: delikatna materia zdrowia psychicznego mo¿e
stanowiæ przeciwwskazanie do przyznawania uprawnienia osobom, które
samodzielnie kreuj¹ siê na opiekunów, co sprawia, ¿e rolê tak¹ powierzyæ
mo¿e tylko s¹d podejmuj¹cy decyzjê o ca³kowitym czy czêciowym ubezw³asnowolnieniu.
Tak¿e w odniesieniu do tej kwestii konieczne jest zajêcie stanowiska
przez psychiatrów.

Podmiotowy zakres prawa do wyra¿ania zgody na dzia³ania
lekarza psychiatry
Obydwie przedmiotowe ustawy s¹ zgodne co do tego, ¿e osoba ubezw³asnowolniona ca³kowicie mo¿e wspó³decydowaæ o sprawach jej tycz¹cych  jeli jej stan zdrowia na to pozwala. Niemniej jednak w kwestii
podmiotowego zakresu prawa do samostanowienia wystêpuj¹ pomiêdzy
porównywanymi ustawami pewne ró¿nice. Ustawa o zawodzie lekarza
16-latkowi przyznaje prawo do uzyskiwania informacji i wspó³decydowania, na równi z przedstawicielem ustawowym, o wiadczeniach zdrowotnych (art. 32 ust. 5), nie ma za postanowienia o analogicznej treci w usta12
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wie, która przyznaje 16-latkowi jedynie prawo do wspó³decydowania o przyjêciu do szpitala psychiatrycznego. To zró¿nicowanie usprawiedliwia postawienie pytania, czy brak wzmianki o uprawnieniach ma³oletniego, który ukoñczy³ 16 lat, w ustawie jest zamierzeniem celowym, zwi¹zanym
z przekonaniem, ¿e w przypadku 16-latka z zaburzeniami psychicznymi
(b¹d chorob¹ psychiczn¹) wystêpuje niejako podwójne ograniczenie zdolnoci do przyjmowania informacji ze zrozumieniem i wyra¿ania zgody
w sposób wiadomy. Odpowied prawnika jest tu oczywista, gdy¿, po pierwsze, brak regulacji w ustawie pozwala na stosowanie postanowieñ ustawy
o zawodzie lekarza; po wtóre, trudno znaleæ racjonalne uzasadnienie dla
przydania 16-latkowi prawa do wspó³decydowania tylko w kwestii hospitalizacji.
Opisany niedostatek regulacji w ustawie wspó³gra z brakiem stanowczych w niej stwierdzeñ na temat prawa pacjenta psychiatrycznego do
wyra¿ania zgody na podejmowane wobec niego dzia³ania diagnostyczne,
lecznicze, rehabilitacyjne i profilaktyczne. Na tej podstawie mo¿na podj¹æ
próbê wysuniêcia tezy, ¿e 16-latek jest w takiej samej sytuacji jak doros³y
pacjent psychiatryczny, zatem jego prawo do samostanowienia ma tê sam¹
podstawê prawn¹. Brakuje jednak argumentów na poparcie tego kierunku
rozumowania, przepisy bowiem, z których wyprowadza siê a contrario
wniosek o prawie pacjenta do wyra¿ania zgody na badanie i leczenie 
a mianowicie art. 21 ust. 1 i art. 33 ust. 1  nie zawieraj¹ sformu³owañ,
które pozwoli³yby na objêcie wnioskami a contrario tak¿e ma³oletnich,
którzy ukoñczyli 16 lat.
Nie sposób tak¿e rozumowania, odnosz¹cego siê wyra¿ania zgody na
dzia³ania diagnostyczne i terapeutyczne, oprzeæ na treci art. 22 ust. 4 (tycz¹cy hospitalizacji), jest to bowiem przepis normuj¹cy wyj¹tek, a jako taki
nie podlega wyk³adni rozszerzaj¹cej i mo¿e byæ stosowany tylko w odniesieniu do hospitalizacji.
W tym miejscu trzeba wskazaæ, ¿e w ustawie o zawodzie lekarza nie
znajdujemy ¿adnych stwierdzeñ odnosz¹cych siê do wyra¿ania zgody na hospitalizacjê, gdy¿ ustawa ta dotyczy wiadczeñ zdrowotnych lekarzy, poród
których nie wymienia siê hospitalizacji (art. 2 ust. 1). Postanowienia o hospitalizacji zawarte s¹ w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. zak³adach opieki
zdrowotnej4, odnosz¹cej siê do wszelkich szpitali. W ustawie tej art. 21 ust. 1
stanowi siê, ¿e o przyjêciu do szpitala decyduje lekarz po zapoznaniu siê ze
4
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stanem zdrowia i po uzyskaniu zgody pacjenta lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba ¿e na mocy odrêbnych przepisów
mo¿liwe jest przyjêcie do szpitala bez wyra¿enia zgody.
W ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej nie ma wzmianki o uprawnieniach 16-latka, tote¿ jego zgoda na hospitalizacjê jest wymagana jedynie na
podstawie przepisów ustawy. Zatem w wietle obowi¹zuj¹cego prawa
16-letni pacjent psychiatryczny wyra¿a zgodê na swoj¹ hospitalizacjê, za
16-latek wykazuj¹cy objawy schorzenia somatycznego takiej zgody nie ma
prawa wyra¿aæ. Niemniej jednak zasadne jest odbieranie jego zgody na
hospitalizacjê, bowiem jest wspó³decydentem w sprawach wiadczeñ zdrowotnych, nie ma wiêc sensu jego umieszczanie w szpitalu w sytuacji, gdy
odmówi zgody na dalsze czynnoci.
Uprzednio wskazano, ¿e w ustawie brak uregulowañ odnosz¹cych siê
do uprawnieñ opiekuna faktycznego do uzyskiwania informacji o pacjencie. Obecnie trzeba wskazaæ, ¿e ustawa nie przewiduje wyra¿ania przezeñ zgody na hospitalizacjê, choæ uprawnienie takie przyznaje ustawa
o zak³adach opieki zdrowotnej. Wczeniejsza jest zatem ustawa, która 
w przepisie odnosz¹cym siê do wszelkich hospitalizacji  daje uprawnienie opiekunowi faktycznemu, póniejsza za jest ustawa reguluj¹ca jedynie przyjêcie do szpitala psychiatrycznego, która takiego uprawnienia nie
przewiduje (ustawa póniejsza reguluj¹ca uprawnienia wê¿szego krêgu
osób pomija milczeniem kwestiê uregulowan¹ w odniesieniu do ogó³u
pacjentów w ustawie wczeniejszej). Dla ewentualnego powo³ania siê na
wzglêdy natury celowociowej konieczne jest zajêcie stanowiska przez
psychiatrów w kwestii zasadnoci umocowywania opiekuna faktycznego
w omawianym tu zakresie.

Zgoda pacjenta i dzia³anie bez jego zgody
W ustawie brak pozytywnej regulacji dotycz¹cej koniecznoci odbierania zgody pacjenta na wszelkie podejmowane wobec niego interwencje
medyczne. O istnieniu obowi¹zku dzia³ania na podstawie takiej zgody wprost
mówi art. 22 ust. 1 odnosz¹cy siê do przyjêcia do szpitala psychiatrycznego
oraz art. 33 ust. 3 dotycz¹cy wiadczeñ zdrowotnych o podwy¿szonym
ryzyku. W pozosta³ym zakresie o potrzebie odbierania zgody wnioskowaæ
mo¿na tylko a contarrio z przepisów opisuj¹cych przypadki dzia³ania bez
zgody pacjenta.
14
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Z intytulacji przywo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia (W sprawie wykazu
wiadczeñ zdrowotnych wymagaj¹cych odrêbnej zgody pacjenta lub jego
przedstawiciela ustawowego mo¿na, a contrario, wnosiæ, ¿e w pozosta³ym zakresie nie jest wymagana zgoda na poszczególne interwencje,
a wiêc jest dopuszczalna jaka zgoda o charakterze ogólnym  np. w brzmieniu: Wyra¿am zgodê na leczenie w tutejszym szpitalu.
Jeli przyjmiemy jako punkt wyjcia tezê, ¿e lekarz psychiatra jest zwi¹zany postanowieniami ustawy o zawodzie lekarza na równi z obowi¹zkami
wynikaj¹cymi z ustawy, wniosek taki nie mo¿e byæ zaakceptowany, by³aby
to bowiem zgoda o charakterze blankietowym, a jako taka pozbawiona jest
mocy prawnej, gdy¿ z przepisów ustawy o zawodzie lekarza wynika obowi¹zek wyra¿ania zgody na poszczególne interwencje (pogl¹d przeciwny
prowadzi³by do koniecznoci uznania, ¿e niepotrzebnie szeroko ujêto zakres informacji nale¿nej pacjentowi). Ustawa o zawodzie lekarza kreuje
obowi¹zek odbierania zgody, w zasadzie, w odniesieniu do ka¿dej interwencji medycznej, poczynaj¹c od badania (przez które nale¿y na gruncie
tej ustawy rozumieæ jedynie badanie os³uchowe i fizykalne).
Z przeprowadzonego tu rozumowania wynika, ¿e jeli tylko pacjent
psychiatryczny jest zdolny do wiadomego wyra¿enia zgody (a wiêc tak¿e
do przyjêcia informacji ze zrozumieniem), ka¿da czynnoæ wobec niego
podejmowana wymaga odebrania odeñ zgody. Niemniej jednak z uwagi na
to, ¿e z literalnego brzmienia ustawy istnienia takiego obowi¹zku wywieæ
siê nie da, konieczne jest ustalenie, czy wzglêdy celowociowe przemawiaj¹ za uznaniem wyra¿onego powy¿ej stanowiska  to za wymaga ustosunkowania siê psychiatrów.
Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e wobec takiego ukszta³towania stanu prawa
lekarz psychiatra rezygnuj¹cy z odbierania zgody na podejmowane dzia³ania mo¿e siê skutecznie powo³aæ na usprawiedliwiony b³¹d co do prawa.
Przechodz¹c do rozwa¿añ powiêconych problemom wyk³adni ustawy
trzeba wskazaæ, ¿e posi³kuje siê ona terminem bez zgody, co sprawia, ¿e
regulacje, w których to okrelenie wystêpuje, odnoszone byæ mog¹ do dwóch
ró¿nych stanów faktycznych (oczywicie pomijam sytuacjê, gdy sprzeciw
wyra¿a pacjent, którego stan pozwala uczyniæ to skutecznie), tote¿ zachodzi potrzeba ich przywo³ania:
1. Dzia³anie bez zgody ma miejsce wówczas, gdy pacjent, nieprzeciwstawiaj¹cy siê dzia³aniom medycznym, znajduje siê w stanie, w którym nie
mo¿e wiadomie wyraziæ zgody, przy czym przyczynê takiego stanu
rzeczy mog¹ stanowiæ tak zaburzenia psychiczne, jak i schorzenia so-
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matyczne (np. pacjent pozostaje pod wp³ywem rodka narkotycznego
lub jest nieprzytomny)  wtedy nale¿y zrezygnowaæ z odbierania zgody
pacjenta. O tym, czy pacjent jest w stanie wyraziæ zgodê w sposób wiadomy, decyduje lekarz, co szczególnie trudno zdiagnozowaæ, gdy pacjent wykazuje zaburzenia psychiczne.
W tym miejscu trzeba powtórnie wskazaæ na to, ¿e o skutecznej zgodzie
pacjenta mo¿na mówiæ tylko wtedy, gdy zostanie ona poprzedzona odpowiedni¹ informacj¹.
2. Brak zgody wystêpuje tak¿e wtedy, gdy pacjent niebêd¹cy w stanie wiadomie wyraziæ zgody, sprzeciwia siê dzia³aniom lekarza  co otwiera
mo¿liwoæ zastosowania przymusu bezporedniego (oczywicie w granicach wytyczonych postanowieniami ustawy).
Wzgl¹d na dobro pacjenta uzasadnia zastosowanie przymusu bezporedniego (którego formy, w myl art. 18 ust. 3 ustawy, to: przytrzymywanie,
przymusowe zastosowanie leków, unieruchomienie lub izolacja).
Art. 18 ust. 1 ustawy okrela przes³anki stosowania przymusu bezporedniego, poród których s¹ takie, które dotycz¹ samego pacjenta. Jako
takie przes³anki ustawa wymienia zamach na w³asne ¿ycie lub zdrowie.
Konieczne jest wobec tego ustalenie, co siê za tym okreleniem kryje.
W pierwszej kolejnoci sprecyzowania wymaga treæ i zakres nazwy
zamach, a w szczególnoci zachodzi potrzeba przes¹dzenia, czy ustawa
ma na uwadze bezporednie niebezpieczeñstwo dla ¿ycia czy zdrowia pacjenta, czy te¿ tak¿e stadium wczeniejsze, kiedy to niebezpieczeñstwo dla
¿ycia czy zdrowia jest jeszcze porednie.
W ujêciu s³ownikowym zamach znaczy tyle co dzia³anie maj¹ce na
celu odebranie komu ¿ycia (...), targniêcie siê, porwanie siê na (...) kogo,
5
przeciw (...) komu . Zatem w jêzyku polskim u¿ywa siê nazwy zamach
na okrelenie wytworzenia stanu bezporedniego zagro¿enia  nie oznacza
to jednak¿e bezwzglêdnej koniecznoci takiego sposobu jej pojmowania
na gruncie ustawy  odejcie od niego mo¿e byæ zw³aszcza konieczne
z uwagi na kontekst w jakim ona wystêpuje. Kontekst ten tworzy przywo³anie w art. 18 czynnoci wykonywanych na podstawie ustawy, co nie mo¿e
oznaczaæ nic innego, jak wszelkie czynnoci przewidziane w ustawie,
a wiêc badanie psychiatryczne, przyjêcie do szpitala, leczenie. Wobec tego
zastosowanie przymusu bezporedniego jest dopuszczalne w razie przeprowadzania badania psychiatrycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi
5
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na podstawie art. 21 ustawy, w którym mówi siê o zaburzeniach psychicznych, z powodu których pacjent mo¿e zagra¿aæ w³asnemu ¿yciu.
Art. 21 ustawy odwo³uje siê do poredniego zagro¿enia ¿ycia, ale nie ma
w nim wzmianki o niebezpieczeñstwie dla zdrowia pacjenta.
Dla uzyskania zatem spójnych rezultatów wyk³adni nale¿y przyj¹æ, ¿e
stosowanie przymusu bezporedniego ustawa dopuszcza ju¿ w razie wyst¹pienia poredniego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia, wyst¹pienie za tej przyczyny stanowi jeden z minimalnych wymogów podjêcia badania osoby
z zaburzeniami psychicznymi. Oczywicie w myl argumentum ad minore
ad maius tym bardziej jest to dozwolone w razie bezporedniego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia.
Uwzglêdnienie wiêc relacji miêdzy art. 18 ust. 1 a art. 21 ust. 1 ustawy
sk³ania do przyjêcia, ¿e zamach nale¿y rozumieæ jako wytworzenie niebezpieczeñstwa przynajmniej poredniego. W konsekwencji przymus
w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy mo¿e byæ zastosowany ju¿ w razie poredniego niebezpieczeñstwa dla zdrowia.
Aprobata zaprezentowanego kierunku rozumowania prowadzi do wniosku, ¿e art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy stanowi¹ podstawê prawn¹ dla
zastosowania przymusu bezporedniego w celu przeprowadzenia badania
psychiatrycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi wtedy, gdy stanowi
ona z ich powodu przynajmniej porednie zagro¿enie dla swego ¿ycia.
Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie, czy badanie psychiatryczne mo¿e
byæ przeprowadzone przy zastosowaniu przymusu bezporedniego w sytuacji, gdy pacjent stwarza porednie zagro¿enie dla swego zdrowia, trzeba
rozwa¿yæ, co wynika z wyra¿enia w art. 21 ust. 1 ustawy przes³anki braku
zdolnoci do zaspakajania podstawowych potrzeb ¿yciowych. Nie zachodzi potrzeba drobiazgowych dywagacji powiêconych katalogowi podstawowych potrzeb ¿yciowych, chyba bowiem nie mo¿e byæ w¹tpliwoci co
do tego, ¿e podstawow¹ potrzeb¹ cz³owieka jest zachowanie ¿ycia i zdrowia. Wobec tego cz³owiek niezdolny do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb ¿yciowych to taki, który m.in. nie potrafi podj¹æ dzia³añ na
rzecz zachowania swego zdrowia  to za zdaje siê byæ równoznaczne
z wytworzeniem przynajmniej poredniego zagro¿enia dla zdrowia.
Tak wiêc usprawiedliwione jest stwierdzenie, ¿e przes³anki zwi¹zane
z dobrem pacjenta s¹ to¿same w przypadku art. 18 ust. 1 i art. 21 ust.1
ustawy, co prowadzi do wniosku, ¿e badanie psychiatryczne z zastosowaniem przymusu bezporedniego mo¿e mieæ miejsce ju¿ w razie poredniego zagro¿enia zdrowia tego pacjenta.
Koñcz¹c tê sekwencjê, nie mo¿na jednak nie wskazaæ, ¿e zaaprobowany kierunek interpretacji jest niezgodny z za³o¿eniem racjonalnoci dzia³añ
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ustawodawcy, który na okrelenie tego samego nie powinien u¿ywaæ ró¿nych okreleñ ani te¿ temu samemu terminowi nie powinien przypisywaæ
ró¿nych znaczeñ.
Tak¿e i w tym przypadku musi byæ postawione, adresowane do psychiatrów pytanie, o to, czy uzyskane rezultaty wyk³adni odpowiadaj¹ potrzebom praktyki.
Przes³ank¹ hospitalizacji przeprowadzonej dla dobra pacjenta, ale bez jego
zgody  zarówno zdiagnozowanego, czyli chorego psychicznie, jak niezdiagnozowanego  jest to, ¿e bezporednio zagra¿a swojemu ¿yciu (art. 23
ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy) . Jakie s¹ tego konsekwencje, pokazuje przyk³ad
samouszkodzeñ niestwarzaj¹cych bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia.
W przypadku takich samouszkodzeñ wobec pacjenta mo¿e byæ zastosowany
przymus bezporedni (gdy¿ stanowi¹c uszczerbek na zdrowiu, oznaczaj¹ one
skutek dalej id¹cy ni¿ zagro¿enie dla zdrowia)  co przes¹dza o mo¿liwoci
przymusowego podania leków, ale samouszkodzenia takie nie mog¹ stanowiæ podstawy do umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.
Pozostaje rozstrzygn¹æ, czy taki stan rzeczy jest prawid³owy.
Przedstawione rozwi¹zanie normatywne pozwala na w³aciw¹ reakcjê
w przypadkach najbardziej niebezpiecznych, w pozosta³ych sytuacjach osób
chorych psychicznie znajduje zastosowanie art. 29 ustawy  kiedy to do
hospitalizacji dochodzi na podstawie orzeczenia s¹du opiekuñczego. Trzeba z ca³¹ moc¹ w tym miejscu podkreliæ, ¿e ustawa nie przewiduje mechanizmu umieszczenia w szpitalu osoby z zaburzeniami psychicznymi (a wiêc
jeszcze niezdiagnozowanej), która zagra¿a jedynie swojemu zdrowiu,
a nie posiada przedstawiciela ustawowego, gdy¿ z treci art. 22 ustawy nie
sposób wywieæ uprawnienia do podjêcia przez s¹d opiekuñczy samodzielnej decyzji na podstawie stanowiska lekarza, który przeprowadzi³ badanie.
W myl tego przepisu s¹d opiekuñczy orzeka, jeli owiadczenia w przedmiocie hospitalizacji pacjenta i przedstawiciela ustawowego s¹ sprzeczne
(ust. 4) oraz w przypadku wyra¿enia zgody na hospitalizacjê przez przedstawiciela ustawowego osoby niebêd¹cej we w³adzy rodzicielskiej (ust.5).
Rozszerzaj¹ca wyk³adnia jest tu niedozwolona, gdy¿ idzie o przepis okrelaj¹cy wyj¹tek od, gwarantowanej w przepisach Konstytucji, zasady samostanowienia cz³owieka.
Czy odpowiada to potrzebom lecznictwa psychiatrycznego, musz¹ oceniæ psychiatrzy.
Reasumuj¹c: ustawa zezwala na przeprowadzenie badania psychiatrycznego opartego na przymusie bezporednim, gdy pacjent swoim zachowaniem stwarza porednie niebezpieczeñstwo dla swojego zdrowia, natomiast
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przymusowa hospitalizacja wchodzi w grê dopiero wtedy, gdy pacjent bezporednio zagra¿a swojemu ¿yciu.

Stosowanie przymusu bezporedniego w innych zak³adach
opieki zdrowotnej ni¿ wymienione w art. 3 pkt 2 ustawy
(czyli w innych zak³adach opieki zdrowotnej ni¿ szpital
psychiatryczny, dom opieki spo³ecznej)
Przed rozpoczêciem szczegó³owych rozwa¿añ nale¿y wskazaæ, ¿e nazwa szpital psychiatryczny odnosi siê równie¿ do oddzia³u psychiatrycznego w szpitalu ogólnym, kliniki psychiatrycznej, sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi, innego zak³adu opieki zdrowotnej sprawuj¹cego
ca³odobow¹ opiekê psychiatryczn¹ lub odwykow¹ (art. 3 pkt 2 ustawy).
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w codziennej dzia³alnoci ró¿norakich placówek s³u¿by zdrowia personel medyczny ma do czynienia z pacjentami wykazuj¹cymi zaburzenia psychiczne o takim charakterze, ¿e pacjenci ci stanowi¹ niebezpieczeñstwo albo dla samych siebie, albo dla otoczenia  np.
pacjenci kardiologiczni, którzy na skutek niedotlenienia mózgu swoim pobudzeniem uniemo¿liwiaj¹ dzia³ania terapeutyczne. Podobne sytuacje wystêpuj¹ na oddzia³ach neurologicznych i neurochirurgicznych.
W zwi¹zku z tym rodzi siê potrzeba przeciwdzia³ania. Musi byæ wobec
tego postawione pytanie o podstawê prawn¹ takiego postêpowania oraz o
kszta³t i charakter dopuszczalnej interwencji.
Z zaprezentowanych wczeniej wywodów wynika, ¿e rodki przymusu
okrelone w art. 18 ust. 3 mog¹ byæ stosowane ju¿ w przypadku, gdy pacjent
sam stwarza porednie zagro¿enie dla swego zdrowia (dopuszczaj¹c siê zamachu na swoje zdrowie). Ten sposób odczytywania treci art. 18 ust. 1 ustawy otwiera mo¿liwoæ jego zastosowania (ale istnienia tej mo¿liwoci nie
przes¹dza) tak¿e w sytuacji, która polega na tym, ¿e pacjent na skutek schorzeñ somatycznych znajduje siê w stanie psychicznym uniemo¿liwiaj¹cym
dzia³ania medyczne, czyli niewiadomie dokonuje zamachu na swoje zdrowie (np. pacjent kardiologiczny, na skutek niedotlenienia mózgu jest pobudzony i skutecznie uniemo¿liwia dzia³ania personelu medycznego).
Przepis ten nie okrela rodzaju placówki s³u¿by zdrowia, uprawnienie
za przyznaje lekarzowi bez wskazania jego specjalnoci  co jest istotne
z uwagi na aparaturê pojêciow¹ ustawy, która podmiot dzia³aj¹cy na podstawie ustawy okrela tak¿e jako lekarza psychiatrê b¹d innego lekarza:
 nazwy lekarz u¿ywa siê w art. 18 ust. 2, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1,
art. 24 ust. 1;
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 natomiast w art. 21 ust. 2, dotycz¹cym badania psychiatrycznego, jako
zasadê wprowadzono badanie przez lekarza psychiatrê, a jako wyj¹tek
dopuszczono badanie przez innego lekarza.
Usprawiedliwiona jest wiêc teza, ¿e nazw¹ lekarz na gruncie ustawy
objêto zarówno psychiatrów, jak i lekarzy innej specjalnoci.
Nie znaczy to jednak, by lekarze dzia³aj¹cy w innych placówkach ni¿
psychiatryczne nie napotykali na istotne normatywne przeszkody przy próbach oparcia swego dzia³ania na przymusie bezporednim. Rzecz w tym, ¿e
w art. 18 uprawnienie do pos³u¿enia siê przymusem bezporednim ograniczono poprzez wskazanie, ¿e jest to mo¿liwe w toku wykonywania czynnoci przewidzianych w niniejszej ustawie, czyli ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Wobec tego rodzi siê w¹tpliwoæ, czy przymus bezporedni mo¿e byæ stosowany w przypadku dzia³añ podjêtych dla oceny zdrowia somatycznego, a wiêc dzia³añ przewidzianych w innych ustawach. Tê
niejasnoæ potêguje u¿ycie w przepisach powiêconych poszczególnym
dzia³aniom przewidzianym w ustawie przymiotnika psychiatryczny:
 w art. 21 ust. 1 mowa o badaniu psychiatrycznym,
 przepisy odnosz¹ce siê do hospitalizacji wykorzystuj¹ nazwê szpital
psychiatryczny (art. 23 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 34).
Jedynie w art. 24 ust. 1 ustawodawca pos³u¿y³ siê okreleniem szpital, jednak¿e uwzglêdnienie kontekstu, w którym nazwa ta wystêpuje, sprawia, ¿e dochodzimy do wniosku, i¿ w istocie regulacja odnosi siê do umieszczenia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, mowa bowiem tam o hospitalizacji pacjenta niezdiagnozowanego, wykazuj¹cego zaburzenia psychiczne, w celu wyjanienia w¹tpliwoci, czy osoba ta jest chora psychicznie.
Wedle mojej oceny, poszukuj¹c rozwi¹zania analizowanego problemu,
odwo³aæ siê trzeba do art. 30 ustawy o zawodzie lekarza, który nakazuje lekarzowi udzielenie pomocy w ka¿dym przypadku niecierpi¹cym zw³oki (lekarze na okrelenie tej sytuacji u¿ywaj¹ sformu³owania sytuacja urgensowa).
Lekarz maj¹c do czynienia z pacjentem niezdolnym do wiadomego
wyra¿enia zgody z powodu zaburzeñ psychicznych o pod³o¿u somatycznym, jest w swego rodzaju konflikcie: powinien podj¹æ okrelone dzia³ania
dla udzielenia pacjentowi pomocy, a nie ma podstawy prawnej po temu, by
pos³u¿yæ siê w tym celu przymusem bezporednim. Uwa¿am, ¿e w tego
rodzaju sytuacji nieodzowne jest siêgniêcie po instytucjê konfliktu obowi¹zków z art. 26 § 5 kk  która pozwoli na ekskulpacjê lekarza stosuj¹cego przymus w takiej sytuacji  i to nie tylko w razie bezporedniego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia, ale nawet w razie poredniego niebezpieczeñstwa
dla zdrowia. Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e taka ewentualnoæ jest przedmiotem pewnych kontrowersji w pimiennictwie.
20

Prawo i Medycyna 4/2004 (17, vol. 6)

Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów...

Przymusowe przyjêcie do szpitala
By³a ju¿ mowa o tym, ¿e kwestiê przyjêcia pacjenta do szpitala innego
ni¿ psychiatryczny reguluje ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej, która
w art. 21 ust. 1 jako zasadê przewiduje hospitalizacjê opart¹ na zgodzie
pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego b¹d opiekuna faktycznego.
W przepisie tym równoczenie przewidziano wyj¹tek od tej zasady wyra¿ony s³owami: Chyba ¿e na mocy odrêbnych przepisów mo¿liwe jest przyjêcie do szpitala bez wyra¿enia zgody.
Zachodzi wiêc koniecznoæ sformu³owania odpowiedzi na pytanie,
czy postanowienia ustawy odnosz¹ce siê do przymusowej hospitalizacji
mog¹ byæ odnoszone do szpitali innych ni¿ psychiatryczne, a wiêc, czy
osoba niezdolna do wiadomego wyra¿enia zgody mo¿e byæ tam przymusowo umieszczona.
W tym miejscu trzeba przypomnieæ, ¿e dwa przepisy odnosz¹ce siê do
przymusowej hospitalizacji opartej na decyzji lekarza, a mianowicie art. 23
ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy, zezwalaj¹ na ni¹ wtedy, gdy z powodu czy to
choroby psychicznej, czy to zaburzeñ psychicznych, pacjent bezporednio
zagra¿a swemu ¿yciu.
Pomiêdzy tymi dwoma regulacjami wystêpuje pewna ró¿nica: otó¿
w przypadku osoby chorej psychicznie ustawa mówi o przyjêciu do szpitala psychiatrycznego, w odniesieniu za do osoby wykazuj¹cej zaburzenia
psychiczne (niezdiagnozowanej) te¿ jest mowa o szpitalu. Powy¿ej zosta³o
wykazane, ¿e ró¿nica ta nie ma znaczenia, gdy¿ kontekst, w którym ustawodawca pos³u¿y³ siê nazw¹ szpital sprawia, ¿e regulacje odnieæ nale¿y do szpitala psychiatrycznego.
Obydwa omawiane przepisy przewiduj¹, ¿e decyzjê w tym wzglêdzie podejmuje lekarz  co ma znaczenie z przyczyn, o których by³a ju¿ wy¿ej mowa.
Z przeprowadzonych ustaleñ wynika, ¿e obydwa przepisy odnosz¹ siê do
podjêcia przez lekarza dowolnej specjalnoci decyzji o umieszczeniu
w szpitalu psychiatrycznym pacjenta, który sam stanowi bezporednie zagro¿enie dla swego ¿ycia  podczas gdy sygnalizowany problem polega na istnieniu zagro¿enia ¿ycia z innego powodu ni¿ zachowanie samego pacjenta
(np. z powodu zawa³u serca) i koniecznoci umieszczenia go w innym szpitalu. Niemniej jednak zasadne jest przyjêcie, ¿e pacjent taki  choæ z przyczyn
somatycznych, a nie psychicznych  stanowi sam dla siebie zagro¿enie. Problem jednak w tym, ¿e regulacje ustawy odnosz¹ siê do przyjêcia do szpitala
psychiatrycznego, a nie szpitala (oddzia³u) o innym profilu.
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Dla prowadzonego tu rozumowania istotne znaczenie ma tak¿e podstawowa zasada wyk³adni, zgodnie z któr¹ przepisów o charakterze wyj¹tku 
a z takimi mamy do czynienia  nie wolno interpretowaæ rozszerzaj¹co.
Czy zatem uznaæ trzeba, ¿e art. 23 i 24 ustawy nie mog¹ stanowiæ podstawy dla przymusowej hospitalizacji osoby bêd¹cej w stanie zagro¿enia
¿ycia w innym ni¿ psychiatryczny szpitalu, jeli brak jej zdolnoci do wiadomego wyra¿enia zgody?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi i dlatego te¿ praktyka
jest zró¿nicowana.
Wedle mojej oceny tak¿e w tej kwestii rozwi¹zania poszukiwaæ trzeba
w odwo³aniu siê do art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i instytucji kolizji
obowi¹zków z art. 26 § 4 k.k.

Przymusowe badanie o innym charakterze ni¿ psychiatryczne
Postanowienie zawarte w art. 21 ust. 1 ustawy dotyczy wy³¹cznie badania psychiatrycznego, choæ ustawa dopuszcza jego przeprowadzenie przez
lekarza innej specjalnoci ni¿ psychiatra. Zatem nie jest dopuszczalne posi³kowanie siê tym przepisem w przypadku badania o innym charakterze.
W ten sposób dochodzimy do kolejnej przeszkody, na jak¹ napotykaj¹ lekarze innych specjalnoci, której nie udaje siê usun¹æ nawet w drodze zawi³ych konstrukcji interpretacyjnych.
Znów zatem tylko poprzez zastosowanie instytucji konfliktu obowi¹zków mo¿liwe jest uzyskanie podstawy prawnej dla przymusowego badania pacjenta z zaburzeniami psychicznymi przez lekarza podejmuj¹cego
dzia³ania zwi¹zane z inn¹ dziedzin¹ medycyny.
Zasygnalizowa³am powy¿ej pewne w¹tpliwoci interpretacyjne maj¹ce
sw¹ przyczynê w tym, ¿e elementami polskiego porz¹dku prawnego s¹ zarówno ustawa o zawodzie lekarza, jak i ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Jak s¹dzê, istnieje pilna potrzeba doprowadzenia ustawodawstwa do takiego stanu, by przynajmniej w kwestiach o zasadniczym charakterze nie wystêpowa³y niejasnoci. Istotne jest tak¿e poprzedzenie zmian
stanu prawa konsultacjami z lekarzami, gdy¿ bez pe³nej orientacji w potrzebach praktycznych nie uda siê skonstruowaæ prawid³owych rozwi¹zañ
normatywnych.
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Przesłanki przymusowego umieszczenia w szpitalu
psychiatrycznym

Konstytucja RP1 zapewnia prawo do wolnoci osobistej. Zgodnie z treci¹ art. 41 Konstytucji ka¿demu zapewnia siê nietykalnoæ osobist¹ i wolnoæ osobist¹. Pozbawienie lub ograniczenie wolnoci mo¿e nast¹piæ tylko
na zasadach i w trybie okrelonych w ustawie. Ka¿dy pozbawiony wolnoci nie na podstawie wyroku s¹dowego ma prawo odwo³ania siê do s¹du
w celu niezw³ocznego ustalenia legalnoci tego pozbawienia. O pozbawieniu wolnoci powiadamia siê niezw³ocznie rodzinê lub osobê wskazan¹ przez
pozbawionego wolnoci.
To uregulowanie powoduje, ¿e powierzenie s¹dom rozpoznania spraw
dotycz¹cych przyjêcia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego oraz jej wypisania z takiego szpitala stanowi urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolnoci i nietykalnoci osobistej. Ka¿dy przypadek ingerencji w wolnoæ cz³owieka, polegaj¹cej na przymusowym umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym, powinien podlegaæ kontroli s¹du, szczególnie wówczas, gdy osoba dotkniêta t¹ ingerencj¹ czuje siê pokrzywdzona i ¿¹da zba2
dania, czy jej hospitalizacja by³a w wietle faktów i prawa uzasadniona .
Podstawowe zasady dotycz¹ce pozbawienia wolnoci zosta³y umieszczone w ratyfikowanym przez Polskê Miêdzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych3, a tak¿e w Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci4.
Art. 9 Paktu stanowi m. in.: Ka¿dy ma prawo do wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego. Nikt nie mo¿e byæ samowolnie aresztowany lub za1

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
Uchwa³a SN z dnia 6 lutego 1996 r., I CZP 6/9, 6 OSNC 1996/78/95.
3
Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
4
Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
2
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trzymany. Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony wolnoci inaczej, jak tylko na
zasadach i w trybie ustalonym przez ustawê, Konwencja za w art. 5 wprost
stanowi m.in., ¿e równie¿ jedynie na takich zasadach mo¿e byæ pozbawiona wolnoci osoba chora umys³owo5. Konwencja gwarantuje ponadto prawo do s¹dowej kontroli legalnoci pozbawienia wolnoci (art. 5 ust. 4)
i prawo do odszkodowania za nielegalne pozbawienie wolnoci (art. 5
ust. 5). Za osobê umys³owo chor¹ wedle orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka uznaje siê równie¿ tê, która z powodu zak³óceñ
osobowoci nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoci karnej, ma jednak tendencjê do naruszania prawa (decyzja Komisji w sprawie X. przeciwko
Niemcom  1976 r., skarga nr 7493/76).
6
W prawie polskim ustawa o ochronie zdrowia psychicznego definiuje
pojêcie osoby z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 3 pkt 1 pojêcie
to odnosi siê do osoby:
a) chorej psychicznie (wykazuj¹cej zaburzenia psychotyczne),
b) upoledzonej umys³owo,
c) wykazuj¹cej inne zak³ócenia czynnoci psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane s¹ do zaburzeñ psychicznych,
a osoba ta wymaga wiadczeñ zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki
niezbêdnych do ¿ycia w rodowisku rodzinnym lub spo³ecznym,
W ustawie nie zawarto definicji ¿adnej z trzech kategorii wyodrêbnionych w art. 3 pkt 1. Ustawodawca przyj¹³ tu za³o¿enie, ¿e znaczenie
i zakres pojêæ medycznych nie powinny byæ ustalane w akcie normatywnym, jakby ustawowo dekretowane, gdy¿ pojêcia te s¹ wyznaczane przez
aktualny stan wiedzy medycznej. Zaliczanie okrelonej osoby do danej kategorii jest diagnoz¹, a wiêc czynnoci¹ lekarsk¹, która mo¿e byæ kontrolowana wy³¹cznie w p³aszczynie kryteriów medycznych, a wiêc wymagaj¹7
cych wiedzy specjalistycznej .
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w rozdziale trzecim normuje
zasady przyjêcia do szpitala psychiatrycznego, w tym równie¿ sytuacje,
gdy umieszczenie w szpitalu nastêpuje bez zgody pacjenta. Co do zasady,
przyjêcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatryczne5

Art. 5 ust. 1. Ka¿dy ma prawo do wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego. Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony
wolnoci, z wyj¹tkiem nastêpuj¹cych przypadków i w trybie ustalonym przez prawo: ( )
e) zgodnego z prawem pozbawienia wolnoci osoby w celu zapobie¿enia szerzeniu przez ni¹ choroby zakanej, osoby umys³owo chorej, alkoholika, narkomana lub w³óczêgi; (...)
6
Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535.
7
S. D¹browski, J. Pietrzykowski : Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997, s. 57.
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go nastêpuje za jej pisemn¹ zgod¹, je¿eli lekarz wyznaczony do tej czynnoci, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi wskazania do jej przyjêcia.
W przypadku osoby ma³oletniej lub ubezw³asnowolnionej ca³kowicie zgodê na przyjêcie do szpitala psychiatrycznego wyra¿a jej przedstawiciel ustawowy. W sytuacji okrelonej w art. 18 ustawy, tj. gdy osoba dotkniêta chorob¹ psychiczn¹ dopuszcza siê zamachu przeciwko ¿yciu lub zdrowiu w³asnemu, ¿yciu lub zdrowiu innej osoby, bezpieczeñstwu powszechnemu b¹d
w sposób gwa³towny niszczy lub uszkadza przedmioty znajduj¹ce siê w ich
otoczeniu albo gdy przepis niniejszej ustawy do tego upowa¿nia  mo¿na
wobec niej zastosowaæ przymus bezporedni. O zastosowaniu przymusu
bezporedniego decyduje lekarz, który okrela rodzaj zastosowanego rodka przymusu oraz osobicie nadzoruje jego wykonanie.
Przyjêcie do szpitala osoby niezdolnej do wyra¿enia zgody nastêpuje
za pisemn¹ zgod¹ jej przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy osoby, która nie pozostaje pod w³adz¹ rodzicielsk¹, wyra¿a tak¹ zgodê
za zezwoleniem s¹du opiekuñczego miejsca zamieszkania tej osoby;
w wypadkach nag³ych nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia s¹du opiekuñczego przed przyjêciem do szpitala (art. 22 ust. 5). Wypowied ta odnosi siê równie¿ do kuratora z art. 181 § 1 k.r.io., je¿eli zosta³ on upowa¿niony
do reprezentacji czêciowo ubezw³asnowolnionego. Brak tego upowa¿nienia pozbawia go przymiotu przedstawiciela ustawowego8.
W pewnych przypadkach osoba chora psychicznie mo¿e byæ przyjêta
do szpitala psychiatrycznego wbrew jej woli. Ma to miejsce, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, ¿e z powodu tej choroby zagra¿a
bezporednio w³asnemu ¿yciu albo ¿yciu lub zdrowiu innych osób (art. 23
ust. 1). W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego podkrela siê, ¿e tylko te przes³anki spe³nione ³¹cznie mog¹ stanowiæ podstawê do przymusowego umieszczenia w zak³adzie psychiatrycznym w tym trybie. Zachowania jedynie
uci¹¿liwe, ale nie stwarzaj¹ce zagro¿enia, nie stanowi¹ przes³anki przymusowej hospitalizacji9.
O przyjêciu do szpitala takiej osoby postanawia lekarz wyznaczony do tej
czynnoci po osobistym zbadaniu tej osoby i zasiêgniêciu w miarê mo¿liwoci opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Przyjêcie do szpitala
w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kieruj¹cego
8

K. Korzan: Glosa do postanowienia SN z 8.09.1970 r. II Cz 115/70, Pañstwo i Prawo 1972 nr 11, s. 161166.
Postanowienie S¹du Najwy¿szego  Izba Cywilna z 14.02.1996 r., II CRN 201/95, Pañstwo i Prawo
1997 nr 1, s. 111.
9
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oddzia³em) w ci¹gu 48 godzin od chwili przyjêcia. Kierownik szpitala zawiadamia o powy¿szym s¹d opiekuñczy w³aciwy dla miejsca siedziby szpitala
w ci¹gu 72 godzin od chwili przyjêcia. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia s¹d opiekuñczy wszczyna postêpowanie w celu dokonania oceny zasadnoci przyjêcia do szpitala. W razie braku zawiadomienia s¹d opiekuñczy
mo¿e rozpoznaæ sprawê równie¿ na wniosek tej osoby lub jej przedstawiciela
ustawowego, jej ma³¿onka, krewnych w linii prostej, rodzeñstwa b¹d osoby
sprawuj¹cej nad ni¹ faktyczn¹ opiekê albo z urzêdu (art. 25 ust. 2).
Je¿eli nie dojdzie do umorzenia postêpowania z powodu wyra¿enia
wymaganej zgody ex post w trybie art. 26 ust. 1 ustawy, s¹d opiekuñczy
rozpozna sprawê merytorycznie. Po zasiêgniêciu opinii bieg³ych psychiatrów s¹d powinien ustaliæ, czy osadzenie danej osoby w szpitalu psychiatrycznym by³o zasadne (czy osoba ta jest rzeczywicie chora i czy dotychczasowe jej zachowanie wskazuje na to, ¿e z powodu choroby psychicznej zagra¿a bezporednio w³asnemu ¿yciu lub innych osób). Wydaj¹c na podstawie dokonanych ustaleñ postanowienie rozstrzygaj¹ce sprawê co do istoty, s¹d powinien zamieciæ w sentencji postanowienia wyran¹ wypowied potwierdzaj¹c¹ zasadnoæ przyjêcia do szpitala psychiatrycznego. Gdyby siê okaza³o, ¿e przyjêcie jest bezzasadne (nielegalne),
w sentencji postanowienia rozstrzygaj¹cego sprawê winno siê znaleæ
stwierdzenie nakazuj¹ce wypisanie danej osoby ze szpitala, zgodnie
z art. 27 ustawy10.
Zdarzaj¹ siê wypadki, ¿e pocz¹tkowo osoba dotkniêta zaburzeniami
psychicznymi wyra¿a zgodê na jej przyjêcie do szpitala psychiatrycznego,
a nastêpnie zgodê tê cofa, mimo ¿e zachodz¹ okolicznoci oznaczone
w art. 23 ust. 1 ustawy, które ze wzglêdu na objawy gronego dla niej
i innych osób zachowania uzasadniaj¹ dalsze zatrzymanie jej w zak³adzie
psychiatrycznym. W takim wypadku s¹d opiekuñczy rozstrzyga w postêpowaniu o potrzebie dalszego zatrzymania w szpitalu osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 28). Decyzja o owej potrzebie powinna byæ tak sformu³owana w sentencji wspomnianego postanowienia, aby nie ulega³o ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e osoba ta powinna pozostaæ w szpitalu. W braku podstaw do owego pozostawania s¹d zg³oszony w tym przedmiocie wniosek
oddali, a gdy sprawa zosta³a wszczêta z urzêdu, postêpowanie na mocy
art. 355 k.p.c. umorzy11.
10
11
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K. Korzan: Postêpowanie w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, Rejent 1996 nr 6, s. 29.
Ibidem, s. 31.
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Zgodnie z treci¹ art. 29 ust. 1 ustawy do szpitala psychiatrycznego mo¿e
byæ równie¿ przyjêta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:
1) której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, ¿e nieprzyjêcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego
b¹d
2) która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb ¿yciowych, a uzasadnione jest przewidywanie, ¿e leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawê jej stanu zdrowia.
O potrzebie przyjêcia do szpitala psychiatrycznego wy¿ej wymienionej
osoby bez jej zgody orzeka s¹d opiekuñczy miejsca zamieszkania tej osoby 
na wniosek jej ma³¿onka, krewnych w linii prostej, rodzeñstwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawuj¹cej nad ni¹ faktyczn¹ opiekê. Pod
pojêciem osoby faktycznie sprawuj¹cej opiekê rozumieæ nale¿y ka¿d¹ osobê
blisk¹, która w konkretnych warunkach wykonuje wszystkie obowi¹zki zwi¹zane z opiek¹, np. babcia opiekuj¹ca siê upoledzonym wnukiem.
W stosunku do osoby objêtej oparciem spo³ecznym, wniosek mo¿e zg³osiæ równie¿ organ do spraw pomocy spo³ecznej. Zgodnie z treci¹ art. 48
ustawy o pomocy spo³ecznej12 do wykonywania zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej wojewoda powo³uje bezporednio sobie podleg³¹ wyodrêbnion¹ jednostkê bud¿etow¹  wojewódzki zespó³ pomocy spo³ecznej.
Do wniosku do³¹cza siê wiadectwo lekarza psychiatry szczegó³owo uzasadniaj¹ce potrzebê leczenia w szpitalu psychiatrycznym (art. 30 ust. 1).
Wed³ug orzecznictwa S¹du Najwy¿szego relatywnie w¹skie zakrelenie
w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przyczyn uzasadniaj¹cych przymusow¹ hospitalizacjê mo¿e niekiedy sk³aniaæ osoby uprawnione do wystêpowania ze stosownym wnioskiem do podejmowania prób nadu¿ywania tego
uproszczonego trybu we wszystkich wypadkach odmowy poddania siê dobrowolnemu leczeniu przez osobê chor¹ psychicznie. Aby tym niebezpiecznym
tendencjom skutecznie zapobiec, s¹d powinien przy orzekaniu cile kierowaæ
siê sformu³owanymi w ustawie przes³ankami uzasadniaj¹cymi uwzglêdnienie
wniosku i nie mo¿e stosowaæ do nich ani wyk³adni rozszerzaj¹cej, ani analogii,
gdy¿ konsekwencj¹ orzeczenia uwzglêdniaj¹cego wniosek jest ingerencja
w sferê praw i wolnoci obywatelskich chorego cz³owieka.
Potrzebie dokonania oceny stanu faktycznego przy zastosowaniu cis³ej, wrêcz restryktywnej, wyk³adni normy prawnej, maj¹cej znaleæ za12

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r., Dz. U. Nr 13, poz. 60.
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stosowanie, nie sprzeciwia siê nawet specyficzny charakter ustaleñ faktycznych, wymaganych przez przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy. Specyfika ta
przejawia siê w zadekretowanym przez ustawodawcê w tym przepisie elemencie przewidywania, który zak³ada wrêcz hipotetycznoæ oceny s¹du
w przedmiocie tego, co dopiero mo¿e w przysz³oci nast¹piæ (... nieprzyjêcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie...). Jednak¿e nawet ten element przewidywania, wymagaj¹cy oczywicie  w myl art. 30 cyt. ustawy 
uprzedniego skorzystania przez s¹d ze specjalistycznej wiedzy medycznej
bieg³ego, zosta³ przez ustawodawcê przedmiotowo ograniczony w art. 29
ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy. Ograniczenie to polega na tym, ¿e przyjêcie do
szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody uzasadnia tylko takie jej dotychczasowe zachowanie, które wskazuje zarazem na
to, i¿ nieprzyjêcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie jej stanu zdrowia psychicznego13.
Orzeczenie s¹du o przyjêciu osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego nie oznacza, ¿e osoba taka mo¿e byæ umieszczona w szpitalu bezterminowo. Okres pobytu tej osoby w szpitalu zale¿y od ustania przyczyny wydania przez s¹d orzeczenia o jej przyjêciu (art. 35 ust. 1). Osoba
przebywaj¹ca w szpitalu psychiatrycznym mo¿e z³o¿yæ w szpitalu, w dowolnej formie, wniosek o nakazanie wypisania jej ze szpitala, co odnotowuje siê w dokumentacji medycznej. Osoba przebywaj¹ca bez swojej zgody w szpitalu psychiatrycznym, jej przedstawiciel ustawowy, ma³¿onek,
rodzeñstwo, krewni w linii prostej oraz osoba sprawuj¹ca faktyczn¹ nad ni¹
opiekê mog¹ ¿¹daæ wypisania ze szpitala psychiatrycznego nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 30 dni od uprawomocnienia siê postanowienia s¹du opiekuñczego w przedmiocie przyjêcia do szpitala lub dalszego leczenia w tym
szpitalu. ¯¹danie takie mo¿e byæ zg³oszone w dowolnej formie; odnotowuje siê je w dokumentacji medycznej. W razie odmowy wypisania osoba
przebywaj¹ca w szpitalu oraz odpowiednio inne osoby wymienione w ust. 2
mog¹ wyst¹piæ do s¹du opiekuñczego, w którego okrêgu znajduje siê ten
szpital, o nakazanie wypisania. Wniosek sk³ada siê w terminie 7 dni od
powiadomienia tej osoby o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie
z³o¿enia wniosku (art. 36).
Wed³ug art. 37 przepisy rozdzia³u trzeciego oraz art. 14 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie maj¹ zastosowania do osób kierowanych do
szpitala psychiatrycznego przez w³aciwy organ pañstwowy na podstawie
innych ustaw.
13
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Do przepisów normuj¹cych przymusowe umieszczenie w zak³adzie
psychiatrycznym nale¿¹: art. 203 k.p.k.14 dotycz¹cy umieszczenia podejrzanego na obserwacji psychiatrycznej oraz przepisy o rodkach zabezpieczaj¹cych, tj. art. 93 i 94 k.k.15 dotycz¹ce internowania w zak³adzie psychiatrycznym sprawcy dopuszczaj¹cego siê pope³nienia czynu zabronionego w stanie niepoczytalnoci.
Zgodnie z treci¹ art. 203 k.p.k. w razie zg³oszenia przez bieg³ych takiej koniecznoci badanie psychiatryczne oskar¿onego mo¿e byæ po³¹czone z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym. Orzeka o tym s¹d, okrelaj¹c miejsce obserwacji. W postêpowaniu przygotowawczym s¹d orzeka na wniosek prokuratora. Obserwacja w zak³adzie leczniczym nie powinna trwaæ
d³u¿ej ni¿ 6 tygodni; na wniosek zak³adu s¹d mo¿e przed³u¿yæ ten termin
na czas okrelony, niezbêdny do zakoñczenia obserwacji. O zakoñczeniu
obserwacji biegli niezw³ocznie zawiadamiaj¹ s¹d. Na powy¿sze postanowienia przys³uguje za¿alenie. Zwrot w razie zg³oszenia przez bieg³ych takiej koniecznoci oznacza w tym wypadku tak¹ sytuacjê, kiedy dane uzyskane w toku prowadzonego przez psychiatrów badania oskar¿onego nie s¹
wystarczaj¹ce i nie pozwalaj¹ na wydanie stanowczej opinii psychiatrycznej, do której wydania trzeba ponadto dalszych badañ psychiatrycznych,
które mog¹ byæ prowadzone jedynie w zak³adzie leczniczym. Potrzeba obserwacji jest okolicznoci¹ obiektywn¹, która podlega ocenie. Biegli s¹ zobowi¹zani uzasadniæ, dlaczego obserwacja jest w danym przypadku nieodzowna. Uzasadnienie potrzeby obserwacji jest niezbêdne dlatego, ¿e na
postanowienie s¹du o zarz¹dzeniu obserwacji przys³uguje za¿alenie.
Jeli biegli nie stawiaj¹ wniosku o poddanie oskar¿onego obserwacji
w zak³adzie leczniczym, to s¹d nie mo¿e skierowaæ oskar¿onego na obserwacjê. Jest to bowiem metoda badañ, a do oceny, czy s¹ one niezbêdne,
konieczne s¹ wiadomoci specjalne. Wniosek o zarz¹dzenie obserwacji
oskar¿onego w zak³adzie leczniczym mo¿e byæ wy³¹cznie wynikiem w¹tpliwoci bieg³ych co do stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego, w¹tpliwoci których nie usunê³o badanie ambulatoryjne po³¹czone z badaniami
dodatkowymi. Podstaw¹ do zarz¹dzenia obserwacji oskar¿onego w zak³adzie leczniczym nie mo¿e byæ ani charakter sprawy, ani te¿ to, ¿e przestêpstwo zosta³o pope³nione w sposób okrutny i z niskich pobudek. Postanowienie o zarz¹dzeniu obserwacji oskar¿onego w zak³adzie leczniczym mo¿e
14
15

Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z pón. zm.
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wydaæ tylko s¹d. Mo¿e to uczyniæ tylko na ¿¹danie bieg³ych, a wiêc wydanie postanowienia o obserwacji oskar¿onego w zak³adzie leczniczym musi
byæ poprzedzone postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z badania stanu
zdrowia psychicznego oskar¿onego16.
Do postawienia zadania przeprowadzenia badañ psychiatrycznych po³¹czonych z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym uprawnieni s¹ jedynie biegli lekarze psychiatrzy, nie mog¹ za zg³osiæ skutecznie takiego ¿¹dania
biegli innych specjalnoci (psychologii, ginekologii czy toksykologii),
17
z których opinii s¹d na rozprawie przeprowadza dowód .
Je¿eli s¹d, w zwi¹zku z tocz¹cym siê postêpowaniem karnym, zarz¹dzi
umieszczenie oskar¿onego w zamkniêtym zak³adzie psychiatrycznym w celu
przeprowadzenia badañ psychiatrycznych (obserwacji psychiatrycznej),
to okres pobytu oskar¿onego w tym zak³adzie podlega  w myl zasad
okrelonych w przepisach art. 63 § 1 k.k.  zaliczeniu na poczet wymierzonej mu kary18.
Osobn¹ grupê przepisów, bêd¹cych podstaw¹ przymusowego umieszczenia w zak³adzie psychiatrycznym, s¹ rodki zabezpieczaj¹ce przewidziane
w art. 93 i 94 k.k.
Do rodków zabezpieczaj¹cych zwi¹zanych z umieszczeniem sprawcy w
zak³adzie zamkniêtym (psychiatrycznym i leczenia odwykowego) ma zastosowanie zasada ultima ratio, poniewa¿ rodki tego rodzaju mo¿na stosowaæ
tylko wówczas, gdy jest to niezbêdne, a wiêc gdy inny sposób postêpowania
w stosunku do sprawcy czynu zabronionego okaza³ siê nieskuteczny. Celem,
który zamierza osi¹gn¹æ orzekaj¹cy s¹d, jest zapobie¿enie ponownemu pope³nieniu przez sprawcê czynu zabronionego i to tylko takiego czynu, który
zwi¹zany by³by z jego chorob¹ psychiczn¹, upoledzeniem umys³owym lub
19
uzale¿nieniem od alkoholu lub innego rodka odurzaj¹cego .
Zgodnie z treci¹ art. 93 k.k. s¹d mo¿e orzec rodek zabezpieczaj¹cy
zwi¹zany z umieszczeniem w zak³adzie zamkniêtym tylko wtedy, gdy jest
to niezbêdne, aby zapobiec ponownemu pope³nieniu przez sprawcê czynu
zabronionego zwi¹zanego z jego chorob¹ psychiczn¹, upoledzeniem umys³owym lub uzale¿nieniem od alkoholu lub innego rodka odurzaj¹cego;
przed orzeczeniem tego rodka s¹d wys³uchuje lekarzy psychiatrów oraz
psychologa.
16

F. Prusak: Komentarz do kodeksu postêpowania karnego, t. 1, Warszawa 1999, s. 641.
Wyrok SN z 15.03.1978 r.,V KR 31/78, OSNKW 1978 nr 11, poz. 134.
18
Wyrok SN z 2.04.1975 r., Rw 142/75, OSNKW 1975 nr 7, poz. 98.
19
O. Górniok: Komentarz do kodeksu karnego, red. O. Górniok, Lex Polonica Maxima 2000.
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Art. 93 k.k. ma charakter ogólnej normy gwarancyjnej i odnosi siê
do orzekania przewidzianych w Kodeksie karnym rodków zabezpieczaj¹cych zwi¹zanych z umieszczeniem w zak³adzie zamkniêtym, a wiêc
zarówno internowania niepoczytalnego w zak³adzie psychiatrycznym
(art. 94 k.k.), jak i umieszczenia w zamkniêtym zak³adzie leczenia odwykowego osoby skazanej na karê pozbawienia wolnoci za przestêpstwo po20
zostaj¹ce w zwi¹zku z uzale¿nieniem (art. 96 k.k.) .
Je¿eli sprawca w stanie niepoczytalnoci pope³ni³ czyn zabroniony
o znacznej spo³ecznej szkodliwoci i zachodzi wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e pope³ni taki czyn ponownie, s¹d orzeka umieszczenie sprawcy
w odpowiednim zak³adzie psychiatrycznym. Czasu pobytu w zak³adzie nie
okrela siê z góry; s¹d orzeka zwolnienie sprawcy, je¿eli jego dalsze pozostawanie w zak³adzie nie jest konieczne (art. 94 k.k.).
W art. 94 § 1 k.k. sformu³owano warunki umieszczenia w zamkniêtym
zak³adzie psychiatrycznym sprawcy czynu zabronionego, który pope³ni³ ten
czyn w stanie niepoczytalnoci. Zgodnie bowiem z art. 31 § 1 k.k. niepoczytalnoæ sprawcy czynu zabronionego w czasie jego pope³nienia uchyla
odpowiedzialnoæ karn¹ (winê), co oznacza, ¿e wobec takiego sprawcy nie
mo¿na orzekaæ kary lub rodków karnych. Ochronê porz¹dku prawnego
przed niebezpiecznym sprawc¹ czynu zabronionego zapewniæ wiêc powinien rodek zabezpieczaj¹cy, polegaj¹cy na internowaniu takiego sprawcy
w zak³adzie psychiatrycznym21.
Warunkiem wstêpnym mo¿liwoci rozwa¿ania przez s¹d koniecznoci
orzeczenia umieszczenia osoby niepoczytalnej w zak³adzie psychiatrycznym w tym trybie jest ustalenie, ¿e dopuci³a siê ona czynu zabronionego,
a wiêc, zgodnie z brzmieniem art. 115 § 1 k.k., zachowania o znamionach
okrelonych w ustawie karnej. Takie ustalenie oraz stwierdzenie niepoczytalnoci sprawcy mo¿e byæ dokonane po przeprowadzeniu rozprawy, wówczas rodek zabezpieczaj¹cy orzeka siê w wyroku uniewinniaj¹cym. Je¿eli
jednak takie ustalenie zostanie dokonane w toku postêpowania przygotowawczego, prokurator wydaje postanowienie o zamkniêciu ledztwa lub
dochodzenia, a nastêpnie kieruje sprawê do s¹du z wnioskiem o umorzenie
postêpowania i zastosowanie rodka zabezpieczaj¹cego (art. 324 k.p.k.).
Wniosek taki prezes s¹du kieruje na posiedzenie (art. 339 § 1 pkt 1 k.p.k.).
rodek zabezpieczaj¹cy w tym trybie mo¿e zostaæ orzeczony, w zale¿noci
20
21

A. Marek: Komentarz do kodeksu karnego. Czêæ ogólna, Warszawa 1999, s. 260.
Ibidem, s. 261.
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od zaistnienia okolicznoci przewidzianych w ustawie (art. 354 k.p.k.) albo
na posiedzeniu, albo po przeprowadzeniu rozprawy.
Przy ocenie znacznej spo³ecznej szkodliwoci czynu zabronionego
uwzglêdniæ nale¿y przes³anki okrelone w art. 115 § 2 k.k. Nie mo¿na jednak czynu takiego uto¿samiaæ ze zbrodni¹ w rozumieniu Kodeksu karnego.
Oczywiste jest równie¿ to, ¿e za taki czyn nie mo¿na uznaæ wykroczenia,
nawet wówczas, gdyby stanowi³o ono znacz¹c¹ dolegliwoæ dla osoby pokrzywdzonej. Dokonuj¹c oceny w tym zakresie uwzglêdniaæ trzeba, z jednej strony, wyj¹tkowoæ orzekania leczniczych izolacyjnych rodków zabezpieczaj¹cych, a z drugiej  regu³y funkcjonowania demokratycznego
spo³eczeñstwa, przestrzegaj¹cego zasady humanitaryzmu, tak¿e w stosunku do sprawców czynów zabronionych; w szczególnoci, gdy s¹ to osoby
z zaburzeniami psychicznymi  bez wzglêdu na ród³a wyst¹pienia tych
zaburzeñ. Ograniczaj¹c rozwa¿ania do sytuacji typowych, z ca³¹ pewnoci¹ znaczn¹ spo³eczn¹ szkodliwoci¹ odznaczaj¹ siê czyny zabronione
przeciwko ¿yciu i wiêkszoæ czynów zabronionych przeciwko zdrowiu (rozdzia³ XIX k.k.), bezpieczeñstwu powszechnemu (rozdzia³ XX k.k.), wolnoci seksualnej (rozdzia³ XXV k.k.), a tak¿e wiêkszoæ czynów przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji (rozdzia³ XXI k.k.), rodowisku (rozdzia³ XXII k.k.) i porz¹dkowi publicznemu (rozdzia³ XXXII k.k.). Mo¿na
równie¿ odnaleæ czyny tego rodzaju w innych rozdzia³ach kodeksu  tak¿e w czêci wojskowej. Obserwacja praktyki prowadzi do wniosku, i¿
w rozpoznawanych przez polskie s¹dy sprawach chodzi przede wszystkim
o sprawców czynów przeciwko ¿yciu i zdrowiu, przeciwko wolnoci seksualnej i sprawców podpaleñ22.
W wietle sformu³owania zawartego w art. 94 § 1 k.k. przes³ank¹ umieszczenia niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w zak³adzie psychiatrycznym jest wysokie prawdopodobieñstwo ponownego pope³nienia czynu zabronionego. Decyzja s¹du oparta na opiniach bieg³ych psychiatrów
polegaæ musi na dog³êbnej analizie przyczyn i skutków niepoczytalnoci
w psychice sprawcy (choroba psychiczna, upoledzenie umys³owe, inne
zak³ócenie czynnoci psychicznych), która pozwoli na ocenê stopnia za23
gro¿enia, jakie sprawca sob¹ przedstawia dla porz¹dku prawnego .
Sprawca, którego zwolniono z zamkniêtego zak³adu psychiatrycznego,
mo¿e byæ ponownie w tym zak³adzie umieszczony, je¿eli zostanie ustalone,
22
23
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O. Górniok: op.cit.
A. Marek: op. cit., s. 262.
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¿e pope³ni³ ponownie czyn zabroniony i zachodzi prawdopodobieñstwo
dalszego pope³niania takich czynów. Zarz¹dzenie nie mo¿e byæ wydane po
up³ywie 5 lat od zwolnienia z zak³adu (art. 94 § 3 k.k.).
Reasumuj¹c, przyj¹æ nale¿y, ¿e przymusowe umieszczenie w szpitalu
psychiatrycznym mo¿e byæ niezbêdne dla bezpiecznego funkcjonowania
spo³eczeñstwa, jak równie¿ jednostki, której to dotyczy. Jak wynika z przedstawionych powy¿ej uregulowañ prawnych, przymusowe umieszczenie w
szpitalu psychiatrycznym obwarowane jest szeregiem przes³anek, które
musz¹ zaistnieæ, aby przymusowa hospitalizacja by³a mo¿liwa. Orzekanie
o umieszczeniu w zak³adzie psychiatrycznym przez niezawis³y s¹d oraz
istniej¹ce w ka¿dym z tych uregulowañ rodki odwo³awcze powoduj¹, ¿e
powy¿sze rozwi¹zania prawne, pomimo tego, ¿e stanowi¹ odstêpstwo od
konstytucyjnej zasady wolnoci osobistej, s¹ zgodne z zasadami demokratycznego pañstwa prawa.
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Opinie sądowo-psychiatryczne po sześciu latach
obowiązywania kodeksów karnych z 1997 r.

Powo³ywanie bieg³ych psychiatrów  unormowania prawne
Biegli psychiatrzy powo³ywani s¹ tylko wtedy, gdy organ procesowy
powemie uzasadnione w¹tpliwoci, oparte na konkretnych dowodach, co
do normalnego stanu psychicznego danej osoby. Wtedy zgodnie z treci¹
art. 202 § 1 k.p.k: W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego
oskar¿onego s¹d, a w postêpowaniu przygotowawczym prokurator, powo³uje co najmniej dwóch bieg³ych lekarzy psychiatrów.
Dotyczy to równie¿ uzasadnionych w¹tpliwoci co do stanu psychicznego pokrzywdzonego i wiadka, co reguluje art. 192 k.p.k. § 1 dotyczy
pokrzywdzonego i brzmi: Je¿eli karalnoæ czynu zale¿y od stanu zdrowia
pokrzywdzonego, nie mo¿e on sprzeciwiæ siê oglêdzinom i badaniom niepo³¹czonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacj¹ w zak³adzie psychiatrycznym. § 2 dotyczy wiadka: Je¿eli istnieje w¹tpliwoæ co do stanu
psychicznego wiadka, jego stanu rozwoju umys³owego, zdolnoci postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrze¿eñ, s¹d lub prokurator mo¿e
zarz¹dziæ przes³uchanie wiadka z udzia³em bieg³ego lekarza lub psychologa, a wiadek nie mo¿e siê temu sprzeciwiæ. Nie ma tego rodzaju obwarowañ, je¿eli chodzi o skazanego, gdy¿ tu zwykle badanie psychiatryczne
poprzedza przewidywan¹ potrzebê zawieszenia kary, odroczenia jej lub
udzielenia przerwy w jej wykonaniu, o które zwykle wystêpuje sam badany
lub jego obroñca.
W przypadku, gdy jednorazowe badanie ambulatoryjne oskar¿onego
oka¿e siê niewystarczaj¹ce do wydania zdecydowanej opinii o jego stanie
psychicznym i o poczytalnoci, wzglêdnie o zdolnoci do udzia³u w postêpowaniu, biegli psychiatrzy zg³aszaj¹ koniecznoæ badania psychiatrycz34
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nego, po³¹czonego z obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym (art. 203 § 1 k.p.k),
a orzeka o tym s¹d i okrela miejsce obserwacji, z tym, ¿e w postêpowaniu
przygotowawczym s¹d orzeka na wniosek prokuratora (§ 2). § 3 zastrzega,
¿e obserwacja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 6 tygodni, lecz na wniosek
zak³adu s¹d mo¿e przed³u¿yæ ten termin na czas okrelony, niezbêdny do
zakoñczenia obserwacji. O jej zakoñczeniu biegli s¹ zobowi¹zani niezw³ocznie zawiadomiæ s¹d. Z przepisu tego wynika, ¿e bez wniosku bieg³ych nie
mo¿na oskar¿onego poddaæ obserwacji w zak³adzie leczniczym, lecz nie
jest on dla s¹du wi¹¿¹cy i je¿eli nie jest dostatecznie uzasadniony, a opinia
bieg³ych budzi w¹tpliwoci s¹du, mo¿e on ponownie wezwaæ tych samych
bieg³ych lub nowy zespó³ na podstawie art. 201 k.p.k, który brzmi: Je¿eli
opinia jest niepe³na lub niejasna albo gdy zachodzi sprzecznoæ w samej
opinii lub miêdzy ró¿nymi opiniami w tej samej sprawie, mo¿na wezwaæ
ponownie tych samych bieg³ych lub powo³aæ innych.
Chocia¿ § 1 art. 203 k.p.k nie okrela specjalnoci bieg³ych zg³aszaj¹cych koniecznoæ obserwacji, dla komentatora Kodeksu postêpowania karnego nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mog¹ to uczyniæ jedynie biegli psychiatrzy,
gdy¿ tylko oni posiadaj¹ w tym wzglêdzie wiadomoci specjalne i s¹ powo³ani do oceny stanu psychicznego i poczytalnoci1 .
Efektem pracy bieg³ych jest opinia. Art. 200 k.p.k. wymienia niezbêdne
dane, które powinny znajdowaæ siê w opinii:
§ 1. W zale¿noci od polecenia organu procesowego bieg³y sk³ada opiniê ustnie lub na pimie.
§ 2. Opinia powinna zawieraæ:
1. imiê, nazwisko, stopieñ i tytu³ naukowy, specjalnoæ i stanowisko zawodowe bieg³ego,
2. imiona i nazwiska oraz pozosta³e dane innych osób, które uczestniczy³y
w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynnoci dokonanych
przez ka¿d¹ z nich,
3. w wypadku opinii instytucji  tak¿e pe³n¹ nazwê i siedzibê instytucji,
4. czas przeprowadzonych badañ oraz datê opinii,
5. sprawozdanie z przeprowadzonych czynnoci i spostrze¿eñ oraz oparte
na nich wnioski,
6. podpisy wszystkich bieg³ych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.
1

J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyñski, S.M. Przyjemski, R.A. Stefañski, S. Zab³ocki: Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, t. 1, red. Z. Gostyñski, Warszawa 1998; Nowe kodeksy karne  z 1997 r. z uzasadnieniami. Kodeks karny. Kodeks postêpowania karnego. Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 1997.
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§ 3. Osoby, które bra³y udzia³ w wydaniu opinii, mog¹ byæ, w razie
potrzeby, przes³uchane w charakterze bieg³ych, a osoby, które uczestniczy³y tylko w badaniach  w charakterze wiadków.
Wprawdzie art. 200 k.p.k. nie wymienia potrzeby zawarcia w opinii
nazwy, siedziby i sygnatury organu zlecaj¹cego opiniê oraz przedmiotu
i zakresu ekspertyzy, a tak¿e danych personalnych badanej osoby, ale koniecznoæ umieszczenia ich w opinii powinna byæ dla bieg³ych oczywista.

Zadania bieg³ych psychiatrów
W sprawach karnych biegli psychiatrzy najczêciej powo³ywani s¹
w zwi¹zku z potrzeb¹ oceny stanu zdrowia psychicznego oskar¿onego. Ich
zadania w tym wypadku okrela art. 202 § 4 k.p.k.: Opinia psychiatrów
powinna zawieraæ stwierdzenia dotycz¹ce zarówno poczytalnoci oskar¿onego w chwili pope³nienia czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia
psychicznego oraz zdolnoci do udzia³u w postêpowaniu, a w razie potrzeby co do okolicznoci wymienionych w art. 93 k.k.
Zatem g³ównym zadaniem bieg³ych psychiatrów w stosunku do oskar¿onego jest ocena jego poczytalnoci w czasie zarzucanego mu czynu,
a wiêc w odniesieniu do konkretnego czynu zabronionego, dokonanego
w konkretnym czasie i okolicznociach oraz w konkretnym stanie psychicznym. Zagadnienie poczytalnoci reguluje art. 31 k.k.:
§ 1. Nie pope³nia przestêpstwa, kto z powodu choroby psychicznej,
upoledzenia umys³owego lub innego zak³ócenia czynnoci psychicznych
nie móg³ w czasie czynu rozpoznaæ jego znaczenia lub pokierowaæ swoim
postêpowaniem.
§ 2. Je¿eli w czasie pope³nienia przestêpstwa zdolnoæ rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postêpowaniem by³a w znacznym stopniu ograniczona, s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne z³agodzenie kary.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje siê, gdy sprawca wprawi³ siê w stan
nietrzewoci lub odurzenia powoduj¹cy wy³¹czenie lub ograniczenie poczytalnoci, które przewidywa³ lub móg³ przewidzieæ.
A. Zoll wyjania2, ¿e art. 31 § 3 k.k. mówi o potocznym rozumieniu
przewidywania wy³¹czenia lub ograniczenia poczytalnoci, gdy¿ w zasa2
K. Bucha³a, A. Zoll: Kodeks karny. Czêæ ogólna. Komentarz do art. 1116 kodeksu karnego. t. 1,
Kraków 1998.

36

Prawo i Medycyna 4/2004 (17, vol. 6)

Opinie s¹dowo-psychiatryczne po szeciu latach obowi¹zywania...

dzie ka¿dy, spo¿ywaj¹c alkohol lub rodki odurzaj¹ce w okrelonej iloci,
przewiduje ograniczenie poczytalnoci, a w ka¿dym razie mo¿e je przewidzieæ. Autor ten przywo³a³ tezê SN (V KR 327/74, niepubl.), ¿e art. 31 § 3
ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wy³¹czn¹ albo przewa¿aj¹c¹ przyczyn¹
zniesionej albo ograniczonej w znacznym stopniu poczytalnoci sprawcy
jest alkohol.
W aktualnym Kodeksie karnym przepisy dotycz¹ce rodków zabezpieczaj¹cych wyranie ograniczaj¹ wskazania do ich stosowania, co wynika
z treci art. 93 k.k.: S¹d mo¿e orzec przewidziany w tym rozdziale rodek
zabezpieczaj¹cy zwi¹zany z umieszczeniem w zak³adzie zamkniêtym tylko
wtedy, gdy jest to niezbêdne, aby zapobiec ponownemu pope³nieniu przez
sprawcê czynu zabronionego zwi¹zanego z jego chorob¹ psychiczn¹, upoledzeniem umys³owym lub uzale¿nieniem od alkoholu lub innego rodka
odurzaj¹cego; przed orzeczeniem tego rodka s¹d wys³uchuje lekarzy psychiatrów oraz psychologa.
rodki zabezpieczaj¹ce polegaj¹ce na umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym mog¹ byæ zastosowane jedynie wobec niepoczytalnego sprawcy
czynu zabronionego, przy spe³nieniu kryteriów okrelonych w art. 94 § 1
k.k.: Je¿eli sprawca, w stanie niepoczytalnoci okrelonej w art. 31 § 1,
pope³ni³ czyn zabroniony o znacznej spo³ecznej szkodliwoci i zachodzi
wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e pope³ni taki czyn ponownie, s¹d orzeka
umieszczenie sprawcy w odpowiednim zak³adzie psychiatrycznym.
Bior¹c pod uwagê treæ przytoczonego § 1 art. 94 k.k., nale¿y stwierdziæ, ¿e dopiero spe³nienie wszystkich wymienionych w nim kryteriów zobowi¹zuje s¹d do zastosowania rodka zabezpieczaj¹cego polegaj¹cego na
umieszczeniu w zak³adzie psychiatrycznym. S¹ to:
1. niepoczytalnoæ sprawcy tempore criminis,
2. ustalenie, ¿e zarzucany mu czyn by³ znacznej spo³ecznej szkodliwoci,
3. wysokie prawdopodobieñstwo pope³nienia ponownie czynu o znacznej
spo³ecznej szkodliwoci.
Wed³ug K. Bucha³y3 najbardziej istotn¹ rolê odgrywa tu wysoki stopieñ
prawdopodobieñstwa ponowienia takiego czynu, bo je¿eli prawdopodobieñstwo powtórzenia czynu o znacznej spo³ecznej szkodliwoci nie jest wysokie, s¹d nie zastosuje rodka zabezpieczaj¹cego w postaci umieszczenia
w szpitalu psychiatrycznym.
Oceniaj¹c stan psychiczny oskar¿onego w czasie badania, bieg³y ma
obowi¹zek wypowiedzieæ siê o jego zdolnoci do dalszego uczestnictwa
3

Jw.
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w postêpowaniu, nawet je¿eli s¹d w postanowieniu o powo³aniu bieg³ego
takiego zadania mu nie zleci, gdy¿ bieg³y zobligowany jest do tego treci¹
art. 202 § 4 k.p.k.4

Analiza opinii s¹dowo-psychiatrycznych
Pierwsze szerokie badania w powojennej Polsce przeprowadzi³a L. Usz5
kiewiczowa , analizuj¹c 4200 ekspertyz szpitalnych z piêciolecia 19531957,
ubolewaj¹c nad poziomem ówczesnego opiniowania. W ostatnich latach
6
E. Bogdanowicz i D. Hajdukiewicz dokona³y podobnej pracy, choæ na
mniejsz¹ skalê. Przeanalizowa³y 936 opinii, wydanych w ci¹gu dwu lat,
19951996, w 19 orodkach psychiatrycznych (16 szpitalach i 3 oddzia³ach psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych). Niestety, nie mamy szerszych analiz ekspertyz szpitalnych po wejciu w ¿ycie unormowañ kodeksów karnych z 1997 r., obowi¹zuj¹cych od wrzenia 1998 r. Jednak znajomoæ opinii przesy³anych do Kliniki Psychiatrii S¹dowej IPiN z ró¿nych
szpitali w Polsce oraz znajduj¹cych siê w aktach spraw karnych, kierowanych do kliniki, pozwala na dokonanie pewnych ustaleñ.
Nie bêdê prezentowa³a wyników analiz dotycz¹cych rodzaju i czêstoci
zaburzeñ psychicznych u sprawców czynów zabronionych ani struktury
ich przestêpczoci oraz zwi¹zanych z tym ocen s¹dowo-psychiatrycznych,
gdy¿ przedstawi³ymy je, porównuj¹c z materia³em L. Uszkiewiczowej i wskazuj¹c pewne zachodz¹ce ró¿nice, w publikacjach z lat
4

D. Hajdukiewicz: Podstawy prawne opiniowania s¹dowo-psychiatrycznego w postêpowaniu karnym w
sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, 2001.
5
L. Uszkiewiczowa: Orzecznictwo s¹dowo-psychiatryczne w wietle 4200 ekspertyz szpitalnych, Arch.
Kryminal. 1960, nr 1, s. 271356.
6
E. Bogdanowicz: Opinia s¹dowo-psychiatryczna w sprawach karnych  propozycja wzoru jej sporz¹dzania, Post. Psychiatr. Neurol. 2001, nr 10, s. 279282; E. Bogdanowicz, D. Hajdukiewicz: Opinie s¹dowo-psychiatryczne wydane po obserwacjach szpitalnych w Polsce w latach 19951996  Ocena poprawnoci pod
wzglêdem formalnym, Post. Psychiatr. Neurol. 1997, nr 6, s. 461469; E. Bogdanowicz, D. Hajdukiewicz:
Opinie s¹dowo-psychiatryczne po obserwacjach szpitalnych osób z zaburzeniami psychotycznymi: [1] analiza
rodzaju czynów karalnych. Post. Psychiatr. Neurol. 1999, nr 8, s. 277289; E. Bogdanowicz, D. Hajdukiewicz:
Opinie s¹dowo-psychiatryczne po obserwacjach szpitalnych osób z zaburzeniami psychotycznymi: [2] ocena
poczytalnoci i powa¿nego niebezpieczeñstwa dla porz¹dku prawnego, Post. Psychiatr. Neurol. 1999, nr 8,
s. 291298; E. Bogdanowicz, D. Hajdukiewicz: Opinie s¹dowo-psychiatryczne po obserwacjach szpitalnych
osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. Czêæ I: analiza czynów karalnych, Post. Psychiatr. Neurol. 2000, nr 9, s. 111126; E. Bogdanowicz, D. Hajdukiewicz: Opinie s¹dowo-psychiatryczne po obserwacjach szpitalnych osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. Czêæ II. Ocena poczytalnoci i powa¿nego niebezpieczeñstwa dla porz¹dku prawnego, Post. Psychiatr. Neurol. 2000, nr 9, s. 127136.
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199720017. Przekroczy³oby to ramy czasowe niniejszego artyku³u. Z tego
powodu ograniczam siê do oceny poprawnoci opinii pod wzglêdem formalnym, choæ równie¿ na temat spotykanych wci¹¿ nieprawid³owoci wie8
lokrotnie pisa³am .
Spotykane najczêciej b³êdy dotycz¹ struktury opinii; inne wynikaj¹
z niedostatecznego przyswojenia sobie przez bieg³ych aktualnych unormowañ prawnych.
Odnonie do struktury nale¿y stwierdziæ, ¿e autorzy opinii ci¹gle pos³uguj¹ siê w³asnymi schematami i w³asnym nazewnictwem poszczególnych
czêci opinii, mimo wielokrotnego podawania prawid³owej jej formy i terminów okrelaj¹cych jej czêci9 . Powoduje to zamieszanie i chaos w treci
opinii, rozrzucenie wielu informacji, które powinny znajdowaæ siê np. we
wstêpie opinii po ca³ym jej tekcie, co przyczynia siê do zagubienia lub
pominiêcia wielu istotnych danych, jak np. wieku osoby badanej lub daty
badania, daty opinii, a nawet okresu trwania obserwacji.
Wstêp opinii: wielu bieg³ych wydaj¹cych opinie po obserwacji szpitalnej zapomina, ¿e w aktualnych unormowaniach postanowienie o niej wydaje s¹d, choæ w postêpowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora,
tymczasem biegli jako organ zlecaj¹cy podaj¹ prokuraturê, która prowadzi
sprawê, zamiast okreliæ nazwê, siedzibê i sygnaturê s¹du, z zaznaczeniem
nazwy, siedziby i sygnatury prokuratury, która wyst¹pi³a do s¹du z wnioskiem o obserwacjê.
Innym czêstym zaniedbaniem jest brak podania imion i nazwisk, specjalizacji, stanowisk i tytu³ów bieg³ych wydaj¹cych opiniê (zgodnie z zaleceniem art. 200 § 2 k.p.k.) we wstêpie, natomiast pod opini¹ znajduj¹ siê
nieczytelne podpisy bieg³ych i takie¿ piecz¹tki.
7

Jw.
D. Hajdukiewicz: Opinia s¹dowo-psychiatryczna i nieprawid³owoci przy jej sporz¹dzaniu, Post. Psychiatr. Neurol. 1995, nr 4, s. 105118; D. Hajdukiewicz: Nowe niepo¿¹dane zjawiska w praktyce psychiatrycznej spotykane podczas opiniowania s¹dowo-psychiatrycznego, Post. Psychiatr. Neurol. 1997, nr 6, supl. 1 [4],
s. 8592; D. Hajdukiewicz: Problematyka zaburzeñ reaktywnych w aktualnym orzecznictwie s¹dowo-psychiatrycznym, Post. Psychiatr. Neurol. 1998, nr 7, supl. 3 [8], s. 125131; D. Hajdukiewicz: Niektóre pozamerytoryczne przyczyny nieprawid³owoci opiniowania s¹dowo-psychiatrycznego, Post. Psychiatr. Neurol. 2000,
nr 9, supl. 4 [12], s. 6368; D. Hajdukiewicz: Podstawy prawne opiniowania s¹dowo-psychiatrycznego w postêpowaniu karnym w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, 2001.
9
D. Hajdukiewicz: Opinia s¹dowo-psychiatryczna i nieprawid³owoci przy jej sporz¹dzaniu, Post. Psychiatr. Neurol. 1995, nr 4, s. 105118; D. Hajdukiewicz: Podstawy prawne opiniowania s¹dowo-psychiatrycznego w postêpowaniu karnym w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, 2001; J. Heitzman: Konstrukcja opinii s¹dowo-psychiatrycznej, w: Postêpowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie.
Wybrane zagadnienia w psychiatrii, psychologii i seksuologii s¹dowej, red. J. K. Gierowski, A. Szymusik, Kraków 1996, s. 4562; E. Bogdanowicz: Opinia s¹dowo-psychiatryczna w sprawach karnych  propozycja wzoru
jej sporz¹dzania, Post. Psychiatr. Neurol. 2001, nr 10, s. 279282.
8
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Dane z akt sprawy traktowane s¹ przez bieg³ych ró¿nie. Obok niebudz¹cych zastrze¿eñ znajduj¹ siê opinie, w których dane z akt cechuje zbytnia skrótowoæ i lakonicznoæ informacji, która nie pozwala na wyrobienie
sobie w³asnego pogl¹du dotycz¹cego ostatecznych ocen bieg³ych. Zdarzaj¹
siê opinie (po obserwacjach szpitalnych), w których dane z akt ograniczaj¹
siê do zacytowania zarzutu lub nawet krótka informacja biegli zapoznali
siê z aktami sprawy. Tak sk¹pe dane znajdowalimy w opiniach z lat 1995
i 1996, a wiêc bezporednio po wejciu w ¿ycie w dniu 21 stycznia 1995 r.
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wydaje siê, ¿e powodem tego
by³o nienale¿yte zrozumienie przez bieg³ych rozdzia³u 6 Ochrona tajemnicy, a zw³aszcza art. 51 i art. 52 i ich zbyt rygorystyczne przestrzeganie.
10
Autorzy stwierdzili w nim: Przepisy artyku³ów 51 i 52 ustawy bêd¹
musia³y w istotnym stopniu zmieniæ dotychczasowy, wywodz¹cy siê z nienajlepszej tradycji model opracowywania opinii s¹dowo-psychiatrycznych,
w których nieraz przes³anki oceny stanu psychicznego osób badanych opierano równie¿ na ich owiadczeniach zawieraj¹cych przyznanie siê wobec
lekarza do pope³nienia czynu zabronionego. To samo dotyczy³o potwierdzenia lekarzowi wczeniejszego przyznania siê wobec innego organu.
Obecnie w opiniach tych nigdy nie bêdzie wolno wskazaæ na tê w³anie
okolicznoæ. Ocena stanu psychicznego musi byæ uzasadniona w taki sposób, aby przyznanie siê wobec lekarza zosta³o eliminowane z katalogu argumentacji.
11
Dyskusje prowadzone z Autorami powy¿szego opracowania, a g³ównie z prof. S. D¹browskim spowodowa³y, ¿e zosta³a z³agodzona interpretacja Ochrony tajemnicy. Podkrelaj¹c, ¿e bieg³y lekarz psychiatra nie
mo¿e dostarczaæ dowodów wiadcz¹cych o pope³nieniu przez badanego
czynów zabronionych przyznano, ¿e jednak nie mo¿e zrezygnowaæ z bezporedniej relacji badanego o stanie psychicznym tempore criminis, gdy¿
mo¿e byæ ona cennym ród³em informacji o jego stanie psychicznym. Relacja badanego z okresu zarzucanego mu czynu bywa nierzadko subiektywn¹ wersj¹ przebiegu wydarzeñ, a nie przyznaniem siê do pope³nienia
inkryminowanego czynu. Podano równie¿ wskazówki dla bieg³ego: Zadaniem bieg³ego jest bezstronna, w miarê mo¿liwoci obiektywna i zgodna
ze stanem wiedzy ocena stanu psychicznego oraz zdolnoci rozumienia
znaczenia czynu i kierowania postêpowaniem, a nie pomoc organom pro10

S. D¹browski, L. Kubicki: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Przegl¹d wa¿niejszych zagadnieñ.
Warszawa 1994.
11
S. D¹browski, J. Pietrzykowski: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz. Warszawa 1997.
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cesowym w ustalaniu sprawstwa zabronionego zachowania. Je¿eli przyznanie siê wynika³o ze szczególnego zwi¹zku emocjonalnego, jaki mo¿e
powstaæ miêdzy pacjentem a lekarzem, wówczas bieg³y powinien zrezygnowaæ z funkcji bieg³ego. Nale¿y przyznaæ, ¿e stanowisko to wp³ynê³o
na poprawê traktowania akt sprawy. Oczywicie zdarza³y siê zachowania
odwrotne, ¿e biegli przytaczali obszerne fragmenty akt, cytuj¹c w ca³oci
np. wyjanienia oskar¿onego lub zeznania wiadka, czego potrzeba opiniowania nie uzasadnia³a.
Dane z badañ lub obserwacji: Doæ czêsto dawniejsza dokumentacja
lekarska nie by³a nale¿ycie wykorzystywana przez bieg³ych. Bywa³o, ¿e
biegli w ogóle jej nie ci¹gali, mimo ¿e wiedzieli o poprzednim leczeniu
b¹d nawet j¹ cytowali w opinii, ale nie odnosili siê do jej treci, nie wyjaniali, dlaczego nie zgadzali siê z poprzednimi diagnozami, nie dokonywali
na jej podstawie ocen prognostycznych, co w przypadku niepoczytalnych
sprawców powa¿nych czynów powinno mieæ miejsce.
Wywiady od rodzin nie by³y przeprowadzane wielokrotnie wtedy, gdy
okolicznoci wskazywa³y na tak¹ potrzebê.
Przeprowadzone badania psychiatryczne odnotowywane s¹ lakonicznie
i ogólnikowo, bez cytowania szczególnie charakterystycznych wypowiedzi
np. urojeniowych, rozkojarzenia itp. W bardzo wielu opiniach pomijana
jest autoanamneza. Podobnie traktowane jest zachowanie badanej osoby
w oddziale, czy wskazywa³o ono jakie zaburzenia, jakie, ich dynamikê
chorobow¹, czy chory by³ leczony, czym i jakie uzyskano efekty. Stan psychiczny osoby badanej na ogó³ jest odnotowany, choæ nie zawsze wystarczaj¹co. Brakuje natomiast, i to w wielu opiniach, opisu stanu fizycznego
i neurologicznego osoby badanej, ale wyniki badañ dodatkowych na ogó³
s¹ przytaczane (najbardziej szczegó³owo wyniki badañ laboratoryjnych, nawet wtedy gdy s¹ w normie).
Ocena psychologiczna wykonywana w trakcie obserwacji w czêci opinii stanowi jej integraln¹ czêæ, w innych jest do³¹czana do opinii psychiatrycznej jako oddzielna opinia, niestety biegli psychiatrzy nie zawsze odnosz¹ siê do tych ocen w swoich omówieniach wyników badañ.
Szczególnie istotne czêci opinii to jej omówienie (zwane te¿ podsumowaniem) i wnioski. To te czêci wskazane s¹ w art. 200 § 2 pkt 5 k.p.k. jako
sprawozdanie z przeprowadzonych czynnoci i spostrze¿eñ oraz oparte na
nich wnioski. Ta czêæ opinii nasuwa zwykle najwiêcej uwag, a sposób jej
opracowania przez bieg³ych wskazuje, ¿e maj¹ oni z tym najwiêksze trudnoci. Nie pos³uguj¹ siê sformu³owaniami kodeksowymi, np. ¿e na podsta-
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wie zgromadzonego w sprawie materia³u stwierdzaj¹, ¿e osoba badana przejawia (lub nie przejawia) objawy choroby psychicznej (jakiej) lub upoledzenia umys³owego, co nastêpnie powinni uzasadniæ dowodami z badania,
obserwacji, zgromadzonej dokumentacji lekarskiej. Lub te¿ mówi¹, ¿e
u badanej osoby nie stwierdzaj¹ objawów choroby psychicznej ani upoledzenia umys³owego, lecz rozpoznaj¹ inne zak³ócenia czynnoci psychicznych i te uzasadniaj¹. Ale dla ocen s¹dowo-psychiatrycznych istotny jest
stan psychiczny w okresie zarzucanego sprawcy czynu i bieg³y musi do³o¿yæ starañ, by ten stan s¹dowi przedstawiæ. Od tego stanu tempore criminis
bêdzie zale¿a³a ocena poczytalnoci. W omówieniu musi siê te¿ znaleæ
analiza dotychczasowego przebiegu ewentualnie stwierdzonej choroby
i przewidywanie jej przebiegu w przysz³oci, aby prognozowaæ istnienie
(lub brak) wysokiego prawdopodobieñstwa powtórzenia w przysz³oci czynu
o znacznej spo³ecznej szkodliwoci.
Oceniaj¹c poczytalnoæ tempore criminis osoby, u której biegli stwierdzili chorobê psychiczn¹, w bardzo wielu przypadkach biegli ju¿ nie doszukuj¹ siê zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy objawami choroby a rodzajem czynu i jego okolicznociami, nie zastanawiaj¹ siê, w jakim stadium
choroby czyn mia³ miejsce, lecz samo rozpoznanie psychozy decyduje
o wszystkich ocenach.
Najwiêcej trudnoci sprawia bieg³ym ocena poczytalnoci osób dzia³aj¹cych w stanach upojenia alkoholowego lub odurzenia innymi rodkami
psychoaktywnymi, przy czym nie chodzi w tym wypadku o trudnoci w
ocenie rodzaju upicia, ale o b³êdne sformu³owanie stanu zmienionej poczytalnoci, w którym alkohol odgrywa³ jedyn¹ lub przewa¿aj¹c¹ rolê, a upicie
nie wykracza³o poza obraz upicia zwyk³ego. Spotyka siê nastêpuj¹ce wypowiedzi bieg³ych: W czasie czynu sprawca znajdowa³ siê w stanie upojenia alkoholowego zwyk³ego i tylko z tego powodu zarówno zdolnoæ rozumienia, jak i kierowania swoim postêpowaniem mia³ ograniczon¹ w stopniu znacznym w myl intencji art. 25 § 3 k.k. (aktualnie art. 31 § 3 k.k.)
lub: Na podstawie § 3 art. 25 k.k. stwierdzamy, ¿e w chwili dokonywania
zarzucanego mu czynu mia³ zachowan¹ zdolnoæ rozumienia znaczenia
swych czynów i kierowania postêpowaniem.
Tymczasem je¿eli biegli stwierdzili, ¿e dzia³anie alkoholu spowodowa³o tak g³êbokie upicie, ¿e znosi³o ono lub ogranicza³o w stopniu znacznym
jego zdolnoæ rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postêpowaniem, to powinni to s¹dowi przedstawiæ, a jednoczenie dodaæ, ¿e nie
przejawia on takich zaburzeñ psychicznych, które uniemo¿liwia³yby mu
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przewidywanie, ¿e upije siê ze zniesieniem lub ograniczeniem poczytalnoci. Sprawcy wielokrotnie przy omawianiu stawianego im zarzutu t³umacz¹ swoje zachowanie tym, ¿e zawsze po wypiciu tracê pamiêæ, po wypiciu nie wiem, co robiê, co jest dowodem na to, ¿e mogli przewidzieæ,
w jaki sposób siê upij¹.
Inne b³êdne sformu³owania wynikaj¹ z niedostatecznego przyswojenia
sobie przez bieg³ych nowych unormowañ prawnych. Dotyczy to oceny potrzeby stosowania rodka zabezpieczaj¹cego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Np. stwierdzaj¹c istnienie u sprawcy czynu o znacznej spo³ecznej szkodliwoci psychozy, czyni¹cej go niepoczytalnym, nie
wypowiadaj¹ siê o istnieniu lub braku wysokiego prawdopodobieñstwa
powtórzenia czynu o znacznej spo³ecznej szkodliwoci (tak jak wymaga
tego art. 94 § 1 k.k.), lecz u¿ywaj¹ sformu³owañ nieaktualnego ju¿ Kodeksu karnego: Jego pozostawanie na wolnoci grozi powa¿nym niebezpieczeñstwem dla porz¹dku prawnego.
Stawiaj¹c w³asne rozpoznanie osoby badanej biegli w omówieniu pomijaj¹ zbyt czêsto oceny stawiane tej osobie w przesz³oci: w czasie poprzednich hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego, a tak¿e w poprzednich opiniach bieg³ych wydawanych w tej samej sprawie. Jest to istotne
zw³aszcza wówczas, gdy oceny te siê ró¿ni¹. To czyni tê opiniê dla s¹du
niejasn¹ lub niepe³n¹, bo biegli powinni wyjaniæ s¹dowi, dlaczego nie przekonuj¹ ich poprzednie oceny, co przeciwko nim przemawia, a co przekonuje ich do w³asnej opinii. To samo dotyczy odniesieñ do opinii ambulatoryjnej, w której biegli uzasadniaj¹ skierowanie na obserwacjê podejrzeniami
w kierunku psychozy, a w opinii po obserwacji nie ma na ten temat s³owa
wyjanienia.
Wnioski ostateczne czêsto s¹ formu³owane z pominiêciem rozpoznania, od razu wystêpuje ocena poczytalnoci. W innych opiniach znajduj¹
siê w treci omówienia, nie s¹ wyeksponowane. Tymczasem wnioski powinny zawieraæ ocenê: 1) Czy osoba badana przejawia objawy choroby
psychicznej lub upoledzenia umys³owego, a je¿eli nie, to czy przejawia
inne zak³ócenia czynnoci psychicznych. Jakie. 2) Czy stwierdzone zaburzenia istnia³y w czasie czynu i jak wp³ywa³y one na zdolnoæ rozpoznania
czynu i kierowania swoim postêpowaniem, a zatem ocenê poczytalnoci.
3) Czy stwierdzone zaburzenia wymagaj¹ leczenia, jakiego i gdzie,
a w przypadku stwierdzenia kryteriów przewidzianych w art. 94 § 1 k.k.
wniosek o zastosowanie rodka zabezpieczaj¹cego. 4) Jaki jest aktualny
stan osoby badanej i czy jest zdolna do uczestnictwa w postêpowaniu.
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Podsumowuj¹c powy¿sze stwierdzam, ¿e opinie  na podstawie których wskaza³am powy¿sze braki i z ich powodu  zosta³y przez s¹d lub
prokuraturê uznane za niepe³ne lub niejasne, a to spowodowa³o powo³anie
opinii instytutu. Dodam, ¿e niektóre z opinii pochodzi³y nie ze szpitali psychiatrycznych, lecz z orodków naukowych, w których biegli pope³niali
takie same b³êdy jak ci ze szpitali. Wskazuje to na piln¹ koniecznoæ sta³ego kszta³cenia psychiatrów w zakresie psychiatrii s¹dowej, nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, lecz i praktycznej (na podstawie spotykanych
w praktyce b³êdów).
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Błąd w sztuce lekarskiej – wybrane problemy

Warunkiem koniecznym legalnoci czynnoci leczniczych jest podejmowanie i wykonywanie ich na podstawie wskazañ wiedzy i sztuki lekarskiej (lege artis). Ma to swoj¹ podstawê w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia
1
1996 r. o zawodzie lekarza , który stanowi, i¿ lekarz ma obowi¹zek wykonywaæ swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
dostêpnymi mu metodami i rodkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z nale¿yt¹ starannoci¹. Warunek dzia³ania lege artis dotyczy wszystkich czynnoci lekarza
podejmowanych wobec pacjenta, bez wzglêdu na stadium i charakter leczenia. Nale¿y siê wiêc nim kierowaæ na etapie profilaktyki, diagnozy, terapii i rehabilitacji, zarówno przy leczeniu przyczynowym, jak i objawowym. To w³anie lege artis daje lekarzowi odpowied na pytanie, czy leczyæ, a je¿eli tak, to jak to czyniæ. Niezastosowanie siê do przyjêtych w tym
zakresie wskazañ wiedzy i sztuki lekarskiej bêdzie skutkowa³o bezprawnoci¹ zachowania lekarza. Sytuacje takie okrela siê mianem b³êdu w sztuce lekarskiej2. Pojawiaj¹ siê tak¿e inne terminy, takie jak b³¹d sztuki3,
1

Dz. U. Nr 28, poz. 152 z pón. zm.
Terminu tego u¿ywaj¹ m. in. T. Bojarski: Polskie prawo karne. Zarys czêci ogólnej, Warszawa 2002,
s. 154.; A. Marek: Prawo karne, Warszawa 2000, s. 188. Pos³uguje siê nim tak¿e A. Liszewska, przy czym
u¿ywa ona wymiennie terminu b³¹d w sztuce medycznej, uznaj¹c go za szerszy, dotycz¹cy bowiem naruszenia
regu³ postêpowania, którego mo¿e siê dopuciæ nie tylko lekarz, ale tak¿e inna osoba nale¿¹ca do personelu
medycznego. Por. A. Liszewska: Odpowiedzialnoæ karna za b³¹d w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, s. 15.
3
Tak m. in. J. Sawicki: B³¹d sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, doktrynie i orzecznictwie,
Warszawa 1965, s. 26; M. Kulesza, w: W. Wantowska, M. Kulesza: Odpowiedzialnoæ prawna lekarza, Warszawa 1988, s. 2526.
2
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b³¹d lekarski4, b³¹d wiedzy medycznej5, b³¹d medyczny6, b³¹d
leczniczy7.
W tym miejscu nale¿y powiêciæ parê s³ów problemowi prawid³owoci
pos³ugiwania siê pojêciami b³¹d i sztuka w kontekcie odpowiedzialnoci karnej lekarza za niepowodzenie w leczeniu. Zagadnieniu temu niektórzy
autorzy powiêcaj¹ du¿¹ uwagê, kontestuj¹c tê tradycyjn¹ terminologiê.
8
I. Dziekoñska-Stakiewicz uwa¿a te terminy za dalekie od pojêciowej
precyzji. Jej zdaniem b³¹d jako taki nie mo¿e byæ przyjmowany za podstawê odpowiedzialnoci karnej lekarza. Stanowi on bowiem przejaw zwyk³ej omylnoci cz³owieka, a lekarz nie odpowiada za omylnoæ, tylko za
zawinienie polegaj¹ce m. in. na niedope³nieniu, przeoczeniu, przedawkowaniu, zignorowaniu czy nieuwzglêdnieniu. Natomiast okrelenie sztuka akcentuje wartoci o charakterze drugorzêdnym dla oceny fachowoci
lekarza. W sztuce zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹: wyobrania, inspiracja twórcza i talent, a takie cechy lekarza nie mog¹ mieæ wiêkszego znaczenia w
zestawieniu z posiadan¹ przez niego wiedz¹ medyczn¹.
Zdecydowanie negatywnie do pojêcia b³¹d w sztuce lekarskiej odnosz¹ siê tak¿e M. Boratyñska i P. Konieczniak9. Podnosz¹ oni, ¿e wspó³czesna medycyna jest w pierwszej kolejnoci nauk¹, w drugiej rzemios³em, a
dopiero w trzeciej i ostatniej zachowa³a ona, w niektórych swoich aspektach, pewne cechy sztuki. Przy czym trzeba pamiêtaæ, ¿e w powszechnym
rozumieniu termin sztuka wywo³uje skojarzenia z tak¹ ga³êzi¹ dzia³alnoci ludzkiej, w której nie ma cis³ych regu³ postêpowania. Zdaniem autorów, elementy sztuki w dzia³alnoci medycznej zawieraj¹ siê w pewnych
zachowaniach intuicyjnych, na które mo¿e sobie pozwoliæ lekarz jedynie
wówczas, gdy obiektywne schematy prawid³owego postêpowania nie s¹
mo¿liwe do wytworzenia. Natomiast w typowej swojej dzia³alnoci powinien on postêpowaæ zgodnie z obiektywnymi zasadami nauk medycznych,
a tak¿e, co charakterystyczne dla rzemios³a, na podstawie mo¿liwych do
wyuczenia umiejêtnoci praktycznych i schematów postêpowania. Je¿eli
4

Tak m. in. A. Gubiñski: Wy³¹czenie bezprawnoci czynu (O okolicznociach uchylaj¹cych spo³eczn¹ szkodliwoæ czynu), Warszawa 1961, s. 48; M. Soniak: Cywilna odpowiedzialnoæ lekarza, Warszawa 1989, s. 61.
5
Tak S. Rutkowski: Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialnoci karnej lekarza, Prokuratura i Prawo 1999, nr 9, s. 71.
6
Tak B. wi¹tek: B³êdy lekarskie w praktyce medyka s¹dowego, Prawo i Medycyna 2000, nr 5, s. 39.
7
Tak L. Wilk: Odpowiedzialnoæ karna za b³¹d leczniczy, Problemy Praworz¹dnoci 1987, nr 4, s. 34.
8
I. Dziekoñska-Stakiewicz: Tak zwany b³¹d w sztuce lekarskiej (definicje, zakres pojêcia, propozycje),
Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 1974, t. 1, s. 233, 237.
9
M. Boratyñska, P. Konieczniak: Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 128139.
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natomiast chodzi o pojêcie b³¹d, to jego szeroki zakres pojêciowy, obejmuj¹cy nie tylko postêpowanie sprzeczne z przyjêtymi regu³ami wykonywania
jakiej czynnoci, ale tak¿e zachowanie przynosz¹ce komu z³e skutki, jak i
mylne, fa³szywe wyobra¿enie o czym, nie przystaje do oceny czynnoci lekarza z punktu widzenia prawa karnego. Jego odpowiedzialnoæ ogranicza
siê bowiem tylko do b³êdu w pierwszym ze wskazanych znaczeñ.
Nale¿y mieæ jednak na uwadze tak¿e g³osy, zw³aszcza w rodowisku
lekarskim, broni¹ce elementu sztuki w dzia³alnoci lekarza. W tym tonie
10
wypowiada siê np. B. Popielski , podnosz¹c, ¿e medycyna jako nauka niew¹tpliwie cis³a i przyrodnicza, zawiera te¿ w sobie, wynikaj¹ce z jej g³êboko humanitarnego oblicza, pewne nieuchwytne, subiektywne elementy,
co najmniej bliskie szeroko rozumianemu pojêciu sztuka. Zdaniem autora nale¿¹ do niej takie cechy lekarza, jak: intuicja, spostrzegawczoæ, pamiêæ w diagnostyce, sugestywnoæ i umiejêtnoæ zdobywania autorytetu
oraz zdolnoci manualne. Tak¿e Z. Marek11, który co prawda neguje pos³ugiwanie siê pojêciem sztuka, przyznaje, i¿ do wykonywania zawodu lekarza, oprócz nabytej wiedzy, konieczne s¹ pewne specyficzne cechy osobowoci, takie jak np. otwartoæ na ludzi, gotowoæ niesienia pomocy czy
intuicja. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ tendencja do takiego ujmowania dzia³alnoci
lekarza nie jest w³aciwa wy³¹cznie samym lekarzom, lecz tak¿e prezentuj¹ j¹ przedstawiciele rodowiska prawniczego. Szczególnie wymownie
wypowiada siê na ten temat J. Sawicki12, stwierdzaj¹c: Nale¿y wreszcie
zdaæ sobie sprawê i z tego, ¿e rozpoznawanie choroby osi¹ga lekarz czêsto
nie drog¹ logicznego rozumowania, lecz przez niezwyk³y dar, jakim natura
go wyposa¿y³a do wczucia siê w po³o¿enie chorego, przez fakt wspania³ej
intuicji, któr¹ nie ka¿dy dysponuje w stopniu równym, a która zrównuje ten
piêkny zawód z wielk¹  prawdziw¹ sztuk¹. Pojêciami b³¹d i sztuka
13
pos³u¿y³ siê równie¿ niejednokrotnie w swoich orzeczeniach SN .
Doceniaj¹c znaczenie argumentów podnoszonych przez przeciwników
stosowania terminów b³¹d i sztuka w kontekcie odpowiedzialnoci
lekarza za niepowodzenie w leczeniu, uwa¿am, i¿ nie nale¿y im przyzna10

B. Popielski: Pogranicze etyki i prawa, w: Etyka i deontologia lekarska, red. T. Kielanowski, Warszawa
1985, s. 135.
11
Z. Marek: B³¹d medyczny, Kraków 1999, s. 3738.
12
J. Sawicki: B³¹d sztuki..., s. 125.
13
Zob. chocia¿by orzeczenie z 1 IV 1955 r., IV CR 39/54, OSN 1957, nr 1, poz. 7; wyrok z 8 IX 1973 r.,
I KR 116/72, OSNKW 1974, nr 2, poz. 26; wyrok z 16 I 1974 r., III KR 311/73, Pañstwo i Prawo 1975, nr 11,
s. 176180.
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waæ zbyt wielkiego znaczenia. Oczywicie trzeba siê zgodziæ ze stwierdzeniami, ¿e ich u¿ywanie powoduje pewn¹ terminologiczn¹ niepoprawnoæ, a eksponowanie elementu tzw. sztuki lekarskiej w dzia³alnoci zawodowej lekarza w zasadzie nie odpowiada wspó³czesnemu charakterowi medycyny, opartej na standardach i procedurach wypracowanych na
gruncie nauki i praktyki. Z drugiej jednak strony nale¿y pamiêtaæ, i¿ pos³ugiwanie siê tymi terminami ma jedynie charakter umowny, a ich prawnicze znaczenie odbiega od tego, które jest w³aciwe dla regu³ znaczeniowych jêzyka potocznego. Mówienie o b³êdzie lekarza nie oznacza przecie¿ ka¿dej omy³ki, a pojêcie sztuka lekarska  jakiego niekontrolowanego kreowania rzeczywistoci. Problematyka niniejszego artyku³u nie
wymaga weryfikacji tego tradycyjnego nazewnictwa, jakiekolwiek bowiem zmiany w tym zakresie nie maj¹ znaczenia dla odpowiedzialnoci
karnej lekarza za swoj¹ dzia³alnoæ zawodow¹. Dlatego te¿ na potrzeby tego opracowania bêdê pos³ugiwa³ siê pojêciem b³¹d w sztuce
lekarskiej.
Rozumienie b³êdu w sztuce lekarskiej nie jest jednolite14. Niejednokrotnie uto¿samiany on by³ z win¹ lekarza przeprowadzaj¹cego czynnoæ medyczn¹, co mo¿na okreliæ mianem ujêcia subiektywnego. W opozycji do
tej koncepcji stoi obiektywne ujêcie b³êdu w sztuce lekarskiej, uznaj¹ce go
za przes³ankê bezprawnoci czynu lekarza.
Zwolennicy ujêcia subiektywnego nie czyni¹ rozró¿nienia miêdzy b³êdem w sztuce lekarskiej, a win¹ nieumyln¹ w obu swoich postaciach,
tj. lekkomylnoci i niedbalstwa. Konsekwencj¹ takiego ujêcia b³êdu jest
to, i¿ ka¿da jego postaæ decyduje niejako automatycznie o winie lekarza,
a tym samym o jego odpowiedzialnoci. Takie podejcie do sprawy wynika
z przyjêcia za³o¿enia, ¿e ka¿dy lekarz powinien orientowaæ siê w zasadach
wiedzy i sztuki medycznej. Je¿eli zatem dokonuje on zabiegu, naruszaj¹c
lege artis, to tym samym narusza on ci¹¿¹cy na nim obowi¹zek znajomoci
tych zasad, a wiêc staje siê winnym co najmniej niedbalstwa. Reasumuj¹c,
nale¿y stwierdziæ, i¿ subiektywne rozumienie b³êdu w sztuce lekarskiej ujmuje go jako winê nieumyln¹ wykonuj¹cego zabieg i w razie nast¹pienia
negatywnych skutków w postaci uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia lub
mierci powoduje odpowiedzialnoæ karn¹ za przestêpstwo nieumylne15.
W polskiej doktrynie prawa karnego zwolennikami takiej koncepcji byli
14
15

48

A. Liszewska: Odpowiedzialnoæ karna..., s. 16.
J. Sawicki: B³¹d sztuki..., s. 6364.
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m. in. T. Cyprian16 i W. Grzywo-D¹browski17. Ten pierwszy, co prawda, na
pocz¹tku rozwa¿añ o odpowiedzialnoci karnej lekarza wyranie wyodrêbnia winê od naruszenia zasad sztuki medycznej, jednak w toku swej wypowiedzi uto¿samia te pojêcia, czyni¹c z nich jednolite kryterium weryfikacji
zachowañ lekarskich. U podstaw takiego ujêcia b³êdu le¿y przekonanie
autora, ¿e lekarz zajmuje wyj¹tkow¹ pozycjê zawodow¹ i w zwi¹zku z tym
jego starannoæ i sumiennoæ powinna byæ znacznie wy¿sza ni¿ u przedstawicieli innych profesji. Jego szczególne uprawnienia i mo¿liwoci, fachowa wiedza, a tak¿e ci¹¿¹cy na nim obowi¹zek ratowania ludzkiego ¿ycia
i zdrowia, nie pozwalaj¹ mu zas³aniaæ siê niemo¿noci¹ przewidywania tak¿e
w takich sytuacjach, w których ka¿dy inny cz³owiek móg³by podnieæ tê
okolicznoæ na swoja obronê. Z kolei W. Grzywo-D¹browski uzale¿nia
stwierdzenie b³êdu lekarskiego od percepcji stanu faktycznego, wynikaj¹cej z indywidualnych umiejêtnoci i zdolnoci lekarza. Twierdzi on, i¿ poniesienie przez niego odpowiedzialnoci za b³¹d w sztuce mo¿liwe jest tylko wtedy, gdy ze szkod¹ dla chorego przekroczy³ on ogólnie przyjête zasady postêpowania w przypadku zwyk³ym, przeciêtnym, niewymagaj¹cym
nadzwyczajnych umiejêtnoci i zdolnoci. Przy ocenie odpowiedzialnoci
lekarza autor sugeruje tak¿e wziêcie pod uwagê aktualnego stanu psychofizycznego wykonuj¹cego zabieg i uwzglêdnienie jego zmêczenia, przepracowania czy aktualnego stanu zdrowia, a tak¿e warunków zewnêtrznych,
w jakich przysz³o mu wykonywaæ dan¹ czynnoæ.
Takie ujêcie b³êdu w sztuce lekarskiej nie pozosta³o bez wp³ywu na judykaturê. Znalaz³o to odbicie w uzasadnieniu do wyroku SN z 16 I 1974 r.18,
w którym stwierdzono m. in.: Lekarz dopuszcza siê b³êdu, je¿eli chorego,
powierzonego swej pieczy, uszkodzi na zdrowiu lub ¿yciu przez swe leczenie, mimo ¿e móg³ by³ korzystaæ ze swej wiedzy i zdolnoci technicznych,
a nadto, je¿eli to obra¿enie chorego wynika³o z wykroczenia w postêpowaniu lub w zaniedbaniu przeciwko ogólnie uznanym zasadom i mimo ¿e
lekarz dany przypadek oceni³ i rozpozna³ nale¿ycie lub te¿ ju¿ na podstawie wiadomoci i zrêcznoci zwyk³ych móg³ by³ nale¿ycie rozpoznaæ dany
przypadek, a tym samym unikn¹æ b³êdu. Opieranie siê przez SN na mo¿liwoci skorzystania z wiedzy i zdolnoci technicznych, a tak¿e mo¿liwoci
16

T. Cyprian, w: T. Cyprian, P. As³anowicz: Karna i cywilna odpowiedzialnoæ lekarza, Kraków 1949,
s. 25, 53.
17
W. Grzywo-D¹browski: Odpowiedzialnoæ karna lekarza w zwi¹zku z wykonywaniem pracy zawodowej,
Warszawa 1958, s. 12.
18
III KR 311/73, Pañstwo i Prawo 1975, nr 11, s. 176180.
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nale¿ytej oceny przypadku, to droga zmierzaj¹ca do takiego okrelenia b³êdu w sztuce lekarskiej, aby jego stwierdzenie równa³o siê karygodnemu
niedbalstwu. Uto¿samia siê przez to b³¹d w sztuce z b³êdem zawinionym19.
Zwolennicy obiektywnego ujmowania b³êdu w sztuce lekarskiej w sposób cis³y staraj¹ siê odgraniczaæ b³¹d lekarza jako taki od jego winy. Tak
czyni chocia¿by K. Bucha³a20. Oceniaj¹c wy¿ej przywo³ane orzeczenie SN
z 16 I 1974 r., stwierdza on, i¿ b³¹d sztuki jest kategori¹ obiektywn¹, zale¿n¹ tylko od aktualnego stanu wiedzy medycznej, nie zale¿y zatem od
wieku, dowiadczenia, umiejêtnoci lub samopoczucia konkretnego lekarza wykonuj¹cego zabieg. Powinien on byæ rozumiany jako rozpoznanie
lub leczenie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami postêpowania
wynikaj¹cymi z wiedzy i dowiadczenia medycznego, a wiêc oceniaæ go
nale¿y jak element z zakresu nauki medycyny, a nie odpowiedzialnoci.
Jednak pierwszym przedstawicielem polskiej doktryny prawa karnego, który
w sposób jasny i stanowczy oddzieli³ b³¹d w sztuce od problematyki winy
by³ J. Sawicki21. Stwierdzi³ on, i¿ dopiero spe³nienie obu tych samodzielnych przes³anek daje podstawê do poci¹gniêcia lekarza do odpowiedzialnoci karnej. Niemniej jednak wina jest o tyle zale¿na od dokonania wadliwego lub niewskazanego zabiegu, ¿e w przypadku czynnoci lege artis
odpada jakakolwiek potrzeba jej badania. Natomiast w razie wykonania
danej czynnoci w sposób sprzeczny z zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej
pojawia siê problem ustalania i badania winy, co powinno byæ dokonywane
odrêbnie, bez wzglêdu na stopieñ i jaskrawoæ b³êdu lekarza. Niewykluczona jest bowiem sytuacja, ¿e mimo naruszenia lege artis po stronie wykonuj¹cego zabieg nie bêdzie winy w ¿adnej postaci.
Tak wiêc b³¹d w sztuce lekarskiej w ujêciu obiektywnym jest kategori¹
zale¿n¹ wy³¹cznie od aktualnego stanu wiedzy medycznej. Z kolei takie
kryteria jak m³odoæ, niedowiadczenie lekarza czy wyj¹tkowoæ sytuacji,
w której wykonywana jest czynnoæ lecznicza, nie maj¹ zwi¹zku z tak rozumianym b³êdem i stanowi¹ element subiektywny, podlegaj¹cy badaniu
dopiero na etapie ustalania winy lekarza. W konsekwencji naruszenie kategorii obiektywnej, jak¹ jest lege artis, decyduje jedynie o bezprawnoci
czynu, natomiast o odpowiedzialnoci karnej lekarza mo¿na mówiæ dopiero wtedy, gdy znajd¹ siê podstawy do przypisania mu winy, ustalanej nieza19
Tak te¿ ocenia to orzeczenie K. Bucha³a: Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 16 stycznia 1974 r.
(III KR 311/73), Nowe Prawo 1974, nr 11, s. 15821585.
20
K. Bucha³a: Glosa..., s. 15831584.
21
J. Sawicki: B³¹d sztuki..., s. 6477.
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le¿nie od wskazañ wiedzy i sztuki medycznej. Takie ujêcie b³êdu w sztuce
lekarskiej zyska³o uznanie wród wiêkszoci przedstawicieli polskiego prawa
karnego i obecnie jest niemal powszechnie akceptowane22.
Tak¿e judykatura stanê³a na podobnym stanowisku. SN w wyroku
z 13 XII 1958 r.23 stwierdzi³, i¿ odpowiedzialnoæ karna lekarza w zwi¹zku
z wykonywan¹ przez niego prac¹ zawodow¹ opiera siê na trzech zasadniczych przes³ankach, do których nale¿¹: b³¹d w sztuce lekarskiej, zwi¹zek
przyczynowy miêdzy opartym na b³êdzie sztuki zabiegiem lekarskim a jego
skutkiem i win¹ w rozumieniu k.k. Tak wiêc b³¹d w sztuce nie jest tu uto¿samiany z win¹, lecz obie te przes³anki stanowi¹ samodzielne elementy
odpowiedzialnoci karnej lekarza. Na takim stanowisku stan¹³ te¿ SN
24
w wyroku z 8 IX 1973 r. , który pos³u¿y³ siê pojêciem zawinionego b³êdu
w sztuce lekarskiej jako warunku sine qua non odpowiedzialnoci karnej
lekarza za przestêpstwo przeciwko ¿yciu lub zdrowiu pacjenta w zwi¹zku
z zabiegiem leczniczym. Na pojêcie zawiniony b³¹d w sztuce lekarskiej
sk³ada siê b³¹d lekarski jako taki, przez co SN rozumie sytuacjê, w której
lekarz post¹pi³ niezgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjêtej praktyki lekarskiej. Tak rozumiany b³¹d,
aby staæ siê podstaw¹ odpowiedzialnoci karnej lekarza, musi byæ b³êdem
przez niego zawinionym, co ustalane jest na podstawie wszystkich realiów
okrelonego przypadku i polega na odtworzeniu rzeczywistego wewnêtrznego procesu motywacyjnego na podstawie faktów zewnêtrznych i w³aciwoci osobistych sprawcy.
Obiektywne spojrzenie na b³¹d w sztuce lekarskiej jest niew¹tpliwie rozwi¹zaniem jak najbardziej s³usznym. Przyjêcie bowiem koncepcji subiektywnej jest prost¹ drog¹ do obiektywizacji odpowiedzialnoci karnej lekarza,
co jest niedopuszczalne na gruncie wspó³czesnego prawa karnego, opartego
na zasadzie winy i w zwi¹zku z tym wykluczaj¹cego poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci karnej za samo spowodowanie negatywnego skutku. Z naruszeniem tej zasady mielibymy do czynienia w sytuacji, gdyby ka¿de niedope³nienie lege artis decydowa³o automatycznie o winie lekarza, a w konsekwencji o odpowiedzialnoci karnej za niepomylny wynik zabiegu.
Przyjêcie obiektywnej koncepcji b³êdu w sztuce lekarskiej nie rozwiewa jednak wszystkich w¹tpliwoci zwi¹zanych z jego ujêciem. Pojawia siê
22
Takie stanowisko prezentuj¹ m. in. I. Dziekoñska-Stakiewicz: Tak zwany b³¹d..., s. 237; A. Liszewska:
Odpowiedzialnoæ karna..., s. 20; S. Rutkowski: Wybrane zagadnienia..., s. 7172.
23
IV K 28/58, Pañstwo i Prawo 1960, nr 1, s. 200203.
24
I KR 116/72, OSNKW 1974, nr 2, poz. 26.
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bowiem w¹tpliwoæ co do interpretacji charakteru owego b³êdu. W zasadzie mo¿na tu wyodrêbniæ dwa stanowiska25. Pierwsze z nich traktuje b³¹d
w sztuce jako naruszenie przez lekarza wymaganej od niego ostro¿noci,
co stanowi przes³ankê bezprawnoci jego czynu. Drugie natomiast ujmuje
b³¹d jako obiektywn¹ niezgodnoæ z abstrakcyjnym, wypracowanym na
gruncie nauk medycznych, modelem postêpowania. To drugie stanowisko
nie wydaje siê w³aciwe dla karnoprawnej oceny dzia³añ lekarza i jest prezentowane raczej przez cywilistów zajmuj¹cych siê problematyk¹ b³êdu
26
lekarskiego. Jego zwolennikiem jest chocia¿by M. Soniak , który za b³êdne zachowanie lekarza uwa¿a jego sprzecznoæ z obiektywnie ustalonym
modelem wzorowego postêpowania, czyli postêpowania uznanego i jedynie w³aciwego dla danego rodzaju stosunków. Autor podkrela przy tym,
¿e nigdy nie wolno stawiaæ znaku równoci pomiêdzy b³êdem lekarza
a naruszeniem przez niego obowi¹zku starannoci. Istniej¹ bowiem przypadki istnienia b³êdu lekarskiego, w których trudno by³oby wskazaæ naruszenie obowi¹zków lekarskich. Odnosz¹ca siê do tego stanowiska A. Liszewska27 s³usznie zwraca uwagê na ró¿nicê w ujmowaniu winy na gruncie
prawa cywilnego i karnego. W prawie cywilnym ustalenie naruszenia obowi¹zku ostro¿noci (starannoci) przes¹dza o winie lekarza i w konsekwencji
o jego odpowiedzialnoci. Natomiast w prawie karnym naruszenie obowi¹zku ostro¿noci daje jedynie podstawê do uznania danego czynu za bezprawny, nie przes¹dzaj¹c jednoczenie kwestii winy, a tym samym odpowiedzialnoci lekarza.
W tym miejscu nale¿y skupiæ siê na zagadnieniu, w jaki sposób oceniaæ
naruszenia wskazañ wiedzy i sztuki lekarskiej. Ma to kapitalne znaczenie
dla karnoprawnej oceny czynnoci leczniczych. Z³amanie bowiem, opartych na nauce i praktyce, regu³ postêpowania w stosunku do pacjenta, powoduje ocenê takiego zachowania jako obiektywnie nieostro¿nego, co jest
punktem wyjcia odpowiedzialnoci karnej lekarza za negatywne skutki
tak realizowanych przez niego czynnoci. Natomiast w sytuacji wyst¹pienia negatywnego skutku leczenia, który nast¹pi³ mimo zachowania warunków lege artis, nie mo¿e byæ mowy o odpowiedzialnoci karnej lekarza,
odpada tu bowiem podstawowa przes³anka powi¹zania dzia³ania lekarza ze
skutkiem tego dzia³ania, a mianowicie obiektywna przypisywalnoæ. Ak25

A. Liszewska: Odpowiedzialnoæ karna..., s. 20.
M. Soniak: Cywilna odpowiedzialnoæ..., s. 62, 100.
27
A. Liszewska: Odpowiedzialnoæ karna..., s. 2122.
26
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tualizuje siê ona jedynie wtedy, gdy czynnoæ lecznicza mia³a cechy obiektywnej nieostro¿noci28. Dopiero w tej sytuacji istnieje podstawa dla oceny
zawinienia lekarza, czego pozytywny wynik bêdzie skutkowa³ jego odpowiedzialnoci¹ karn¹.
Ustalenie zasad lege artis odnosz¹cych siê do konkretnego przypadku
jest zadaniem przedstawicieli nauk medycznych. Tylko oni s¹ w stanie opracowaæ procedury dzia³ania, na podstawie których nale¿y postêpowaæ wobec osób dotkniêtych okrelonymi jednostkami chorobowymi. Niemniej jednak mo¿na tu wskazaæ pewne za³o¿enia ogólne, pozwalaj¹ce oceniæ je
z prawniczego punktu widzenia.
Przede wszystkim, jak s³usznie zauwa¿a J. Sawicki29, jako miernik zgodnoci zabiegu ze stanem nauki powinny s³u¿yæ najwy¿sze wymagania wiedzy medycznej i najwy¿sze standardy. Warunki indywidualne lekarza, takie jak posiadany poziom wiedzy czy zdolnoci, oraz czynniki zewnêtrzne,
uniemo¿liwiaj¹ce sprostanie tym wymogom, powinny byæ badane na gruncie winy, jako dalszej koniecznej przes³anki jego odpowiedzialnoci karnej. Ujêcie to s³usznie odcina siê od konstruowania abstrakcyjnych modeli
30
dobrego lekarza . Stawia ono jednoczenie medykowi bardzo wysokie
wymagania, do których osi¹gniêcia powinien on nieustannie d¹¿yæ poprzez
podnoszenie swoich kwalifikacji. Ma to niew¹tpliwie du¿e znaczenie, nie
pozwala bowiem lekarzowi na zatrzymanie siê w miejscu, rutynê, zamkniêcie
siê na nowe metody profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Z drugiej strony ujêcie to uwzglêdnia czynniki, które uniemo¿liwiaj¹ sprostanie
28

M. Filar: Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 107.
J. Sawicki: B³¹d sztuki..., s. 85.
30
Do abstrakcyjnego modelu lekarza odwo³uje siê chocia¿by M. Kulesza, który przy ustalaniu zakresu ci¹¿¹cego na lekarzu obowi¹zku przewidywania nastêpstw swoich czynnoci proponuje pos³u¿enie siê wzorcem dobrego lekarza. Takim dobrym lekarzem mia³by byæ przeciêtny, dobry medyk, a nie wybitny specjalista. W zwi¹zku
z przyjêciem takiego wzorca lekarz wykonuj¹cy swoje czynnoci nie ponosi³by odpowiedzialnoci za ich ujemne
skutki, których nie przewidywa³ on sam i których nie przewidzia³by tak¿e dobry lekarz znalaz³szy siê w identycznej sytuacji. Dotyczy to tym bardziej przypadków nadzwyczajnych, które móg³by przewidzieæ tylko wybitny specjalista. Por. M. Kulesza, w: Odpowiedzialnoæ prawna..., s. 30. Tak¿e K. Bucha³a jest zwolennikiem pos³ugiwania
siê abstrakcyjnymi wzorcami, m. in. dobrego lekarza, wszêdzie tam, gdzie nie opracowano szczegó³owych dyrektyw ostro¿nego zachowania siê w konkretnej sytuacji. Takim abstrakcyjnym wzorcem mia³aby tu byæ osoba
posiadaj¹ca wymagan¹ w danej dziedzinie wiedzê fachow¹, opart¹ na teoretycznym przygotowaniu oraz na niezbêdnym dowiadczeniu, a ponadto starannie i sumiennie wype³niaj¹ca obowi¹zki. Por. K. Bucha³a: Bezprawnoæ
przestêpstw nieumylnych oraz wy³¹czaj¹ce je dozwolone ryzyko, Warszawa 1971, s. 133. Równie¿ S. Rutkowski
uwa¿a, i¿ miernikiem zgodnoci postêpowania z zasadami medycyny powinien byæ wzorzec dobrego lekarza.
Zdaniem tego autora, takie rozwi¹zanie dopingowa³oby przeciêtnych lekarzy do podnoszenia poziomu swojej
wiedzy, a tak¿e uniemo¿liwia³oby im przenoszenie swoich niepowodzeñ w leczeniu na warunki osobiste. Por.
S. Rutkowski: Wybrane zagadnienia..., s. 73.
29
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tym wysokim wymogom. Jest bowiem rzecz¹ oczywist¹, ¿e spe³nienie najwy¿szych standardów wiedzy i sztuki medycznej nie zawsze jest mo¿liwe,
co najczêciej wynika z okolicznoci niezale¿nych od samego lekarza. S³abe wyposa¿enie szpitala, brak odpowiedniego sprzêtu, niemo¿noæ zapoznania siê z najnowszymi metodami terapii z powodu ograniczonego dostêpu do fachowej literatury, nadmiar pacjentów w stosunku do obs³ugi
medycznej, z drugiej strony za niewystarczaj¹ce dowiadczenie medyka
wynikaj¹ce z krótkiego sta¿u pracy  to przyk³adowe powody, które z pewnoci¹ wp³ywaj¹ na faktyczn¹ mo¿liwoæ spe³nienia najwy¿szych wymagañ stawianych lekarzowi31. Nie powinno przecie¿ ulegaæ w¹tpliwoci, ¿e
inaczej powinno siê patrzeæ na dowiadczonego lekarza specjalistê wykonuj¹cego swoj¹ praktykê w dobrze wyposa¿onym szpitalu klinicznym,
w którym oprócz nowoczesnego sprzêtu ma on dostêp do najnowszej literatury fachowej, co umo¿liwia mu ci¹g³e podnoszenie kwalifikacji. Inaczej
za nale¿y spojrzeæ na dzia³ania m³odego i niedowiadczonego lekarza, praktykuj¹cego w wiejskiej przychodni, gdzie ma dostêp jedynie do podstawowych sprzêtów, nie mówi¹c ju¿ o mo¿liwoci zapoznania siê z najnowszymi osi¹gniêciami nauk medycznych. Wszystkie te elementy, zarówno osobiste, jak i zewnêtrzne, dotycz¹ce lekarza powinny byæ uwzglêdniane na
p³aszczynie winy, która jest samodzieln¹ przes³ank¹ jego odpowiedzialnoci karnej. Umo¿liwia ona weryfikacjê rzeczywistej mo¿liwoci spe³nienia obiektywnego kryterium w postaci najwy¿szych wymagañ wiedzy i sztuki medycznej oraz najwy¿szych standardów postêpowania.
Takie podejcie do oceny spe³nienia warunków lege artis wydaje siê
najbardziej racjonalne, w pe³ni bowiem uwzglêdnia ono okolicznoci konkretnego przypadku. Wszelkie inne rozwi¹zania oparte na modelu standardowej postaci, okrelanej jako dobry, staranny czy przeciêtny lekarz,
prowadz¹ do pewnego urednienia standardu leczenia. Takie podejcie, ze
wzglêdu na znaczne zró¿nicowanie warunków zewnêtrznych wykonywania praktyki lekarskiej i umiejêtnoci poszczególnych medyków, nie mo¿e
31

Taki stan rzeczy uwzglêdnia ustawa o zawodzie lekarza, która w art. 4 mówi¹c, i¿ lekarz winien wykonywaæ zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dodaje, ¿e powinien to czyniæ dostêpnymi mu
metodami i rodkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób. U¿ycie wyra¿enia dostêpnymi uwzglêdnia faktyczn¹ mo¿liwoæ sprostania stawianym wymogom aktualnej wiedzy medycznej. Problem ten zauwa¿any
jest tak¿e w orzecznictwie. SN w orzeczeniu z 1.04.1955 r. stwierdzi³, i¿ b³êdem w sztuce lekarskiej jest czynnoæ (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodna z nauk¹ medycyny w zakresie dla lekarza
dostêpnym. Zob. orzeczenie SN z 1.04.1955 r., IV CR 39/54, OSN 1957, nr 1, poz. 7.
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mieæ racji bytu. Wynika to z tego, i¿ z jednej strony stawia ono poprzeczkê za
wysoko  dotyczy to lekarzy niedowiadczonych i dzia³aj¹cych w trudnych
warunkach, z drugiej za zwalnia wybitnych specjalistów, pracuj¹cych
w dobrze wyposa¿onych klinikach, od obowi¹zku sprostania najwy¿szym
standardom, gdy¿ wymagany, uredniony pu³ap lege artis osi¹gaj¹ oni w drodze rutynowych czynnoci. Nie rozwi¹zuje tego problemu konstruowanie szeregu modelów lekarza, pocz¹wszy od sta¿ysty, a skoñczywszy na specjali32
cie najwy¿szych lotów . Dzia³ania takie s¹ niepotrzebnym komplikowaniem
sytuacji, zacieraj¹ one obiektywne kryteria ocen i, co najwa¿niejsze, z powodu wyj¹tkowoci i niepowtarzalnoci ka¿dego specjalisty, a tak¿e warunków,
w jakich przysz³o mu dzia³aæ, z góry skazane s¹ one na niepowodzenie. Inne
bêd¹ bowiem wymagania wobec tego samego profesora medycyny, który
wykonuje zabiegi w doskonale wyposa¿onej klinice, inne za, gdy przyjdzie
mu podj¹æ siê tego w nie najlepiej wyposa¿onym powiatowym szpitalu. Trudno
tak¿e mówiæ o jednolitym kryterium np. profesora kardiologii dla wszystkich
przedstawicieli tej specjalnoci o równej pozycji naukowej. Inaczej przecie¿
nale¿a³oby spojrzeæ na dzia³ania profesora w sile wieku, przeprowadzaj¹cego niemal co dzieñ skomplikowane operacje, inaczej za na czynnoci jego
kolegi, który ze wzglêdu na swój wiek i nie najlepszy stan zdrowia przeprowadza takie zabiegi ju¿ zupe³nie wyj¹tkowo, a w zwi¹zku z tym pozbawiony
jest odpowiedniej bieg³oci.
Kolejnym elementem oceny lege artis jest czas, z perspektywy którego
nale¿y spojrzeæ na stan nauki i czynniki faktyczne bêd¹ce podstaw¹ podjêcia przez lekarza decyzji o dokonaniu zabiegu i sposobie jego przeprowadzenia. Nie powinno tu ulegaæ w¹tpliwoci, ¿e zarówno wskazania nauki,
jak i inne okolicznoci wp³ywaj¹ce na realizacjê czynnoci leczniczych
winny byæ oceniane wed³ug stanu w momencie ich podejmowania. Jest to
33
34
stanowisko akceptowane zarówno w doktrynie , jak i orzecznictwie .
Wszelkie oceny na podstawie stanu ex post, czyli dokonywane najczêciej
ju¿ po przeprowadzeniu zabiegu, nie maj¹ znaczenia dla kwestii jego pra32

Tak czyni np. M. Filar: Lekarskie prawo..., s. 132.
Zob. chocia¿by M. Boratyñska, P. Konieczniak: Prawa pacjenta..., s. 157; A. Gubiñski: Wy³¹czenie bezprawnoci..., s. 47; A. Liszewska: Odpowiedzialnoæ karna..., s. 120121; J. Sawicki: B³¹d sztuki..., s. 8485;
A. Zoll: Odpowiedzialnoæ karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 45.
34
Na ten temat wypowiedzia³ siê SN w wyroku z 8.09.1973 r., stwierdzaj¹c: Nie ka¿dy b³¹d diagnostyczny
stwierdzony ex post mo¿e byæ uznany eo ipso za b³¹d sztuki lekarskiej, który nale¿y oceniaæ z pozycji ex ante,
czyli w zale¿noci od zakresu informacji rzeczywicie posiadanych przez lekarzy stawiaj¹cych diagnozê czy
dostêpnych dla nich przy odpowiednim staraniu. Zob. wyrok SN z 8.09.1973 r., I KR 116/72, OSNKW 1974,
nr 2, poz. 26.
33
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wid³owoci. Miêdzy dokonaniem zabiegu a jego ocen¹ up³ywa zazwyczaj
pewien czas. Medycyna jako niezwykle dynamicznie rozwijaj¹ca siê nauka
ulec mo¿e w tym czasie zasadniczym przemianom. Powodowaæ to mo¿e, i¿
zabieg w dniu jego przeprowadzania nale¿a³oby oceniæ jako zgodny z lege
artis, natomiast w momencie jego oceny medycyna ju¿ go za taki nie uznaje. Mo¿liwa jest tak¿e jednak sytuacja odwrotna, tzn. w momencie podejmowania zabiegu nale¿a³o go oceniæ jako naruszaj¹cy wskazania wiedzy i
sztuki lekarskiej, natomiast w chwili jego oceny postêpowanie takie jest ju¿
35
akceptowane przez medycynê. Problem ten rozwa¿a szerzej M. Soniak .
Jego zdaniem, oparcie siê przez s¹d na kryteriach obowi¹zuj¹cych w chwili
wykonywania zabiegu spowodowa³oby, i¿ popad³by on w sprzecznoæ ze
wspó³czesnym stanem wiedzy, co mog³oby podwa¿aæ jego kompetencje
fachowe. Z drugiej jednak strony, opieraj¹c siê na warunkach przyjêtych ex
post by³by w sprzecznoci z postulatem obiektywizmu i pewnoci naukowych kryteriów oceny b³êdu. Autor nie rozstrzyga ostatecznie tego problemu, stwierdza jedynie, i¿ mo¿liwe jest tu rozwi¹zanie kompromisowe, zgodnie z którym nale¿y przyj¹æ odpowiedzialnoæ lekarza jedynie wtedy, gdy
zarówno w momencie dokonywania zabiegu, jak i w momencie orzekania o
b³êdzie, okrelone postêpowanie mog³o byæ z punktu widzenia medycznego uznane za niew³aciwe. Nie podejmuj¹c w tym miejscu próby rozstrzygniêcia tego problemu, chcia³bym jedynie zauwa¿yæ, ¿e stanowisko zasygnalizowane przez M. Soniaka wydaje siê niepozbawione racji, uwzglêdnia bowiem specyficzny charakter nauk medycznych, których rozwój by³by niemo¿liwy bez podejmowania ryzykownych, nie do koñca sprawdzonych metod terapii.
Kolejnym za³o¿eniem, które nale¿y mieæ na uwadze, oceniaj¹c zabieg
z punktu widzenia lege artis, jest to, i¿ ¿adnemu z kierunków reprezentowanych w naukach medycznych nie mo¿na przyznaæ wy¿szoci nad innymi. Oceniaj¹c dzia³ania lekarza bêd¹cego reprezentantem danego kierunku, nale¿y badaæ ich prawid³owoæ z uwzglêdnieniem za³o¿eñ przyjêtych
przez ten kierunek. Nie mo¿na wiêc weryfikowaæ zabiegów dokonywanych
zgodnie ze wskazaniami jednej szko³y medycznej na podstawie wskazañ
innej. Swoboda przy wyborze metody leczenia wynika m. in. z art. 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi: Lekarz ma swobodê wyboru w zakresie metod postêpowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyæ czynnoci medyczne do rzeczywicie potrzebnych chore35
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M. Soniak: Cywilna odpowiedzialnoæ..., s. 73.
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mu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Jest to, jak widaæ, swoboda ograniczona rzeczywist¹ potrzeb¹ pacjenta i aktualnym stanem wiedzy medycznej. Ten drugi warunek nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e nie mo¿na,
z powo³aniem siê na wolnoæ wyboru kierunku leczenia, stosowaæ metod
lub leków, które przez naukê zosta³y ju¿ powszechnie zarzucone lub zaniechaæ zabiegów, które nauka uznaje za absolutnie konieczne36. Koresponduje to z treci¹ art. 57 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zabraniaj¹cego lekarzowi pos³ugiwania siê metodami niezweryfikowanymi naukowo b¹d uznanymi przez naukê za szkodliwe i bezwartociowe. W tym tonie wypowie37
dzia³ siê te¿ SN w wyroku z 1. XII. 1998 r. , gdzie wykluczy³ stosowanie w
s³u¿bie zdrowia metod i rodków starych, nierokuj¹cych, czy gorzej rokuj¹cych, skutecznoci  je¿eli s¹ one powszechnie zastêpowane innymi metodami leczenia.
To, co siê mieci we wskazanych wy¿ej granicach, stanowi obszar swobodnego uznania lekarza. Musi on jednak uwzglêdniaæ specyfikê ka¿dego
przypadku, która mo¿e powodowaæ, i¿ dana metoda leczenia mieszcz¹ca
siê in abstracto w granicach lege artis, tutaj bêdzie bezu¿yteczna b¹d nawet szkodliwa i wówczas jej zastosowanie mo¿e byæ uznane za b³¹d w sztuce
lekarskiej.
Przestrzeganie zasad wiedzy i sztuki lekarskiej jest dyrektyw¹, któr¹
lekarz powinien siê kierowaæ przy ka¿dej stosowanej metodzie leczenia
i na ka¿dym etapie. Naruszenie jej spowoduje, i¿ bêdziemy mieli do czynienia z b³êdem w sztuce lekarskiej, który w zale¿noci od konkretnych
okolicznoci bêdzie b³êdem dotycz¹cym profilaktyki, diagnozy, terapii b¹d
rehabilitacji.

36

Tak J. Sawicki: B³¹d sztuki..., s. 8586. Podobnie wypowiadaj¹ siê te¿ M. Filar: Lekarskie prawo...,
s. 120121; A. Gubiñski: Wy³¹czenie bezprawnoci..., s. 4647; A. Zoll: Odpowiedzialnoæ karna..., s. 61.
37
III CKN 741/98, OSN 1999, nr 6, poz. 112.
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Rola zasady kontradyktoryjności w sprawach cywilnych
dotyczących odpowiedzialności lekarzy za błędy w sztuce

Proces cywilny, jak ka¿da zorganizowana dzia³alnoæ ludzka, opiera siê
na pewnym zespole regu³, które maj¹ zapewniæ efektywne osi¹ganie jego
celów. Podstawowym celem postêpowania cywilnego jest oczywicie wydanie sprawiedliwego (s³usznego) orzeczenia w rozs¹dnym terminie. Poniewa¿ ka¿de orzeczenie s¹du mo¿e byæ wydane tylko po ustaleniu stanu
faktycznego istotnego z punktu widzenia rozstrzygniêcia, regu³y decyduj¹ce o sposobie dokonywania ustaleñ faktycznych w procesie cywilnym maj¹
niezwykle istotne znaczenie.
Fundamentaln¹ rolê przy dokonywaniu ustaleñ faktycznych odgrywa zasada kontradyktoryjnoci, której funkcjonowanie w polskim procesie cywil1
nym zosta³o w szerokim zakresie przywrócone od 1 lipca 1996 r. Zasada
kontradyktoryjnoci jest ró¿nie definiowana. Niesporne jest jednak, ¿e w procesie opartym na tej zasadzie ciê¿ar wskazywania faktów i dowodów, a wiêc
tzw. gromadzenia materia³u procesowego spoczywa na stronach postêpowa2
nia , w przeciwieñstwie do procesu opartego na zasadzie inkwizycyjnoci,
3
w którym ciê¿ar ten spoczywa na s¹dzie . Zasada kontradyktoryjnoci okrela wiêc podzia³ obowi¹zków w toku postêpowania miêdzy s¹dem i stronami
postêpowania (relacja s¹dstrony), natomiast nie obejmuje problematyki ciê¿aru dowodu, chocia¿ pozostaje z ni¹ w cis³ym zwi¹zku. Normy reguluj¹ce
1

Ustaw¹ z 1 marca 1996 r. (Dz.U. z 1996 r., Nr 43 poz. 189). Nale¿y wiêc zwróciæ uwagê, ¿e zarówno
orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, jak i wypowiedzi doktryny z wczeniejszego okresu, dotycz¹ce zasady kontradyktoryjnoci i wynikaj¹cych z niej konsekwencji, utraci³y w du¿ej mierze aktualnoæ.
2
Por. W Broniewicz: Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1996, s. 50; J. Lapierre, w: Postêpowanie
cywilne, Warszawa 2000, s. 138139.
3
W zasadzie w ¿adnym postêpowaniu cywilnym ani zasada kontradyktoryjnoci, ani inkwizycyjnoci nie
jest zrealizowana w czystej postaci. Wszystkie wspó³czesne postêpowania cywilne opieraj¹ siê na rozwi¹zaniach
kompromisowych, sk³aniaj¹cych siê mniej lub bardziej w stronê jednej z tych zasad.
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rozk³ad ciê¿aru dowodu okrelaj¹ bowiem, k t ó r a ze stron ponosi negatywne konsekwencje nieudowodnienia pewnego faktu (art. 6 k.c.), a w zwi¹zku
z tym, na której ze stron spoczywa ciê¿ar zg³oszenia konkretnego wniosku
dowodowego (relacja powódpozwany).
Kontradyktoryjnoæ w skrajnym ujêciu oznacza, ¿e s¹d nie mo¿e w ogóle
prowadziæ postêpowania dowodowego z w³asnej inicjatywy, a wiêc bez
odpowiedniego wniosku której ze stron. Tym samym s¹d nie ma prawa
4
dopuciæ w toku postêpowania ¿adnego dowodu z urzêdu . Polska procedura cywilna realizuje zasadê kontradyktoryjnoci w bardzo szerokim, ale
jednak ograniczonym zakresie. Zasadniczo inicjatywa w zakresie wskazywania faktów i dowodów spoczywa w rêkach stron, s¹d mo¿e jednak dopuciæ dowód niewskazany przez strony (art. 232 k.p.c.). Proces oparty na
zasadzie kontradyktoryjnoci zmusza wiêc strony do znacznej a k t y w n o c i w toku postêpowania. Konsekwencj¹ biernego zachowania jednej lub
obu stron mo¿e byæ wydanie orzeczenia na podstawie stanu faktycznego
ustalonego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regu³ami procesowymi (tzw. prawda
formalna, s¹dowa), który niekoniecznie bêdzie odpowiada³ rzeczywistemu
stanowi rzeczy (tzw. prawda materialna). Co mo¿e, niestety, prowadziæ do
nieudzielenia ochrony prawnej usprawiedliwionemu roszczeniu. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e realizowanie ochrony uprawnieñ cywilnoprawnych nie
jest obowi¹zkiem pañstwa, ale samych zainteresowanych5. Zagadnienie to
ma wiêc du¿e znaczenie zw³aszcza w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci lekarzy za b³êdy w sztuce, gdzie z regu³y mamy do czynienia ze skomplikowanym stanem faktycznym.
Wprawdzie to s¹d (a nie strony) ustala stan faktyczny bêd¹cy podstaw¹
rozstrzygniêcia, jednak s¹d jest w tej dzia³alnoci skrêpowany licznymi regu³ami. Regu³y te funkcjonuj¹ w dwóch sferach, a mianowicie w sferze
f a k t ó w i sferze d o w o d ó w. Rozró¿nienie w tym kontekcie tych
dwóch sfer bierze siê st¹d, ¿e ustalenia faktyczne mog¹ byæ dokonywane
6
w postêpowaniu cywilnym bez przeprowadzenia dowodów . O tym, jakie
fakty bêd¹ przedmiotem postêpowania dowodowego decyduj¹ w zasadzie
tylko strony, przy niewielkim udziale s¹du. W konkretnej sprawie mo¿e siê
zdarzyæ tak, ¿e ca³y stan faktyczny bêdzie ustalony bez przeprowadzenia
nawet jednego dowodu. Tak jest np., gdy s¹d, z uwagi na nieusprawiedli4

Taka regu³a obowi¹zuje np. w bu³garskim k.p.c.
Tak K. Ko³akowski: Dowodzenie w procesie cywilnym, Warszawa 2000, s. 36.
6
Zob. K. Ko³akowski: Dowodzenie..., s. 53.
5
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wione niestawiennictwo pozwanego na rozprawie wydaje wyrok zaoczny.
W tym wypadku s¹d, w zasadzie, przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach przytoczonych w pozwie lub innych pismach procesowych
dorêczonych pozwanemu przed rozpraw¹ (art. 339 §2 k.p.c.). Zatem stan
faktyczny, bêd¹cy podstaw¹ rozstrzygniêcia (wydania wyroku zaocznego)
zostaje ustalony przez s¹d wy³¹cznie na podstawie twierdzenia powoda.
Z drugiej strony czêsto bywa równie¿ tak, ¿e wszystkie kluczowe elementy
stanu faktycznego s¹ ustalane na podstawie wielu dowodów.
W pierwszej kolejnoci wymaga podkrelenia, ¿e strony decyduj¹
o g r a n i c a c h stanu faktycznego, który bêdzie przedmiotem ustaleñ
s¹du. Oczywicie, zdecydowanie wiêksz¹ rolê ma w tym zakresie powód,
który ju¿ w pozwie ma obowi¹zek ,,przytoczyæ okolicznoci faktyczne, uzasadniaj¹ce ¿¹danie (art. 187 §1 pkt 2 k.p.c.). Obie strony mog¹ w zasadzie
a¿ do zamkniêcia rozprawy przytaczaæ dodatkowe fakty (art. 217 §1 k.p.c.),
pomijaj¹c pewne ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych (np.
art. 207 §3 k.p.c.). Fakty przytoczone przez obie strony wyznaczaj¹ granice, w jakich bêdzie porusza³ siê s¹d przy konstruowaniu stanu faktycznego
bêd¹cego podstaw¹ rozstrzygniêcia7. Innymi s³owy, s¹d nie mo¿e braæ pod
rozwagê faktów, które nie zosta³y przytoczone przez ¿adn¹ ze stron8. Dotyczy to tak¿e faktów znanych s¹dowi z urzêdu albo powszechnie znanych
(art. 228 k.p.c.). Je¿eli wiêc strony prowadz¹ spór dotycz¹cy odpowiedzialnoci lekarza, podnosz¹c okolicznoci uzasadniaj¹ce jego ewentualn¹ odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ z tytu³u czynu niedozwolonego, s¹d nie
mo¿e dociekaæ, czy strony ³¹czy³a umowa, której niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie uzasadnia³oby odpowiedzialnoæ lekarza na innej podstawie. Takie postêpowanie s¹du stanowi³oby naruszenie zasady okrelonej w art. 321 §1 k.p.c., zgodnie z któr¹ orzeka w granicach ¿¹dania, w tym
9
tak¿e w granicach podstawy faktycznej przytoczonej przez powoda . Stanowisko to znalaz³o wyraz ju¿ w orzeczeniu S¹du Najwy¿szego z 30 stycz10
nia 1948 r. , gdzie stwierdza siê, ¿e ,,s¹d nie jest uprawniony konstruowaæ
na podstawie postêpowania dowodowego pewnego stanu faktycznego, któ7

Por. K. Ko³akowski: Dowodzenie..., s. 46.
Por. K. Piasecki, w: K.p.c. Komentarz, Warszawa 2001, t. 1, s. 1180.
9
Fakty przytoczone przez pozwanego mog¹ odgrywaæ w tym kontekcie jedynie rolê pomocnicz¹. Nale¿y
jednak zaznaczyæ, ¿e zagadnienie to jest sporne. Twierdzi siê nawet, ¿e ,,podstaw¹ wyrokowania... nie mog¹ byæ
okolicznoci faktyczne, które zosta³y w toku procesu przytoczone przez stronê pozwan¹, je¿eli powód nie obj¹³
ich nastêpnie swoimi twierdzeniami. Tak M. Jêdrzejewska, w: Komentarz do k.p.c. Czêæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze, t. 18, Warszawa 2001, s. 564.
10
Sygn. akt C.III. 1128/47.
8
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ry by jego zdaniem ewentualnie móg³ uzasadniaæ jakie ¿¹danie, mimo ¿e
¿adna ze stron nie opiera³a swoich ¿¹dañ na takim stanie rzeczy11. Pogl¹d
wyra¿ony w tym orzeczeniu jest nadal w pe³ni aktualny.
Rol¹ powoda jest wiêc precyzyjne wskazanie podstawy faktycznej, na
której opiera siê jego roszczenie, a rol¹ pozwanego jest wskazanie takich
faktów, które zwalniaj¹ go z odpowiedzialnoci. S¹d nie mo¿e wiêc ,,siêgaæ poza te dwie grupy faktów przy ustalaniu stanu faktycznego na potrzeby rozstrzygniêcia sporu. Nie ma obowi¹zku ustalenia czy wyjanienia
12
wszystkich okolicznoci faktycznych istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy ,
je¿eli strony siê na te okolicznoci nie powo³uj¹.
W tym miejscu trzeba jeszcze wskazaæ, ¿e przedmiotem zainteresowania s¹du s¹ wy³¹cznie fakty i s t o t n e dla rozstrzygniêcia sporu (art. 227
k.p.c.), a wiêc tylko te fakty, które maj¹ znaczenie z punktu widzenia zastosowania normy prawnej bêd¹cej podstaw¹ prawn¹ rozstrzygania. Na pocz¹tku postêpowania s¹d dokonuje swoistej wstêpnej kwalifikacji prawnej
stanu faktycznego, ustalonego równie¿ wstêpnie na podstawie twierdzeñ
obu stron. Ju¿ bowiem przy samym rozpoczêciu postêpowania konieczne
jest ustalenie, jakie fakty s¹ istotne dla rozstrzygniêcia sporu (co bêdzie
determinowa³o kierunek i zakres postêpowania dowodowego), a jest to
mo¿liwe tylko po ustaleniu na podstawie jakiej normy prawnej pozwany
bêdzie ponosi³ ewentualn¹ odpowiedzialnoæ. Oczywicie, ta wstêpna kwalifikacja prawna mo¿e siê w toku postêpowania zmieniæ, nawet wielokrotnie. Natomiast fakty mieszcz¹ce siê w hipotezie tej tymczasowo przyjêtej
normy bêd¹ istotne dla rozstrzygniêcia sprawy. W procesach lekarskich bêd¹
to z regu³y fakty sk³adaj¹ce siê na zdarzenie, które wywo³a³o szkodê, fakty
okrelaj¹ce ewentualn¹ winê lekarza oraz pozwalaj¹ce na ustalenie istnienia zwi¹zku przyczynowego miêdzy szkod¹ a zachowaniem pozwanego.
S¹d w pocz¹tkowej fazie procesu dysponuje wiêc twierdzeniami powoda o faktach, których prawdziwoæ mo¿e byæ weryfikowana w toku dalszego postêpowania przez przeprowadzenie stosownych dowodów. To jednak,
czy prawdziwoæ takich twierdzeñ powoda bêdzie weryfikowana,
a wiêc to, czy w ogóle albo w jakim zakresie bêdzie toczy³o siê postêpowanie dowodowe, zale¿y w du¿ej mierze od aktywnoci pozwanego. Analo11

Przegl¹d Notarialny 1948, nr 910, s. 314.
Taka podstawa rewizji by³a wskazana w art. 368 pkt 3 k.p.c. (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed 1 lipca
1996 r.). W konsekwencji obowi¹zek gromadzenia materia³u procesowego spoczywa³ na s¹dzie, a nie na stronach. Na marginesie mo¿na wskazaæ, ¿e do dzisiaj  zupe³nie nietrafnie  taki zarzut jest formu³owany w wielu
apelacjach.
12
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giczna zasada obowi¹zuje równie¿ co do faktów przytaczanych na sw¹ obronê przez pozwanego.
Kolejnym wa¿nym zagadnieniem jest wiêc okrelenie, które f a k t y s¹
miêdzy stronami s p o r n e, a w konsekwencji wymagaj¹ce udowodnienia13. Nale¿y bowiem podkreliæ, ¿e przedmiotem dowodu s¹ tylko fakty
sporne. Co prawda, treæ art. 227 k.p.c. nie wskazuje na tê cechê faktów,
które maj¹ byæ przedmiotem dowodzenia, ale teza, ¿e tylko fakty sporne
powinny byæ przedmiotem dowodu, jest powszechnie zaakceptowana14. Nie
wymagaj¹ wiêc udowodnienia fakty niebêd¹ce faktami spornymi. Istnieje
zatem koniecznoæ przeprowadzenia operacji mylowej polegaj¹cej na
wyeliminowania z grupy faktów przytoczonych przez strony tych faktów,
które s¹ niesporne.
Strony nie maj¹, w zasadzie, wp³ywu na okrelenie dwóch grup faktów
niespornych, tzn. faktów powszechnie znanych i faktów znanych s¹dowi
z urzêdu (art. 228 k.p.c.).
Natomiast decyduj¹ce znaczenie ma postawa stron  w tym przede
wszystkim postawa pozwanego  je¿eli chodzi o okrelenie, które z pozosta³ych faktów s¹ niesporne. Nie wymagaj¹ bowiem dowodu f a k t y
p r z y z n a n e przez stronê przeciwn¹ (art. 229, 230 k.p.c.). Przyznanie
mo¿e byæ w y r a  n e, je¿eli pozwany w sposób jednoznaczny stwierdzi
15
(sk³adaj¹c owiadczenie wiedzy), ¿e dany fakt mia³ miejsce . Je¿eli
np. pozwany lekarz owiadcza: ,,to prawda, ¿e wykonywa³em samodzielnie zabieg, o którym mówi powód, to dwa fakty (samo wykonanie zabiegu
i to, ¿e zabieg by³ wykonywany samodzielne) nie bêd¹ musia³y byæ udowadniane, chyba ¿e s¹d uzna, i¿ ,,przyznanie budzi w¹tpliwoci co do swej
zgodnoci z prawdziwym stanem rzeczy (art. 229 k.p.c. in fine). Zatem
przyznanie podlega ocenie s¹du przez pryzmat zgodnoci z prawdziwym
stanem rzeczy. S¹d mo¿e wiêc nie poprzestaæ na przyznaniu, uznaj¹c, ¿e
jest ono niewiarygodne. Wynika to oczywicie z tego, ¿e przyznanie jest
owiadczeniem wiedzy, a strony s¹ obowi¹zane ,,dawaæ wyjanienia co do
okolicznoci sprawy zgodnie z prawd¹ i bez zatajania czegokolwiek
(art. 3 k.p.c.). Tym samym s¹d nie mo¿e zaakceptowaæ przyznania, które
13

Oczywicie sformu³owanie ,,udowadnianie faktu jest pewnym skrótem mylowym. W istocie dowodzeniu podlegaj¹ zdania, s¹dy o faktach. Zob. W. Broniewicz: Postêpowanie..., s. 194; K. Ko³akowski: Dowodzenie..., s. 22.
14
Zob. np. K. Piasecki, w: K.p.c., t. 6, s. 975.
15
Nie jest oczywicie wymagane, aby stroa u¿y³a sformu³owania kodeksowego, ¿e ,,przyznaje fakt. Wystarczaj¹ce jest ka¿de owiadczenie, z którego jednoznacznie wynika, i¿ twierdzenie strony przeciwnej o danym
fakcie jest prawdziwe.
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prowadzi³oby w efekcie do dokonania ustaleñ sprzecznych z ,,prawdziwym
stanem rzeczy. Przyznanie bêdzie w takim wypadku bezskuteczne. W konsekwencji dany fakt bêdzie jednak wymaga³ udowodnienia.
Przyznanie mo¿e byæ tak¿e d o r o z u m i a n e, gdy strona nie wypowie
siê co do twierdzeñ strony przeciwnej o faktach. W takim wypadku s¹d
mo¿e uznaæ te fakty za przyznane (art. 230 k.p.c.). Zatem biernoæ pozwanego mo¿e prowadziæ do ustalenia faktów wy³¹cznie na podstawie twierdzenia powoda. Je¿eli wiêc pozwany nie wypowie siê co ¿adnego faktu
przytoczonego przez powoda, s¹d mo¿e oprzeæ rozstrzygniêcie na stanie
faktyczny ustalonym tylko na podstawie twierdzeñ powoda. W czasie rozprawy przewodnicz¹cy powinien, w razie potrzeby, zwróciæ uwagê stronie
na tê konsekwencjê braku aktywnoci (art. 5 k.p.c.).
Skrajnym wyrazem takiej tendencji jest treæ wspomnianego ju¿
art. 339 §2 k.p.c., zgodnie z którym s¹d, wydaj¹c wyrok zaoczny16, przyjmuje
za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach przytoczonych w pozwie lub
innych pismach procesowych dorêczonych pozwanemu przed rozpraw¹.
Oczywicie, tak jak w razie przyznania wyranego twierdzenia strony
przytaczaj¹cej pewne fakty podlegaj¹ weryfikacji z punktu widzenia ,,zgodnoci z prawdziwym stanem rzeczy (art. 230, 339 §2 k.p.c.). S¹d sprawuje
wiêc funkcjê kontroln¹ i mimo biernoci strony przeciwnej mo¿e nie uznaæ
danego faktu za przyznany. Ocena powinna byæ dokonana na podstawie
wyników ca³ego postêpowania. W konsekwencji taki fakt równie¿ bêdzie
wymaga³ dowodu.
W tym kontekcie niezwykle istotn¹ rolê spe³nia rodek obrony w postaci zaprzeczenia. Zaprzeczenie polega na z³o¿eniu owiadczenia wiedzy
co do twierdzeñ drugiej strony o faktach. Pozwany, kwestionuj¹c twierdzenia powoda, w wi¹¿¹cy sposób przes¹dza o zakresie postêpowania dowodowego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e fakty zaprzeczone staj¹ siê faktami spornymi,
wymagaj¹cymi udowodnienia. Prawid³owa taktyka pozwanego powinna
zatem polegaæ na zaprzeczeniu tym faktom, które s¹ dla niego niekorzystne
(przes¹dzaj¹cego o jego odpowiedzialnoci) i których ciê¿ar udowodnienia
spoczywa na powodzie. Wymaga podkrelenia, ¿e dla zaprzeczenia faktom
przytaczanym przez powoda nie wystarcza  wbrew dosyæ powszechnemu,
niczym nieuzasadnionemu mniemaniu  wniesienie o oddalenie powództwa. Z³o¿enie takiego owiadczenia jest jedynie owiadczeniem woli i nie
16

Co jest mo¿liwe tylko przy prawie ca³kowitej biernoci pozwanego.
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wynika z niego w ¿aden sposób, ¿e pozwany zaprzecza jakimkolwiek twierdzeniom powoda, a jedynie, ¿e nie zgadza siê z jego ¿¹daniem. Tym samym
pozwany powinien nie tylko wnieæ o oddalenie powództwa, ale tak¿e wskazaæ, którym faktom przytoczonym przez powoda zaprzecza.
Zaprzeczenie nie musi byæ przy tym umotywowane (uzasadnione).
Wystarczy bowiem owiadczenie, z którego bêdzie wynikaæ, ¿e pozwany
zaprzecza konkretnym faktom przytoczonym przez powoda.
Zasady te znajduj¹ oczywicie zastosowanie mutatis mutandis do pozycji powoda i faktów powo³ywanych przez pozwanego.
Ustalenie zakresu faktów spornych odbywa siê na wstêpnym etapie rozprawy  oczywicie tylko wtedy, gdy zakres ten nie jest jasny  w czasie
zadawania stronom przez przewodnicz¹cego pytañ, czyli tzw. informacyjnego przes³uchania stron (art. 212 k.p.c.). Na tym etapie rozprawy strony
powinny aktywnie uczestniczyæ w ustaleniu, które fakty s¹ sporne, a które
nie, co pozwoli okreliæ zakres postêpowania dowodowego. Mo¿e siê tak¿e
okazaæ, ¿e nie bêdzie faktów spornych, co w konsekwencji pozwoli s¹dowi
na wydanie wyroku bez przeprowadzania postêpowania dowodowego.
Drug¹ sfer¹ oddzia³ywania zasady kontradyktoryjnoci jest postêpowanie dowodowe. Je¿eli bowiem oka¿e siê, ¿e istniej¹ fakty sporne istotne dla
rozstrzygniêcia sprawy, to pojawi siê koniecznoæ ich ustalenia na podstawie innych regu³ ni¿ wskazane wy¿ej. Kluczow¹ rolê w ustalaniu faktów
spornych pe³ni¹ oczywicie przepisy reguluj¹ce postêpowanie dowodowe.
Zasada kontradyktoryjnoci odgrywa przy tym zasadnicz¹ rolê tak¿e na tym
etapie postêpowania.
Jak ju¿ by³a o tym mowa, inicjatywa w zakresie powo³ywania dowodów spoczywa na stronach (art. 232 k.p.c.). Innymi s³owy, aby konkretny
dowód móg³ byæ w danej sprawie przeprowadzony, konieczne jest zg³oszenie stosownego wniosku dowodowego, czyli wniosku o dopuszczenie tego
dowodu przez s¹d.
Je¿eli w sprawie bêd¹ fakty sporne, a wiêc wymagaj¹ce dowodu, a obie
strony nie zg³osz¹ ¿adnych wniosków dowodowych, s¹d bêdzie móg³ uznaæ
17
sprawê za dostatecznie wyjanion¹ (art. 224 §1 k.p.c.) i wydaæ wyrok.
W takim wypadku s¹d dokona ustaleñ faktycznych na podstawie norm okrelaj¹cych rozk³ad ciê¿aru dowodu. Tak¿e w tym zakresie s¹d nie ma obowi¹zku dzia³aniu z urzêdu, poza szczególnymi sprawami z zakresu prawa
rodzinnego (art. 431, 432 k.p.c.) czy te¿ tocz¹cymi siê w postêpowaniu
17
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nieprocesowym (np. art. 670 k.p.c.)18. Je¿eli wiêc powód twierdzi, ¿e na
skutek b³êdu w sztuce dozna³ uszczerbku na zdrowiu, to w razie gdy istnienie tego uszczerbku bêdzie sporne (pozwany zakwestionuje ten fakt)
i powód nie z³o¿y wniosków dowodowych w celu wykazania, ¿e takiego
uszczerbku rzeczywicie dozna³, to s¹d przyjmie, ¿e takiego uszczerbku
nie ma. Podstaw¹ takiego ustalenia bêdzie, oczywicie, art. 6 k.c.
S¹d mo¿e, co prawda, dopuciæ dowód niewskazany przez strony
(art. 232 zd. 2 k.p.c.). Nale¿y podkreliæ, ¿e jest to jedynie prawo, a nie
obowi¹zek s¹du. Za utrwalony nale¿y uznaæ pogl¹d, ¿e nieskorzystanie przez
s¹d z tego uprawnienia nie mo¿e stanowiæ podstawy do zaskar¿enia orze19
czenia . S³usznie S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e ,,mo¿liwoæ dopuszczenia
przez s¹d dowodu niewskazanego przez strony nie oznacza, ¿e s¹d obowi¹zany jest zast¹piæ w³asnym dzia³aniem bezczynnoæ strony. Jedynie w szczególnych sytuacjach procesowych o wyj¹tkowym charakterze s¹d powinien
skorzystaæ ze swojego uprawnienia do podjêcia inicjatywy dowodowej
(art. 232 k.p.c.)20. Trudno zdefiniowaæ, co mieci siê w pojêciu wyj¹tkowych sytuacji, ale z pewnoci¹ chodzi tu o uzasadnion¹ nieporadnoæ strony, wywo³an¹ w szczególnoci chorob¹ lub wypadkiem, których nastêpstwa s¹ przedmiotem postêpowania.
Jednak sposobem na przeciwdzia³anie sytuacjom trudnym do zaakceptowania z punktu widzenia poczucia s³usznoci  gdy np. stron¹ procesu jest
osoba nieporadna, nierozumiej¹ca podstawowych regu³ postêpowania  jest
mo¿liwoæ skorzystania przez s¹d z uprawnieñ przewidzianych art. 5 k.p.c.,
który w takim wypadku ³agodzi drastyczne konsekwencje wynikaj¹ce ze stosowania zasady kontradyktoryjnoci. Zgodnie z art. 5 k.p.c., s¹d powinien
udzielaæ stronom wystêpuj¹cym bez adwokata lub rady prawnego potrzebnych wskazówek co do czynnoci procesowych oraz pouczaæ ich o skutkach
prawnych tych czynnoci i skutkach zaniedbañ. Chodzi tu jednak o pewne
ogólne wskazówki i pouczenia, które pozwol¹ stronie unikn¹æ ujemnych skutków w razie niedokonania okrelonych czynnoci procesowych (np. niez³o¿enia ¿adnych wniosków dowodowych albo niezaprzeczenia ¿adnym faktom
18

Odmiennie A.Górski: Problematyka procesowa w opublikowanych w 1998 r. glosach do orzeczeñ S¹du
Najwy¿szego, Przegl¹d S¹dowy 1999, nr 10, s. 55, który uwa¿a, ¿e s¹d powinien dzia³aæ z urzêdu równie¿ w
sprawach wskazanych w art. 321 §2 k.p.c., a wiêc tak¿e w sprawach o naprawienie szkody wyrz¹dzonej czynem
niedozwolonym, czyli w wiêkszoci procesów lekarskich.
19
Tak m.in. wyrok S¹du Najwy¿szego z 24.10.1996 r., III CKN 6/96, OSN 1997, nr 3, poz. 29 oraz orzeczenie SN z 25.06.1998 r., III CKN 384/98 niepubl.
20
Wyrok z 5.11.1997 r., III CKN 244/97, OSN 1998, nr 3, poz. 52.
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przytoczonym przez powoda). Wskazówki i pouczenia s¹du, o których mowa
w art. 5 k.p.c., nie mog¹ za byæ tego rodzaju, i¿ wskazuj¹ stronie na koniecznoæ z³o¿enia konkretnego wniosku dowodowego21. Zatem s¹d mo¿e wyjaniæ powodowi, ¿e powinien udowodniæ fakty, na których opiera swoje roszczenie, poniewa¿ w przeciwnym razie s¹d oddali jego powództwo. Nie jest
natomiast dopuszczalne, aby s¹d pouczy³ powoda, ¿e je¿eli chce udowodniæ,
¿e dozna³ uszczerbku na zdrowiu, to musi wnieæ o dopuszczenie dowodu
z opinii bieg³ego lekarza ortopedy. Takie zachowanie by³oby niew¹tpliwie
naruszeniem art. 5 k.p.c. oraz zasady bezstronnoci.
Zasada dopuszczania dowodów tylko na wniosek stron dotyczy wszystkich dowodów, bez wzglêdu na ich charakter czy wagê dla rozstrzygniêcia
sprawy. Tezy tej nie podwa¿a to, ¿e w procesach lekarskich kluczow¹ rolê
22
odgrywa z regu³y dowód z opinii bieg³ego . Mo¿na przyj¹æ, ¿e ze wzglêdu
na koniecznoæ ustalania w takich sprawach, jako przes³anki odpowiedzialnoci, winy lekarza, konieczne bêdzie, w zasadzie zawsze, przeprowadzenie takiego dowodu. Pamiêtaj¹c jednak o skutkach wynikaj¹cych z obowi¹zywania zasady kontradyktoryjnoci, trzeba podkreliæ, ¿e dowód z opinii
bieg³ego bêdzie przeprowadzony tylko wtedy, gdy zostanie zg³oszony wniosek o dopuszczenie takiego dowodu. Chyba ¿e s¹d postanowi dopuciæ taki
dowód z urzêdu.
Krytycznie, w tym kontekcie, nale¿y oceniæ pogl¹d S¹du Najwy¿szego, ¿e ,,dowód z opinii bieg³ego z uwagi na sk³adnik w postaci wiadomoci
specjalnych jest dowodem tego rodzaju, i¿ nie mo¿e byæ zast¹piony inn¹
czynnoci¹ dowodow¹, np. przes³uchaniem wiadka. Je¿eli wiêc zgodnie
z art. 278 §1 k.p.c. s¹d mo¿e dojæ do wiadomoci specjalnych wy³¹cznie
poprzez skorzystanie z pomocy bieg³ego, to s¹d dopuszcza siê naruszenia
art. 232, zdanie drugie k.p.c., skoro z urzêdu nie przeprowadza dowodu
z opinii bieg³ego, natomiast dowód ten jest niezbêdny dla miarodajnej oce23
ny zasadnoci wytoczonego powództwa .
Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e pogl¹d wyra¿ony w tym orzeczeniu pozostaje w ra¿¹cej sprzecznoci z zasad¹ kontradyktoryjnoci. Nie powinno
budziæ w¹tpliwoci, ¿e nieprzeprowadzenie dowodu z opinii bieg³ego,
a wiêc nieustalenie faktów, co do których konieczne s¹ wiadomoci specjalne, nie stoi na przeszkodzie rozstrzygniêciu sprawy na podstawie regu³
21

Tak S¹d Najwy¿szy w wyroku z 13.12.2001 r., IV CKN 1867/00, niepubl.
Zob. C. Gromadzki: Rola bieg³ego w ,,procesach lekarskich, w: Rola bieg³ego we wspó³czesnym procesie, Warszawa 2002, s. 4163.
23
Wyrok z 24.11.1999 r., I CKN 223/98, Wokanda 2000, nr 3, poz. 7.
22
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decyduj¹cych o rozk³adzie ciê¿aru dowodu, czyli  w ujêciu S¹du Najwy¿szego  ,,miarodajnej ocenie zasadnoci wytoczonego powództwa. Nie
mo¿na bowiem rozumieæ art. 278 §1 k.p.c. w ten sposób, ¿e w wypadkach
wymagaj¹cych wiadomoci specjalnych s¹d zawsze  niezale¿nie od wniosków stron  dopuszcza dowód z opinii bieg³ego. Ustalenie faktu wymagaj¹cego wiadomoci specjalnych, je¿eli fakt ten bêdzie sporny, nie jest mo¿liwe na podstawie innych dowodów (wiadków, dokumenty itp.), ale mo¿liwe jest dokonanie w tym zakresie ustaleñ na podstawie art. 6 k.c.
Podobna zasada obowi¹zuje co do dowodu z przes³uchania stron, nagminnie nadu¿ywanego w praktyce s¹dowej. B³êdna wyk³adnia art. 299
k.p.c. prowadzi czêsto do wniosku, ¿e s¹d ma obowi¹zek dopuciæ dowód
z przes³uchania stron z urzêdu. Przepis ten stwierdza bowiem, ¿e je¿eli po
wyczerpaniu rodków dowodowych lub w ich braku pozosta³y niewyjanione fakty istotne dla rozstrzygniêcia sprawy, s¹d dla wyjanienia tych
faktów zarz¹dzi dowód z przes³uchania stron. Oczywiste jest, i¿ treæ
art. 299 k.p.c. musi byæ interpretowana przez pryzmat zasady kontradyktoryjnoci i art. 232 k.p.c. Nie mo¿na przy tym zapominaæ, ¿e dowód z przes³uchania stron ma tylko charakter posi³kowy, przede wszystkim z uwagi
na jego niewielk¹ wiarygodnoæ. Innymi s³owy, s¹d dopuci dowód z przes³uchania stron wy³¹cznie wtedy, gdy po wyczerpaniu rodków dowodowych lub w ich braku pozosta³y niewyjanione fakty istotne dla rozstrzygniêcia sprawy i zostanie zg³oszony wniosek o dopuszczenie tego dowodu;
ewentualnie, gdy s¹d uzna, ¿e powinien przeprowadziæ taki dowód z urzêdu.
Z ca³¹ pewnoci¹ nie mo¿na natomiast przyj¹æ, ¿e s¹d ma obowi¹zek dopuciæ z urzêdu dowód z przes³uchania stron w ka¿dej sprawie w wypadku
okrelonym w art. 299 k.p.c.24
Podsumowuj¹c, nale¿y jeszcze raz podkreliæ, ¿e w sferze postêpowania dowodowego zasada kontradyktoryjnoci przek³ada siê na obowi¹zek
stron wskazywania dowodów oraz uprawnienie s¹du do dopuszczenia dowodu z urzêdu. Tym samym, poza wyj¹tkowymi sytuacjami, to, czy bêdzie
siê w danej sprawie toczyæ postêpowanie dowodowe, zale¿y wy³¹cznie od
aktywnoci stron procesu. Poniewa¿, co do zasady, ciê¿ar dowodu bêdzie
spoczywa³ na powodzie (art. 6 k.c.), to powód bêdzie musia³ wykazywaæ
aktywnoæ, zg³aszaj¹c stosowne wnioski dowodowe.
Zatem funkcjonowanie zasady kontradyktoryjnoci splata siê w tym
kontekcie z zagadnieniem ciê¿aru dowodu. W istocie bowiem aktywna
24

Tak te¿ K.Ko³akowski: Dowodzenie..., s. 82.
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w procesie  w sensie zg³aszania wniosków dowodowych  musi byæ ta
strona, na której spoczywa ciê¿ar dowodu. Druga strona mo¿e sobie pozwoliæ jedynie na zaprzeczenie niekorzystnym dla niej faktom. Nie zawsze
³atwo jest oceniæ, czy w konkretnej sytuacji procesowej wniosek dowodowy powinien byæ zg³oszony przez powoda czy pozwanego.
Mo¿na w tym miejscu tytu³em przyk³adu przytoczyæ tezê jednego z orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. W orzeczeniu tym stwierdza siê mianowicie: ,,Je¿eli miertelny wynik operacji poprzedzi³y zwi¹zane z jej przebiegiem zaniedbania operatora lub innych funkcjonariuszy zak³adu s³u¿by zdrowia,
przepis art. 231 k.p.c. daje s¹dowi podstawê do uznania w trybie domniemania faktycznego, ¿e miêdzy tymi zaniedbaniami a mierci¹ operowanego zachodzi normalny zwi¹zek przyczynowy, chyba ¿e istnia³yby podsta25
wy do wniosku, i¿ zasady medycyny zwi¹zek taki wy³¹czaj¹ .
Pomijaj¹c krytyczne uwagi do tak sformu³owanej tezy z punktu widzenia ciê¿aru dowodu, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w zwi¹zku z tak sformu³owan¹
tez¹ ciê¿ar udowodnienia braku (nieistnienia zwi¹zku przyczynowego) spoczywa na lekarzu26. Zatem to lekarz bêdzie musia³ zg³osiæ wniosek o dopuszczenie dowodu, z regu³y z opinii bieg³ego, celem wykazania, ,,i¿ zasady medycyny wy³¹czaj¹ istnienie zwi¹zku przyczynowego. Problem polega na tym, ¿e ustalanie faktów w drodze domniemania faktycznego nastêpuje ju¿ po zamkniêciu rozprawy, przy wydawaniu wyroku. Nie jest wiêc
jasne, na jakim etapie postêpowania i w jaki sposób pozwany ma dowiedzieæ siê, ¿e powinien zg³osiæ stosowny wniosek dowodowy, gdy¿ w przeciwnym razie s¹d przyjmie, ¿e zwi¹zek przyczynowy miêdzy jego dzia³aniem a szkod¹ istnieje. To tylko jeden z problemów na styku dzia³ania
zasady kontradyktoryjnoci i regu³ rozk³adu ciê¿aru dowodu.
Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ o jeszcze jednym aspekcie zasady
kontradyktoryjnoci. O ile ustalenia faktyczne s¹du dokonywane s¹ na podstawie twierdzenia stron, o tyle ocena prawna stanu faktycznego jest dokonywana przez s¹d samodzielnie. Nie rozwijaj¹c szerzej tego dosyæ z³o¿onego zagadnienia, mo¿na poprzestaæ na stwierdzeniu, i¿ s¹d z ca³¹ pewno27
ci¹ nie jest zwi¹zany ocen¹ prawn¹ przytoczon¹ przez strony . Tym samym zasada kontradyktoryjnoci nie funkcjonuje, w zasadzie, w sferze prawnej sprawy cywilnej rozstrzyganej przez s¹d. Nie oznacza to, ¿e podanie
25

Wyrok z 11.01.1972 r., I CR 516/71, OSN 1972, nr 9, poz. 159.
Pozostaje to w sprzecznoci z jedn¹ z podstawowych regu³ dowodowych mówi¹cych, ¿e ciê¿ar dowodu
spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie kto zaprzecza, por. W. Broniewicz: Postêpowanie..., s.195.
27
Zob. np. J. Jod³owski, w: Postêpowanie cywilne, Warszawa 2000, s. 250251.
26
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przez powoda podstawy prawnej nie ma ¿adnego znaczenia. Wskazanie
w pozwie konkretnej normy, na której opiera siê powództwo, okrela bowiem granice ¿¹dania (art. 321 §1 k.p.c.) i ma znaczenie z punktu widzenia
okrelenia grupy faktów istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy.
Na tym tle istotnego znaczenia nabiera odró¿nienie w ka¿dej sprawie
cywilnej dwóch p³aszczyzn: p³aszczyzny faktycznej (stanu faktycznego)
i prawnej (oceny prawnej). Wbrew pozorom nie jest to zagadnienie jednoznaczne i mo¿e sprawiaæ wiele problemów, zarówno teoretycznych, jak
28
i praktycznych .
Tak wiêc obowi¹zywanie w postêpowaniu cywilnym zasady kontradyktoryjnoci powoduje, ¿e strony maj¹ nie tylko decyduj¹cy wp³yw na przebieg postêpowania, ale przede wszystkim ponosz¹ odpowiedzialnoæ za jego
wynik. W konsekwencji s¹d nie jest obci¹¿ony obowi¹zkiem gromadzenia
materia³u procesowego, co niew¹tpliwie przyczynia siê do sprawniejszego
prowadzenia postêpowania i szybszego ferowania wyroku. Z drugiej strony rozstrzygniêcie s¹du nie zawsze opiera siê na stanie faktycznym zgodnym z ,,rzeczywistym stanem rzeczy, ale nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e
ukszta³towanie modelu ka¿dego postêpowania jest wyrazem kompromisu
miêdzy dwoma podstawowymi, nie zawsze ³atwymi do pogodzenia postulatami: sprawnoci postêpowania i wydania sprawiedliwego orzeczenia.

28
Zob. obszerne wywody M.Waligórskiego: Podstawy kasacyjne procesu cywilnego w wietle ró¿nicy pomiêdzy faktem i prawem, Lwów 1936.

Prawo i Medycyna 4/2004 (17, vol. 6)

69

Piotr Kowalski

Opiniowanie w sprawach cywilnych jako nowy wymiar
problemów stojących przed biegłymi

Rozwa¿ania nad modelem opiniowania s¹dowo-lekarskiego przez wiele lat by³o przedmiotem zainteresowania krakowskiej Katedry Medycyny
S¹dowej, czego swoistym ukoronowaniem by³ zbiór esejów o teorii opiniowania s¹dowo-lekarskiego autorstwa Kazimierza Jaegermana1. Najogólniej
rzecz ujmuj¹c, przedmiotem rozwa¿añ by³ warsztat intelektualny bieg³ego
medyka, a zatem sposób poruszania siê po hermetycznym obszarze, jakim
s¹ nauki medyczne i dopracowanie jêzyka opinii pozwalaj¹cego prawnikowi na pe³ne zrozumienie nurtuj¹cego go problemu. Kwesti¹ zasadniczej
wagi, zawart¹ w tych rozwa¿aniach, by³o sformu³owanie opinii w kategoriach leksykalnych w sposób wprost u¿yteczny dla prawnika. Rozwa¿ania
te mia³y miejsce w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia i ogranicza³y siê zasadniczo do procesu karnego, spór cywilny bowiem wokó³ spraw dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia nie stanowi³ tak istotnego
w¹tku w ¿yciu opiniodawczym. Niemniej idea rozwa¿añ i ca³y szereg pogl¹dów znakomicie przystaj¹ do obecnych problemów stoj¹cych przed bieg³ymi medykami niezale¿nie od reprezentowanej specjalnoci. Mimo i¿
opinia bieg³ego jest tylko jednym z dowodów w postêpowaniu, to z uzasadnieñ wyroków s¹dowych wynika, ¿e to jej treæ zajmuje tam poczesne miejsce. Zatem opinia bieg³ego wp³ywa znacz¹co na konsekwencje ekonomiczno-gospodarcze podmiotów bêd¹cych w sporze. Nale¿y s¹dziæ, i¿ uporz¹dkowanie tego obszaru co do kszta³tu i warsztatu opiniowania w sprawach
cywilnych jest kwesti¹ niecierpi¹c¹ zw³oki. Przyjêt¹ praktyk¹ jest, i¿ powo³uje siê w sprawie jednego lub dwóch bieg³ych, a przy sprzecznych opiniach  trzeciego. Je¿eli z warsztatowo-merytorycznych wzglêdów sêdzia
1
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K. Jaegerman: Opiniowanie s¹dowo-lekarskie. Eseje o teorii, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.
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otrzyma opinie b³êdne (krzywdz¹ce), ale poprawne z prawnego punktu widzenia, to przyjmie je i na ich podstawie wyda wyrok, praktycznie bowiem
sêdzia nie dysponuje narzêdziem, które pozwoli zawarte w nich pogl¹dy
zweryfikowaæ. Sytuacjê tak¹ mo¿na sobie bez wiêkszego trudu wyobraziæ,
tym bardziej ¿e jej prawdopodobieñstwo przy dwóch opiniach w sprawie
siêga 1/8. Problemu tego wiadomi s¹ zw³aszcza biegli z Katedr i Zak³adów Medycyny S¹dowej, którzy maj¹ przegl¹d wielu opinii wydawanych
przez ró¿nych bieg³ych. Woluntaryzm panuj¹cy w zakresie metodologicznym, zw³aszcza w opiniowaniu w sporach cywilnych, sprzyja pojawianiu
2
siê b³êdnych opinii wydanych przez nieprzygotowanych bieg³ych .
Spór prawny cywilny, którego przedmiotem jest szkoda (krzywda)
w postaci utraty zdrowia lub ¿ycia, sta³ siê w ostatnich latach niezwykle
ekscytuj¹c¹ czêci¹ ¿ycia s¹dowego w Polsce. Stanowi jednoczenie determinantê gospodarczo-ekonomiczn¹. Chyba nigdy nie obserwowalimy takiej inwazji pomys³ów w zakresie medycznej konstrukcji sporów, cinienia
wywieranego przez ró¿nego rodzaju stowarzyszenia, media; wreszcie chyba nigdy nie zarysowa³a siê tak ostro struktura gry w zdarzeniu, jakim jest
proces cywilny. Wyjaniaj¹c nacisk k³adziony na odrêbnoæ problemu opiniowania w sprawach cywilnych, mam na myli odmienne ramy  usytuowanie prawne, w którym porusza siê bieg³y opiniuj¹cy w ramach procedury karnej  odmienne od uwarunkowañ narzuconych procedur¹ cywiln¹.
Bieg³y w procedurze karnej mo¿e siêgaæ po ka¿dy element, który uzna za
niezbêdny do czynienia ustaleñ faktycznych, chyba ¿e w³aciwy przepis
tego wyranie zabrania3. Natomiast równoæ i kontradyktoryjnoæ w procesie cywilnym w pewien specyficzny sposób wytyczaj¹ granice, po jakich
4
mo¿e poruszaæ siê bieg³y . Oczywicie powstaje pytanie, czy znajomoæ
tych ró¿nic jest bieg³emu potrzebna. Otó¿ z dowiadczenia wiem, ¿e jest
potrzebna. Pierwsz¹ istotn¹ rzecz¹, któr¹ bieg³y winien wiedzieæ, to to, ¿e
nie dysponuje swobod¹ formu³owania ¿¹dañ co do materia³u dowodowego
wykraczaj¹cego poza wnioskowany przez strony dla wydania opinii. Jest
rzecz¹ jasn¹, i¿ ka¿da ze stron dowodzi swoich tez w taki sposób, jaki uznaje za stosowny, najlepszy lub na miarê swoich umiejêtnoci. Zatem powo2

P. Kowalski: Opiniowanie s¹dowo-lekarskie w sprawach roszczeñ z tytu³u zaka¿enia wirusem zapalenia
w¹troby typu B i C, Wyd. Medyczne, Kraków 2002.
3
T. Grzegorczyk: Kodeks postêpowania karnego  komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 1997,
Wyd. Zakamycze, Kraków 1998.
4
Kodeks postêpowania cywilnego  komentarz, red. K. Piasecki, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 1996.
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³uje wiadków, przedk³ada dokumenty, które merytorycznie przyjmuje za
konieczne i wystarczaj¹ce. Tak wiêc bieg³y w sporze cywilnym musi byæ
wiadom, i¿ dla wydania swej opinii dysponuje tylko i wy³¹cznie tym, co
zawnioskowa³y strony sporu. Sam ze swej strony nie mo¿e wykonywaæ
¿adnych posuniêæ, które w jego przekonaniu przyczyni¹ siê do powstania
niezwykle wartociowej opinii, ale obarczonej brzemieniem w³asnych nowych ustaleñ faktycznych, których strony spieraj¹ce siê przytoczyæ nie chcia³y. Pos³uguj¹c siê przyk³adami zaczerpniêtymi z wydanych opinii, z którymi zetkn¹³em siê  bieg³y tak oto sformu³owa³ wnioski koñcowe  dla
wydania opinii w niniejszej sprawie niezbêdnym jest dostarczenie nastêpuj¹cych dokumentów  w tym miejscu autor wymienia enumeratywnie dokumenty nieprzewijaj¹ce siê w pismach procesowych stron. Innym przyk³adem by³ bieg³y, który uda³ siê do pozwanej placówki medycznej, gdzie
przeprowadzi³ bez postanowienia s¹du oglêdziny, na których opar³ sw¹
opiniê. Co wiêcej, bieg³y ów wykorzysta³ sw¹ pozycjê funkcjonariusza publicznego, niezwi¹zan¹ w ¿aden sposób z pe³nion¹ rol¹ bieg³ego s¹dowego. Trudno pos¹dzaæ owych bieg³ych o z³¹ wolê i zamierzon¹ chêæ naruszania praw stron w procesie, natomiast ich postêpowanie z pewnoci¹ wskazuje na nieznajomoæ warsztatu bieg³ego w procesie cywilnym wynikaj¹cego z uregulowañ prawnych. Zasady te z punktu widzenia bieg³ego mo¿na
sprecyzowaæ nastêpuj¹co: ocenie podlega wy³¹cznie materia³, który zawarty jest w aktach, bez wykraczania poza osnowê zawartych w nim dokumentów, bada siê tezy porednie dla domniemañ faktycznych. Przybli¿aj¹c, rzecz
sprowadza siê do tego, aby nie wskazywaæ w opinii stronom dowodów, po
które siêgaæ w tocz¹cym siê postêpowaniu sobie nie ¿ycz¹  szanuj¹c zasadê równoci i kontradyktoryjnoci. Z drugiej strony, mo¿na w³anie korzystaæ z potê¿nej machiny poznawczej, jak¹ s¹ narzêdzia pozwalaj¹ce ostatecznie doprowadziæ do skorzystania z artyku³u 231 k.p.c. (domniemanie
faktyczne  s¹d mo¿e uznaæ za ustalone fakty maj¹ce istotne znacznie dla
rozstrzygniêcia sprawy, je¿eli wniosek taki mo¿na wyprowadziæ z innych
ustalonych faktów). Nale¿y przy tym wyranie podkreliæ, i¿ w to narzêdzie nie jest wyposa¿ony bieg³y opiniuj¹cy dla potrzeb procedury karnej.
Narzêdzie to jest niezwykle pomocne bieg³emu medykowi w³anie w sprawach cywilnych, gdy¿ na podstawie udowodnionych twierdzeñ porednich
mo¿e wywieæ zasadnicz¹ konkluzjê opinii.
W opiniowanie w sporze cywilnym wkrad³ siê w pewnym momencie
pewien chaos poznawczy, którego konsekwencj¹ jest nieszczêsna formu³a
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przewijaj¹ca siê w wielu konkluzjach opinii, a sprowadzaj¹ca siê do stwierdzenia, ¿e wprawdzie brak jest pozytywnych przes³anek dla stwierdzenia
zwi¹zku przyczynowego w danej sprawie, ale nie mo¿na wykluczyæ, i¿ do
zdarzenia dosz³o w okolicznociach zakrelonych pozwem. S¹dzê, i¿ tego
typu konkluzja nie mieci siê w ¿aden sposób w kategoriach zdania, któremu mo¿na przypisaæ w sensie logicznym ocenê prawdy lub fa³szu. Zatem
opinii s¹dowo-lekarskiej opartej na takiej przes³ance nie mo¿na równie¿
przypisaæ oceny w sensie logicznym prawdy lub fa³szu. Przygl¹daj¹c siê
warsztatowi opinii zakoñczonych tak¹ konkluzj¹, nale¿y zadaæ pytanie
o genezê tej nielogicznej konstrukcji. Otó¿ uwa¿am, ¿e jest ona wynikiem
braku pewnego usystematyzowania sprowadzaj¹cego siê do odpowiedzi na
kilka zasadniczych pytañ, niezale¿nie od intencji postanowienia. Przede
wszystkim, czy (krzywda) szkoda, której spór dotyczy w ogóle w sensie
obiektywnym zaistnia³a i czy jest w sporze w³aciwie okrelona. Kilkakrotnie zdarzy³o siê, i¿ zg³aszano wnioski dowodowe na okolicznoæ zwi¹zku
przyczynowego, a szkoda (krzywda), która mia³a byæ przedmiotem sporu,
po prostu nie mia³a miejsca w sensie obiektywnym. Prawnik, niezale¿nie,
czy dotyczy to pe³nomocnika procesowego czy sêdziego, nie jest w stanie
oceniæ elementu sporu, jakim jest szkoda (krzywda) na zdrowiu, tylko bieg³y lekarz mo¿e odpowiedzieæ na pytanie, czy w sensie obiektywnym zg³aszana szkoda ma miejsce, czy jest to tylko subiektywne odczucie powoda.
Tak wiêc obserwowane pójcie na skróty i pominiêcie tego pytania jest
zasadniczym b³êdem, stwierdzenie bowiem braku szkody (krzywdy) w sensie
obiektywnym zamyka³oby niejeden tocz¹cy siê spór. Kolejny problem to
okrelenie czasu, w jakim sporna szkoda mia³a miejsce. Odpowied na to
pytanie ma takie samo znaczenie jak to, czy szkoda wyst¹pi³a w ogóle,
istotne bowiem jest, czy wyst¹pi³a w okresie zakrelonym pozwem. Twierdz¹ca odpowied na te dwa pytania daje asumpt do badania zwi¹zku przyczynowego. Nie bêdê omawia³ oczywistych dla formu³owania konkluzji
opinii owiadczeñ stron (np. nasz zespó³ ds. zaka¿eñ szpitalnych stwierdzi³, i¿ rozpoznane zaka¿enie u powoda zakwalifikowane zosta³o jako szpitalne) czy te¿ sytuacji, w której istniej¹ bezporednie rodki dowodowe.
Na ogó³ materia³ przedstawiony bieg³ym to kserokopie dokumentów odzwierciedlaj¹cych wyobra¿enie stron o dowodzonej tezie, a wyj¹tkowo jest
to dobrze merytorycznie przygotowany materia³ dowodowy. Konkluzja
opinii w czêci dotycz¹cej zwi¹zku przyczynowego oparta na wnioskowaniu z udowodnionych faktów wprost wynikaj¹cych z materia³u dowodowego jest istotna dla konstruowania przez s¹d domniemañ faktycznych. Ma-
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j¹c na uwadze, i¿ praktycznie w sprawach szkód dotycz¹cych zdrowia
i ¿ycia nie daje siê wywieæ wprost zwi¹zku przyczynowego, to mo¿liwoæ
ta jest dla bieg³ego, z warsztatowego punktu widzenia, szczególnie zachêcaj¹ca. Ka¿d¹ opiniê w czêci dotycz¹cej badania zwi¹zku przyczynowego
powinna zamykaæ jasna dla wnioskuj¹cego konkluzja, przyjmuj¹ca zwi¹zek przyczynowy z prawdopodobieñstwem granicz¹cym z pewnoci¹; odrzucenie zwi¹zku przyczynowego z prawdopodobieñstwem granicz¹cym
z pewnoci¹. W sytuacji, w której materia³ dowodowy nie pozwala na wydanie miarodajnej opinii, jedynym wyjciem jest sformu³owanie, z którego
jasno wynika, i¿ na podstawie dostarczonego materia³u nie mo¿na ani przyj¹æ, ani odrzuciæ zwi¹zku przyczynowego. Zdajê sobie sprawê, i¿ jest to
odpowied ze strony bieg³ego, która jest niepopularna i która jest niewygodna dla wystêpuj¹cych z wnioskiem o opiniê. W mojej praktyce bieg³ego
jeden z pe³nomocników na sali s¹dowej zada³ mi dramatyczne pytanie, które niestety s¹d dopuci³, a które brzmia³o: To co ja mam zrobiæ, ¿eby udowodniæ, ¿e... ? Mylê, ¿e najprostsz¹ odpowiedzi¹ jest: Skorzystaæ z konsultacji specjalisty, zanim siê wyst¹pi z powództwem. Mo¿na by wymieniæ jeszcze kilka innych zabiegów zmierzaj¹cych do wyra¿enia przez bieg³ego opinii kategorycznej w sytuacji, kiedy materia³ dowodowy jest zbyt
sk¹py, aby to uczyniæ, ale nie bêdê temu powiêca³ wiêkszej uwagi, gdy¿
nie jest to przedmiotem moich rozwa¿añ. Podsumowuj¹c uwa¿am, i¿ rola
bieg³ego jest objaniaj¹ca, a nie wyrêczaj¹ca sêdziego czy te¿ pe³nomocników procesowych, sprowadzaj¹ca sporn¹ specjalistyczn¹ materiê do poziomu ogólnie zrozumia³ego. S¹dzê, i¿ by³oby bardzo korzystne dla stron,
s¹du i ekonomiki procesu, zw³aszcza w procesie cywilnym, rozwi¹zanie
funkcjonuj¹ce w systemie anglosaskim, to znaczy witness expert  wiadek bieg³y. Wówczas ka¿da ze stron w sporze mo¿e wybraæ i zatrudniæ
swojego bieg³ego do pomocy w dowodzeniu swych racji wymagaj¹cych
wiedzy specjalnej. Bieg³y taki wystêpuje jako zdeklarowany rzecznik strony, która go wynajê³a. Zalet¹ tego rozwi¹zania jest to, i¿ na sali s¹dowej,
gdzie strony musz¹ dowodziæ swoich tez, pojawiaj¹ siê osoby po stronie
powoda i pozwanego, które zawi³¹ materiê merytoryczn¹ sporu przek³adaj¹ na jêzyk zrozumia³y dla wszystkich innych uczestników procesu. Mylê,
i¿ uczyni³oby to problem przeprowadzania dowodu z opinii bieg³ego przed
s¹dem bardziej klarowny. Nie bêdê ukrywa³, i¿ entuzjazm mój dla tego typu
rozwi¹zania p³ynie z faktu, i¿ bieg³y, jak ka¿dy inny cz³owiek, ulega wp³ywowi podwiadomoci, zw³aszcza w decyzyjnie trudnych sprawach, a podwiadomoæ cz³owieka kszta³tuj¹ ¿yciowe dowiadczenia, co wiêcej, wp³yw
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naszej podwiadomoci jest nieuchronny, nie jestemy w stanie wyeliminowaæ jej wp³ywu na kszta³towanie naszych postaw w procesach decyzyjnych, a do takich niew¹tpliwie nale¿y opiniowanie s¹dowo-lekarskie. Przy
czym podkrelam, i¿ nie chodzi mi o jak¹kolwiek tendencyjnie zamierzon¹
postawê. Dlatego uwa¿am, i¿ stworzenie mechanizmu, w którym mo¿liwa
jest praca bieg³ego warunkach komfortowych, bez popadania w dysonans z
w³asn¹ podwiadomoci¹, jest czym szalenie wa¿nym. Pragnê zwróciæ
uwagê, i¿ o ile od wyroku s¹dowego istnieje ca³y tryb odwo³awczy, o tyle
od opinii bieg³ego takiej drogi nie ma. Dlatego te¿ jeszcze raz podkrelam,
¿e niezwykle wa¿ne jest uporz¹dkowanie i zdyscyplinowanie intelektualne
w tym szczególnie trudnym zadaniu opiniodawczym, jakim jest dowód
z opinii bieg³ego w procesie cywilnym.
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Odpowiedzialność zawodowa lekarza z tytułu
wykonywanych czynności orzeczniczych
oraz czynności
1
biegłego. Aspekty procesowe.

1. Wprowadzenie pojêciowe
Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza2 wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobê
posiadaj¹c¹ wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, wiadczeñ zdrowotnych, w szczególnoci: na badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu chorych, udzielaniu porad lekarskich, a tak¿e wydawaniu opinii i orzeczeñ lekarskich3.
Z kolei art. 4 wskazanej ustawy stanowi, moim zdaniem, najistotniejsze
przes³anie dla wszystkich lekarzy, wyznaczaj¹ce nieprzekraczalne ramy
postêpowania ka¿dego reprezentanta tego¿ zawodu. To g³ówne przykazanie medyczne. Prawodawca nakazuje lekarzowi wykonywaæ zawód:
po pierwsze, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej; po
drugie, dostêpnymi metodami i rodkami zapobiegania, rozpoznawania
i leczenia chorób; po trzecie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz
nale¿yt¹ starannoci¹. Jest oczywiste, ¿e niezastosowanie siê do ustalonych regu³, jako naganne, bêdzie stanowi³o podstawê do rozwa¿enia ewentualnej odpowiedzialnoci prawnej lekarza. Odpowiedzialnoæ ta mo¿e
natomiast byæ realizowana na trzech ró¿nych p³aszczyznach: prawa karnego, prawa cywilnego oraz korporacyjnej (odpowiedzialnoæ zawodo1

Artyku³ porusza zasadnicze problemy bêd¹ce tematem referatu: Odpowiedzialnoæ zawodowa lekarza z
tytu³u opiniowania i orzekania wyg³oszonego 17 padziernika 2003 r. w Warszawie w ramach Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Wybrane problemy opiniowania i orzekania lekarskiego.
2
Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 21, poz. 204 z pón. zm.
3
Ust. 2 przepisu definiuje analogicznie pojêcie lekarz dentysta, a ust. 3 doprecyzowuje status pracowników naukowych w dziedzinie nauk medycznych i promocji zdrowia.
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wa). Okrelmy je mianem kategorii odpowiedzialnoci. Przy tym, w niektórych sytuacjach mo¿liwe bêdzie rozpatrywanie kwestii owej odpowiedzialnoci na wszystkich trzech p³aszczyznach równoczenie, w innych
za tylko na gruncie odpowiedzialnoci zawodowej.
Mo¿na stwierdziæ, i¿ odpowiedzialnoæ zawodowa lekarza, w stosunku
do dwóch pozosta³ych kategorii, jest zawê¿ona podmiotowo oraz rozszerzona przedmiotowo. Jej pojêcie zosta³o zdefiniowane w art. 41 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich4. Jednak praktyczne zastosowanie,
w wietle interpretacji zapisu ustawy, nadal budzi wiele kontrowersji5. Samo
ograniczenie podmiotowe, jako wynikaj¹ce z istoty zawodu lekarza, jest
oczywiste, poniewa¿ za przewinienie zawodowe, w myl powo³anego wy¿ej przepisu, mo¿e odpowiadaæ wy³¹cznie cz³onek samorz¹du lekarskiego.
A tym, z kolei, mo¿e zostaæ tylko lekarz. Natomiast w p r a k t y c e
brak jest jakichkolwiek ograniczeñ przedmiotowych w zakresie potencjalnej odpowiedzialnoci
z a w o do w e j l e k a r z a. Taki przynajmniej obraz stanu rzeczy rysuje siê
po lekturze przepisów prawa dotycz¹cych omawianej materii. Oto prawodawca postanowi³, ¿e lekarz odpowiada przed s¹dem lekarskim za postêpowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza6. Z kolei w art. 1 uchwalonego przez rodowisko lekarskie zbioru tych¿e zasad pod nazw¹ Kodeks
Etyki Lekarskiej (KEL) zapisano jednoznacznie, ¿e: zasady etyki lekarskiej
wynikaj¹ z o g ó l n ych norm etycznych (ust.1) i zobowi¹zuj¹ lekarza do
przestrzegania praw cz³owieka i dbania o godnoæ zawodu lekarskiego
(ust.2), a naruszeniem godnoci zawodu jest ka¿de postêpowanie lekarza
podwa¿aj¹ce zaufanie do zawodu (ust. 3). Zatem w praktyce restrykcyjne,
dos³owne odczytywanie przytoczonego tekstu mo¿e oznaczaæ dla niektórych odpowiedzialnoæ zawodow¹ lekarza za ka¿de nagannie oceniane ze
4

Dz.U. Nr 30 z pón. zm., dalej: u.o.i.l.
Bardzo trafne spostrze¿enia zawarto w artykule M. Boratyñskiej i P. Konieczniaka: Przewinienie zawodowe lekarza a godnoæ zawodu, Puls 2003, nr 92, s. 2022.
6
Zanim w ogóle dojdzie do postêpowania przed s¹dem lekarskim  Okrêgowym [OSL] b¹d Naczelnym
[NSL], musi zostaæ przeprowadzone postêpowanie wyjaniaj¹ce, które, zgodnie z art. 29 i art. 40 u.o.i.l. wszczyna odpowiednio Okrêgowy lub Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej [OROZ, NROZ]; postêpowanie toczy siê wed³ug przepisów wydanego przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej rozporz¹dzenia z dnia
26 wrzenia 1990 r. w sprawie postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy (Dz.U.
Nr 69, poz. 406).
5
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spo³ecznego punktu widzenia zachowanie tycz¹ce sfery ¿ycia prywatnego lekarza. Oto przyk³ady: przejazd rodkiem masowej komunikacji bez
wa¿nego biletu czy przekroczenie dozwolonej prêdkoci podczas jazdy
samochodem. Przeciwnicy takiej interpretacji przepisów uwa¿aj¹, ¿e lekarz powinien odpowiadaæ dopiero za powa¿niejsze  niegodne zawodu wystêpki. Gdzie¿ jednak przebiega granica tej¿e odpowiedzialnoci?
Wydaje siê, ¿e granicy takiej nie sposób wytyczyæ. Mo¿na natomiast wskazaæ na g³ówne k r y t e r i u m o c e n n e, jakie nale¿y stosowaæ. Jest nim
interes pacjenta i rodowiska medycznego. Na pewno u podstaw rozpoznawania ka¿dej sprawy winno lec racjonalne mylenie. Bardzo trafnie
pisze Arnold Gubiñski w czêci wstêpnej Komentarza do Kodeksu Etyki
Lekarskiej, i¿ KEL jest jednym z ogniw odpowiedzialnoci lekarza, zapewne ogniwem najwa¿niejszym, powi¹zanym z odpowiedzialnoci¹
prawn¹, w obszarze której istotn¹ rolê pe³ni¹ zespo³y norm dotycz¹ce odpowiedzialnoci karnej i cywilnej7. Przepisy prawa nie ró¿nicuj¹ i nie
ograniczaj¹ w ¿aden sposób zawodowej odpowiedzialnoci lekarzy w zale¿noci od sprawowanej funkcji czy posiadanej specjalizacji8. Jednak bez
w¹tpienia i w rodowisku medycznym spotkamy siê z bardzo istotnymi
problemami natury procesowej, które mog¹ stanowiæ powa¿ne utrudnienie dla lekarskich organów odpowiedzialnoci zawodowej. Chodzi zasadniczo o lekarzy, którzy w ramach wykonywanego zawodu, na ¿yczenie pacjenta lub polecenie w³aciwego organu (z regu³y s¹du powszechnego b¹d prokuratora) udzielaj¹ pacjentowi specyficznego wiadczenia
w postaci wydania zawiadczenia b¹d opinii o stanie zdrowia. Konsekwencj¹ tego jest zwykle wtórne u¿ycie przez samego pacjenta lub zlecaj¹cy czynnoæ organ wystawionego przez lekarza dokumentu poprzez procesowe wykorzystanie w rozprawie s¹dowej (postêpowaniu prokuratorskim) lub przedstawienie go w³aciwym organom pañstwowym, samorz¹dowym albo po prostu pracodawcy (opinia bieg³ego s¹dowego, orzecznika ZUS, lekarza badaj¹cego poborowych itp.).
Jakie zatem problemy mog¹ spotkaæ rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej (zwanego dalej r.o.z.) czy s¹d lekarski w sprawach dotycz¹cych
wspomnianych konkretnych czynnoci lekarskich?
7

A. Gubiñski: Komentarz do Kodeksu Etyki Lekarskiej, Warszawa 1995, s. 7.
Jedynie pewne kategorie osób zajmuj¹cych kluczowe stanowiska w organach samorz¹du lekarskiego odpowiadaj¹ za przewinienia zawodowe od razu przed NSL (wzglêdnie przed innym OSL), a nie w³aciwym terytorialnie OSL, a wczeniej postêpowanie wyjaniaj¹ce w ich sprawach prowadzi NROZ, a nie OROZ (por. art. 46
u.o.i.l. oraz §12 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia). Nie jest to jednak ograniczenie jurysdykcyjne.
8
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2. Konkretne problemy procesowe odpowiedzialnoci zawodowej
lekarza bieg³ego s¹dowego oraz lekarza wydaj¹cego opiniê
lekarsk¹ ad hoc i orzeczenia (zawiadczenia) lekarskie
Z punktu widzenia prawnika-praktyka nasuwaj¹ siê dwie istotne p³aszczyzny rozwa¿añ problemowych powy¿szej kwestii. Pojawiaj¹ siê równie¿
dwie zasadnicze grupy przewinieñ zawodowych, z jakimi mo¿emy siê na
obu p³aszczyznach zetkn¹æ. Pierwsza p³aszczyzna sprowadza siê do odpowiedzi na pytanie: czy w ogóle dopuszczalne jest prowadzenie postêpowañ
dyscyplinarnych wobec lekarzy wykonuj¹cych wspomniane czynnoci? Druga, o jeszcze wiêkszym znaczeniu, w wypadku odpowiedzi twierdz¹cej na
powy¿sze pytanie, a zatem uznania braku przeszkód proceduralnych, porusza problem w s p ó ³ z a l e ¿ n o  c i ze znajduj¹cym siê w znacznej czêci
przypadków w tle sprawy (skierowanej do rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy skarg¹ domniemanego pokrzywdzonego, rzadko informacj¹ innego organu czy medialn¹) procesem s¹dowym (karnym, cywilnym,
administracyjnym) czy postêpowaniem prokuratorskim, wzglêdnie postêpowaniem przed organami emerytalno-rentowymi. Z kolei dwie zasadnicze grupy
przewinieñ zawodowych w obrêbie owych p³aszczyzn to:
1. obszerniejsza, obejmuj¹ca szeroko rozumiany fa³sz intelektualny treci
opinii lub orzeczenia (zawiadczenia);
2. dotycz¹ca problematyki odpowiedzialnoci za s³owo.
Jak wspomniano wczeniej, ustawa i wydane z jej delegacji ministerialne rozporz¹dzenie nie ograniczaj¹ krêgu lekarzy mog¹cych odpowiadaæ za
przewinienia zawodowe. Jednak¿e analiza wystêpuj¹cych w praktyce sytuacji nakazuje rozwa¿enie nastêpuj¹cego zagadnienia: czy mo¿liwe jest, aby
w postêpowaniu dyscyplinarnym lekarzy wprowadziæ swoisty immunitet
procesowy chroni¹cy pewne kategorie osób, a mianowicie wystêpuj¹cych
w konkretnych sprawach przed organami s¹dowymi i prokuratorskimi bieg³ych s¹dowych w zakresie treci wydawanych opinii, lekarzy orzeczników emerytalno-rentowych oraz lekarzy wiêziennych (w zakresie treci
opinii co do mo¿liwoci dalszego przebywania osoby osadzonej w zak³a9
dzie penitencjarnym) . Moim zdaniem, na gruncie istniej¹cych przepisów
9

Chodzi zw³aszcza o skazanych ubiegaj¹cych siê o przerwê w odbywaniu d³ugoterminowych kar pozbawienia wolnoci, motywuj¹cych swe wnioski z³ym stanem zdrowia i niemo¿noci¹ jego poprawy w warunkach
wiêziennej s³u¿by zdrowia oraz o osoby tymczasowo aresztowane, stoj¹ce pod zarzutem pope³nienia najciê¿szych gatunkowo przestêpstw, zakwalifikowane czêsto do kategorii osadzonych niebezpiecznych, podaj¹ce podobn¹ motywacjê.
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nie mo¿na wytworzyæ szerokiego pojêcia immunitetu procesowego lekarza (skutkuj¹cego wyst¹pieniem negatywnej przes³anki procesowej z art. 17
§1 pkt 8 lub 10 k.p.k.10), brak jest bowiem stosownych unormowañ w prawie medycznym otwieraj¹cych tak¹ mo¿liwoæ. Istnieje wszak¿e inne dopuszczalne rozwi¹zanie: w indywidualnych przypadkach, posi³kuj¹c siê
kodeksem postêpowania karnego jako ustaw¹ stosowan¹ pomocniczo w po11
stêpowaniu w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy , a konkretnie norm¹ wyra¿on¹ w treci pkt 11 §1 art. 17 k.p.k., rzecznik odpowiedzialnoci zawodowej mo¿e odmówiæ wszczêcia postêpowania wyjaniaj¹cego (§ 20 ust.1 i 2 rozporz¹dzenia, o którym mowa w przyp. 6). Umotywuje to koniecznoci¹ zapewnienia swobody orzekania przez niezawis³y
s¹d powszechny (realizacji zasady niezawis³oci sêdziowskiej) lub niezale¿noci organów prokuratury  to odnonie do bieg³ych s¹dowych i lekarzy wiêziennych  b¹d niemo¿noci¹ stosowania swoistej formy nacisku
na organa pañstwowe realizuj¹ce zadania ustawowe  to odnonie orzeczników emerytalno-rentowych. Nie widzê natomiast potrzeby podobnych
ograniczeñ, gdy idzie o lekarzy wydaj¹cych pacjentom inne orzeczenia
i zawiadczenia, w tym zwi¹zane ze stwierdzeniem niezdolnoci do wiadczenia pracy, oceniaj¹ce ad hoc charakter doznanych obra¿eñ (potocznie:
obdukcja lekarska), czy usprawiedliwianiem niemo¿noci stawiennictwa
uczestnika procesu s¹dowego na rozprawie12. Podkrelmy jednak, i¿ ka¿dy
przypadek nale¿y analizowaæ oddzielnie i sam fakt wystêpowania w skardze skierowanej do rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej zarzutu wobec lekarza bieg³ego czy orzecznika ZUS nie oznacza automatycznej odmowy wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego. Przyk³adowo, jeli zarzut
bêdzie dotyczy³ nieprzeprowadzenia niezbêdnego do wydania opinii o stanie zdrowia pacjenta badania b¹d stwierdzenia zdolnoci do pracy osoby
kalekiej bez r¹k i nóg, rzecznik nie mo¿e sprawy zbagatelizowaæ. Niezbêdne bêdzie podjêcie stosownych czynnoci. Z czego jednak wynika potrzeba rozgraniczenia dopuszczalnoci prowadzenia postêpowania dyscyplinarnego? Wystarczy lektura codziennej prasy i poczucie zawodowej odpowiedzialnoci. Wyobramy sobie bowiem tocz¹cy siê proces karny, w którym
10

Art.17§1 k.p.k.: Nie wszczyna siê postêpowania, a wszczête umarza, gdy: ( ) 8) sprawca nie podlega
orzecznictwu polskich s¹dów karnych, ( ) 10) brak wymaganego zezwolenia na ciganie lub wniosku o ciganie pochodz¹cego od osoby uprawnionej, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej ( ).
11
Generalnie takie umocowanie daje przepis art. 57 ust.1 u.o.i.l., tu akurat art. 49 ust. 1 u.o.i.l.
12
W trybie wydanych w tym przedmiocie przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia
24 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 1049).
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tymczasowo aresztowanemu oskar¿onemu zarzucono pope³nienie zbrodni
zabójstwa oraz udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej (wzglêdnie
zwi¹zku) o charakterze zbrojnym i niezbêdne jest badanie stanu poczytalnoci oskar¿onego in tempore criminis przez bieg³ych psychiatrów. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e stron¹ najbardziej zainteresowan¹ korzystnym rozstrzygniêciem, choæby z uwagi na pozbawienie wolnoci, jest oskar¿ony; jeli rzeczywicie oskar¿ony pope³ni³ zarzucane mu przestêpstwa, bez w¹tpienia
bardzo chcia³by ujæ odpowiedzialnoci karnej. O ile za zeznania wiadków i inne zwyk³e dowody wykluczaj¹ takie rozwi¹zanie, o tyle jedna
opinia s¹dowo-psychiatryczna mo¿e kwestiê definitywnie przes¹dziæ. Zatem oskar¿ony potrzebuje korzystnej dlañ opinii bieg³ych, w której zostanie stwierdzony stan niepoczytalnoci oskar¿onego w momencie pope³niania przestêpstw oraz wykluczony zostanie fakt stwarzania przez oskar¿onego niebezpieczeñstwa dla otoczenia w kontekcie stwierdzonej u sprawcy choroby psychicznej, upoledzenia umys³owego, uzale¿nienia od rodka odurzaj¹cego lub innego zak³ócenia czynnoci psychicznych i rysuj¹cej
siê na tym tle mo¿liwoci pope³nienia czynu o podobnym ciê¿arze gatunkowym w przysz³oci13. W sytuacji dopuszczenia zupe³nej procesowej swobody odpowiedzialnoci bieg³ych lekarzy opiniuj¹cych w sprawach s¹dowych mo¿e siê okazaæ, ¿e boj¹c siê skarg na swe postêpowanie albo ugn¹
siê oni pod presj¹ strony procesu, wykazuj¹c brak obiektywizmu, tragiczny w skutkach w aspekcie ogólnospo³ecznym, albo te¿ dojdzie do parali¿u
wielu tocz¹cych siê postêpowañ s¹dowych. Czy lekarze, nawet pod grob¹
zastosowania w procesie karnym surowych kar porz¹dkowych (z kar¹ 30
dni aresztu  art. 287§2 k.p.k. w³¹cznie) i wszczêcia postêpowania karnego
przeciwko nim jako bieg³ym, bêd¹ chcieli opiniowaæ w sprawie, odczuwaj¹c zewnêtrzn¹ presjê zainteresowanej strony (groby skarg i odpowiedzialnoci korporacyjnej)? I choæ wynik takiego wewn¹trzkorporacyjnego postêpowania mo¿na przewidzieæ (umorzenie wobec niepope³nienia przewinienia zawodowego), to jednak, bior¹c pod uwagê choæby teoretyczn¹ mo¿liwoæ jednoczesnego wp³ywu kilkudziesiêciu skarg na danego lekarza do
r.o.z., trzeba tak¿e uwzglêdniæ aspekt ogólnoludzki takiej sytuacji (presja
psychiczna wywierana na lekarza) i jej aspekt procesowy (ci¹gn¹ce siê w
nieskoñczonoæ procesy, poszukiwanie kolejnych bieg³ych, przed³u¿anie
stosowania wobec tymczasowo aresztowanych oskar¿onych bez wyroku
najdolegliwszego sporód rodków zapobiegawczych  nara¿aj¹ce Skarb
13

Patrz art. 31 §1 k.k. i art. 9394 k.k.
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Pañstwa na potencjaln¹ odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹  tu bogate
orzecznictwo Trybuna³u w Strasburgu). Trzeba wreszcie baczyæ i na to, i¿
du¿a liczba skarg na konkretnych bieg³ych lekarzy opiniuj¹cych niekorzystnie dla przestêpców mo¿e w pewnej chwili, równie¿ teoretycznie, ale jednak, wp³yn¹æ na fakt negatywnej oceny ich pracy i, w konsekwencji, skrelenia z listy bieg³ych danego s¹du okrêgowego przez prezesa tego s¹du, w
myl przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 czerwca
14
1987 r. w sprawie bieg³ych s¹dowych i t³umaczy przysiêg³ych . Analogiczne argumenty dotycz¹ bieg³ych lekarzy niewpisanych na listê bieg³ych
s¹dowych, a powo³anych ad hoc przez organ procesowy na ogólnych zasadach, ponadto za lekarzy zatrudnionych w wiêziennej s³u¿bie zdrowia,
opiniuj¹cych o stanie zdrowia osób przebywaj¹cych w aresztach ledczych
i zak³adach karnych, ale tutaj ju¿ wy³¹cznie w zakresie oceny zdolnoci
osadzonych do pobytu w placówce penitencjarnej. De lege lata nale¿y minimalizowaæ, w jak najwiêkszym stopniu, ka¿dy przypadek zale¿noci lekarza sprawuj¹cego zaszczytn¹ funkcjê bieg³ego s¹dowego od presji strony
zainteresowanej treci¹ opinii.
Istnieje jeszcze jedno bardzo powa¿ne uzasadnienie dla takiego rozwi¹zania sprawy: wzglêdy utylitarne. Otó¿ otwarcie mo¿liwoci podwa¿ania
autorytetu instytucji bieg³ego, a tak¿e orzeczeñ orzeczników ZUS i lekarzy
wiêziennych  za pomoc¹ skarg do r.o.z.  grozi unicestwieniem organów
zajmuj¹cych siê lekarsk¹ odpowiedzialnoci¹ zawodow¹, czyli rzeczników
i s¹dów lekarskich, poprzez przekszta³cenie ich w instytucje pozas¹dowej,
a wiêc pozaprocesowej kontroli bieg³ych, tudzie¿ nieznan¹ praktyce prawa
instancjê odwo³awcz¹ do spraw emerytalno-rentowych. To z kolei mo¿e
oznaczaæ pocz¹tek koñca idei samorz¹du lekarskiego. Nie takie z pewnoci¹ by³o zamierzenie ustawodawcy. Przyjmijmy zatem, kieruj¹c siê wyk³adni¹ celowociow¹, racjonalne rozwi¹zanie problemu. Pozostaje jeszcze do omówienia kwestia dwóch wymienionych rodzajów przewinieñ zawodowych, z jakimi, odnonie lekarzy bieg³ych i lekarzy orzeczników,
14

Dz.U. Nr 18, poz.112 z pón. zm. Por. tak¿e orzecznictwo NSA i wyrok z 25.06.1999, II S.A. 806/99,
publik. Lex 46721. W uzasadnieniu czytamy m. in. ¿e powo³ane przepisy k.p.c., jak i k.p.k. wymagaj¹ od
bieg³ego nie tylko wiedzy i wysokich kwalifikacji, ale tak¿e sumiennoci, rzetelnoci i bezstronnoci, co bieg³y
potwierdza w sk³adanym przez siebie przyrzeczeniu przed rozpoczêciem czynnoci bieg³ego. Dlatego te¿ ka¿de
podejrzenie o brak obiektywizmu i stronniczoæ w wykonywaniu obowi¹zków bieg³ego, brak zrozumienia dla
zasady niezawis³oci sêdziowskiej, powagi i mocy orzeczeñ s¹du uprawnia do uznania, ¿e bieg³y nie spe³nia
podstawowego warunku rêkojmi nale¿ytego wykonywania obowi¹zków bieg³ego. Orzeczenie co prawda dotyczy zupe³nie odmiennego stanu faktycznego, niemniej uzmys³awia wagê odpowiedzialnoci ci¹¿¹cej na bieg³ym
i konsekwencje jej braku dla bieg³ego.

82

Prawo i Medycyna 4/2004 (17, vol. 6)

Odpowiedzialnoæ zawodowa lekarza z tytu³u wykonywanych czynnoci...

mo¿emy siê spotkaæ. Pierwsza grupa dotyczy tzw. fa³szu intelektualnego,
czyli niezgodnoci wydawanej opinii b¹d zawiadczenia z rzeczywistym
stanem rzeczy. Przy czym, w ramach tej grupy, równie¿ mo¿e wyst¹piæ
kilka odmiennych sytuacji. Zasadniczo lekarz mo¿e pozostawaæ w b³êdzie
co do poprawnoci wydanej w sprawie opinii czy zawiadczenia wskutek
zastosowania z³ej metody badania pacjenta, niezastosowania ¿adnej metody b¹d niepowiêcenia nale¿ytej uwagi i odpowiedniej iloci czasu pacjentowi (brak nale¿ytej starannoci przy wykonywaniu zawodu). Jeli bêdziemy mieli do czynienia z bieg³ym s¹dowym, to, poza przypadkiem pos³ugiwania siê niew³aciw¹ terminologi¹  dyskwalifikuj¹cym go w rodowisku medycznym oraz nieprzeprowadzeniem tam, gdzie to konieczne,
badania pacjenta, wszystkie inne przypadki niedbalstwa mo¿liwe bêd¹ do
weryfikacji w ramach konkretnego postêpowania s¹dowego, ale nie dyscyplinarnego. Ca³kiem odmienny bêdzie jednak przypadek celowego spreparowania opinii czy orzeczenia na potrzeby konkretnej osoby, w zamian za
udzielenie jakiej korzyci maj¹tkowej. Takie postêpowanie lekarza, oprócz
powa¿nego przewinienia zawodowego, stanowi tak¿e czyn karalny na gruncie prawa karnego. Jest to zatem przyk³ad nak³adania siê na siebie dwóch
ró¿nych rodzajów odpowiedzialnoci prawnej lekarza. Co siê tyczy bieg³ych s¹dowych, to mam wra¿enie, i¿ temat ogromnej skali mo¿liwoci
wykorzystania nieuczciwych, fa³szywych opinii jest niedostrzegany i bagatelizowany. A przecie¿ zauwa¿my tylko, i¿ wspó³czesne osi¹gniêcia nauki pozwalaj¹ na skuteczn¹ weryfikacjê stawianych hipotez; i tak, na podstawie opinii bieg³ych lekarzy, mo¿emy przyk³adowo:
 w najtrudniejszych sprawach karnych ustaliæ bardzo dok³adnie czas zabójstwa, charakter obra¿eñ cia³a pokrzywdzonego, a dziêki badaniom
genetyków zidentyfikowaæ sprawcê przestêpstwa;
 w sprawach cywilnych, np. spadkowych, skutecznie odeprzeæ zarzut
niewa¿noci testamentu z art. 945 §1 k.c. oparty na koncepcji braku
wiadomoci testatora w momencie sporz¹dzania testamentu b¹d wiadomoci wiadków testamentów szczególnych (tu znów biegli psychiatrzy, neurolodzy itp.).
Wreszcie, w ramach spraw cywilnych coraz czêciej spotykamy te
o odszkodowanie skierowane przeciw ZOZ-om z tytu³u zaka¿eñ szpitalnych, w których to biegli maj¹ wielkie pole manewru. Zauwa¿yæ warto
równie¿ sprawy dotycz¹ce wypadków komunikacyjnych, zw³aszcza w
aspekcie wyliczeñ doznanego procentu uszczerbku na zdrowiu. Wszystkie
udokumentowane przypadki korupcji bieg³ych b¹d oczywiste przypadki
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nieznajomoci terminologii przez bieg³ego, a tak¿e orzecznika ZUS, bêd¹
stanowiæ podstawê wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego wobec lekarza, w myl przepisów rozporz¹dzenia. W sprawach pozosta³ych skarg (nazwijmy je nieudokumentowanymi) de lege lata nie sposób wyobraziæ sobie
wszczêcia takiego postêpowania, chyba ¿e z za³o¿eniem wyst¹pienia od
razu, z wnioskiem o jego zawieszenie, do w³aciwego s¹du lekarskiego.
Nale¿y zatem, w ka¿dym przypadku, gdy skarga dotyczy celowego fa³szu
intelektualnego zawartego w opinii bieg³ego b¹d orzecznika ZUS, przesy³aæ j¹ do odpowiedniej jednostki organizacyjnej prokuratury, zgodnie z w³aciwoci¹ rzeczow¹. Mo¿na te¿ rozwa¿yæ, zamiast pierwszego rozwi¹zania, inne: przekazanie skargi w³aciwemu organowi s¹dowemu, prokuratorskiemu b¹d emerytalno-rentowemu, przed którym sprawa akurat siê
toczy. W ka¿dym za przypadku r.o.z. winien wydaæ postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania wyjaniaj¹cego na podstawie przepisu
art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.
Tego rodzaju ograniczenia nie wystêpuj¹ natomiast, gdy chodzi o przypadki wystawiania przez lekarzy zawiadczeñ o stanie zdrowia pacjenta
oraz wydawania tzw. prywatnych opinii, które nastêpnie pacjent wykorzysta w tocz¹cej siê z jego udzia³em sprawie s¹dowej. Lekarz winien jednak
zawsze mieæ wiadomoæ, ¿e jeli zakwestionuje w prywatnej opinii np.
treæ dostarczonej mu przez pacjenta opinii s¹dowo-psychiatrycznej, to ingeruje w sposób niedopuszczalny w tok rozprawy s¹dowej i niezawis³oæ
s¹du, nara¿aj¹c siê na odpowiedzialnoæ zawodow¹ i, bynajmniej, nie
z os³awionego art. 52 KEL. Mo¿e natomiast, na probê pacjenta, wydaæ mu
w³asn¹ opiniê o stanie zdrowia, ale pod warunkiem braku nawi¹zania do
tych urzêdowych. Wydaj¹c tak¹ prywatn¹ opiniê, czy te¿ wystawiaj¹c
zawiadczenie o stanie zdrowia pacjenta, lekarz musi wszak¿e zawsze pamiêtaæ o dochowaniu nale¿ytej starannoci, a nadto, o zbadaniu pacjenta,
chyba ¿e wystawia formalne zawiadczenie o treci: Jan Kowalski jest
pacjentem PZP od 1990 r. Zawiadczenie wydaje siê na probê zainteresowanego. Lekarzowi nie wolno tak¿e wydawaæ zawiadczeñ osobom nieuprawnionym, a zatem, przyk³adowo, na probê matki pe³noletniego pacjenta. A ju¿ z pewnoci¹ powa¿nym przewinieniem by³oby wystawienie
na stosownym druku zwolnienia od pracy na probê matki, która przysz³aby do przychodni w zastêpstwie chorego (?) dziecka. Opieraj¹c siê na dowiadczeniu, mo¿na zwróciæ uwagê na ubogie instrumentarium prawnodowodowe, jakim mo¿e w takich sytuacjach dysponowaæ r.o.z. Z regu³y,
(i niestety) zdarza siê to coraz czêciej, rzecznik ma do czynienia ze skarg¹
pracodawcy na nieuczciwie wystawione zwolnienie od pracy. Rzecznik nie
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jest jednak w³adny do przeprowadzenia stosownej kontroli, do której upowa¿nienie posiada organ ZUS. Zw³aszcza przy krótkotrwa³ych zwolnieniach jakakolwiek reakcja jest spóniona i sprawa musi siê skoñczyæ umorzeniem postêpowania, mimo podejrzenia pope³nienia przewinienia zawodowego. Mo¿na oczywicie i w takim przypadku zawiadomiæ prokuraturê,
ale w praktyce niewiele to zmieni.
Wreszcie na koniec kwestia równie¿ bagatelizowana: odpowiedzialnoci za jêzyk, którym lekarz, tak¿e bieg³y s¹dowy, pos³uguje siê w wydawanych opiniach i zawiadczeniach. Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e
ka¿dy lekarz, tak¿e bieg³y s¹dowy, w razie u¿ycia zwrotów obra¿aj¹cych
jak¹kolwiek osobê czy instytucjê, musi liczyæ siê z wszczêciem stosownego postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowej. Fakt, ¿e
swoim czynem jednoczenie wyczerpa³ znamiona przestêpstwa z art. 212
§1 k.k. (pomówienie) czy art. 216 §1 k.k. (zniewaga), niczego tu nie zmienia. Zawarcie tego rodzaju niestosownych sformu³owañ w opinii mo¿e prze³o¿yæ siê bowiem na odpowiedzialnoæ karn¹, o ile pokrzywdzony podmiot
zechce jej dochodziæ (na gruncie polskiego prawa czyny te cigane s¹ z
oskar¿enia prywatnego). Bardzo prawdopodobna wówczas jest tak¿e odpowiedzialnoæ cywilna lekarza  w procesie o naruszenie dóbr osobistych,
której finansowe konsekwencje dla winnego przewinienia bêd¹ dotkliwe.
Zawsze jednak takie zachowanie lekarza prze³o¿y siê na jego odpowiedzialnoæ zawodow¹ (r.o.z. kieruje siê zasad¹ cigania [przewinieñ] z urzêdu).
Analogicznie lekarz, równie¿ w ramach wykonywanych czynnoci bieg³ego, bêdzie odpowiada³ za treæ kierowanych do otoczenia (stron procesu,
s¹du) wypowiedzi ustnych i, w opisanym powy¿ej przypadku, nie bêdzie
¿adnych ograniczeñ procesowych do wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego. Nale¿y zatem byæ bardzo powci¹gliwym w wydawanych opiniach
oraz wypowiedziach ustnych, skupiaæ siê wy³¹cznie na kwestiach merytorycznych, odrzucaj¹c wszelkie emocje towarzysz¹ce czêsto bieg³emu, choæby w sytuacji próby zakwestionowania treci opinii b¹d kompetencji bieg³ego na sali s¹dowej przez jedn¹ ze stron postêpowania. Z pewnoci¹ natomiast dobre wychowanie stanowi w³aciwe zabezpieczenie przed wyst¹pieniem niepo¿¹danych nieprzyjemnych sytuacji.
Niew¹tpliwie, co sygnalizowano powy¿ej, lekarz bieg³y s¹dowy mo¿e
odpowiadaæ dyscyplinarnie przed s¹dem lekarskim za oczywisty brak znajomoci terminologii medycznej i pos³ugiwanie siê w opinii niew³aciwymi fachowymi pojêciami, co skutkuje nieprzydatnoci¹ takiej opinii dla
celów procesowych, a tak¿e wyrz¹dzeniem konkretnych wymiernych strat
uczestnikom postêpowania s¹dowego.
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Gdy idzie o lekarza bieg³ego s¹dowego istnieje te¿ mo¿liwoæ poci¹gniêcia go do odpowiedzialnoci zawodowej w sytuacji nadu¿ywania, dla
celów prywatnych, tytu³u bieg³ego s¹dowego. Takie zachowanie skutkowaæ mo¿e skreleniem bieg³ego z listy bieg³ych s¹dowych, ale nie wyklucza odpowiedzialnoci korporacyjnej. Lekarz bêd¹cy bieg³ym s¹dowym nie
powinien w ogóle u¿ywaæ tytu³u bieg³ego s¹dowego w wydawanych prze15
zeñ opiniach maj¹cych walor pozas¹dowy .

3. Proponowane rozwi¹zanie de lege ferenda
Narastaj¹ca liczba skarg kierowanych do rzeczników odpowiedzialnoci zawodowej, w tym na lekarzy bieg³ych s¹dowych i orzeczników ZUS,
powoduje zaistnienie, niemal¿e ka¿dorazowo, sygnalizowanych problemów
natury proceduralnej. Wskazane powy¿ej de lege lata rozwi¹zanie ma charakter jedynie dorany i spowodowane jest z jednej strony potrzeb¹ zabezpieczenia bytu (w nadanym przepisami kszta³cie) organów korporacyjnej
lekarskiej odpowiedzialnoci zawodowej, z drugiej za  koniecznoci¹
umacniania filaru demokratycznego pañstwa w postaci niezawis³ej w³adzy
s¹downiczej oraz niezale¿nych od zewnêtrznych wp³ywów innych organów i instytucji pañstwowych (np. ZUS).
Jeli chodzi o lekarza bieg³ego s¹dowego, lekarza orzecznika ZUS, nadto
za opiniuj¹cego o stanie zdrowia lekarza wiêziennego (we wskazanym
wczeniej zakresie) poruszana problematyka wymaga pilnego podjêcia dzia³añ natury legislacyjnej celem eliminacji wskazanych niebezpieczeñstw.
De lege ferenda widzia³bym tu dwa alternatywne rozwi¹zania:
1. Wprowadzenie na wzór przepisu art. 17 §1 pkt 10 k.p.k. wymogu zezwolenia odpowiedniego organu w postaci OSL (NSL co do osób, o których
mowa w art. 46 u.o.i.l. oraz § 12 ust. 2 rozporz¹dzenia) na ciganie,
a zatem na postawienie konkretnym osobom z omawianych kategorii zarzutu pope³nienia przewinienia zawodowego w sytuacji uprawdopodobnienia jego pope³nienia. Jednak wówczas musi byæ spe³niony conditio
sine qua non w postaci oczywistoci zarzutu. W takim ujêciu nie trzeba
by tworzyæ jakichkolwiek generalnych klauzul wy³¹czaj¹cych pewne kategorie lekarzy spod odpowiedzialnoci zawodowej. Jeszcze raz nato15

Takie stanowisko, jak najbardziej s³uszne, dotycz¹ce wszystkich bieg³ych, zaj¹³ na gruncie przepisów
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie bieg³ych s¹dowych i t³umaczy
przysiêg³ych NSA w wyroku z 9.11.1999, II S.A. 1062/99, publik. Lex 46718.
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miast mocno podkrelmy, ¿e to ujêcie prawne nie sta³oby na przeszkodzie
wszczêciu postêpowania celem wyjanienia skargi, jak równie¿ dostarczeniu s¹dowi lekarskiemu wystarczaj¹cego materia³u dowodowego do
podjêcia stosownej decyzji w sytuacji, gdy zarzut dotyczy³by np. nieprzeprowadzenia badania pacjenta przez orzecznika ZUS. Mankamentem rozwi¹zania by³aby ogólna dopuszczalnoæ drogi dyscyplinarnej przy wzglêdnoci pojêæ: uprawdopodobnienie i oczywistoæ.
2. Wprowadzenie do u.o.i.l. w czêci reguluj¹cej odpowiedzialnoæ zawodow¹ (dyscyplinarn¹) lekarzy swoistego rodzaju immunitetu procesowego poprzez dodanie przepisów o nastêpuj¹cej treci:
art. 41a §1. Nie podlegaj¹ odpowiedzialnoci zawodowej:
1) lekarze biegli s¹dowi w zakresie wykonywanych czynnoci w postaci
sporz¹dzania opinii, tak¿e ustnych;
2) lekarze orzecznicy w zakresie wydawanych orzeczeñ w sprawach emerytalno-rentowych rozpoznawanych przez w³aciwe organy pozas¹dowe;
3) lekarze wiêziennej s³u¿by zdrowia w zakresie wydawanych opinii co do
mo¿liwoci pobytu osadzonego w warunkach zak³adu penitencjarnego.
§ 2. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy przypadków u¿ywania w wydawanych orzeczeniach niew³aciwej terminologii oraz stosowania przy wykonywaniu zleconych czynnoci zwrotów naruszaj¹cych dobre
imiê jakichkolwiek osób, chyba ¿e stanowi to przytoczenie wypowiedzi
osób, których czynnoæ dotyczy.
§ 3. Ograniczenie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy tak¿e zarzutu niezbadania, w wypadkach prawem przewidzianych, pacjenta.
§ 4. W wypadku zarzutu pope³nienia przestêpstwa w zwi¹zku z wykonywan¹ funkcj¹ przez osoby, o których mowa w § 1 ust. 13, w³aciwy rzecznik odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy przesy³a otrzyman¹ informacjê
odpowiedniej jednostce terytorialnej prokuratury. Wobec stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem s¹du powszechnego skazuj¹cym b¹d warunkowo umarzaj¹cym postêpowanie karne faktu pope³nienia takiego przestêpstwa, ograniczenia, o których mowa w § 1, nie maj¹ zastosowania.
To drugie ujêcie tematyki, mimo kontrowersyjnoci, wydaje siê w³aciwsze, choæ pisz¹cy te s³owa ma wiadomoæ, ¿e dopiero praktyka dnia
codziennego i stale zwiêkszaj¹ca siê liczba wy¿ej omawianych spraw zmusi prawodawcê do podjêcia konkretnych czynnoci legislacyjnych.
Niniejszy artyku³ w intencji autora stanowiæ ma przyczynek do merytorycznej dyskusji i wypracowania jednolitego stanowiska praktyki lekarskich
organów odpowiedzialnoci zawodowej.
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Rozwój regulacji prawnych w zakresie wykonywania
zawodu farmaceuty w Polsce
Waga przepisów prawnych dotycz¹cych wykonywania zawodu farmaceuty (tradycyjne okrelenie aptekarza)1 nie ulega w¹tpliwoci. Produkcja
i obrót lekami (hurtowy, detaliczny) oraz zaopatrzenie ludnoci w leki, które s¹ szczególnym rodzajem produktów powszechnego u¿ytku, powinny
byæ uregulowane i zarazem wymagaj¹ prowadzenia sta³ego nadzoru i kontroli ze strony w³adzy publicznej. Bezpieczeñstwo i jakoæ leków stanowi¹
jedn¹ z fundamentalnych kwestii w dzia³alnoci w zakresie ochrony zdrowia, a farmaceuta nieprzestrzegaj¹cy przepisów w tym zakresie podlega
odpowiedzialnoci zawodowej. Znaczenie tych problemów zosta³o dostrze¿one ponad dwa wieki temu.
Pañstwowy nadzór nad wykonywaniem zawodu aptekarza i dzia³alnoci¹
aptek zosta³ wprowadzony w Polsce po raz pierwszy ju¿ na mocy ustawy
z 1784 r. Kolejna historycznie ustawa o aptekach i aptekarzach zosta³a uchwalona w Królestwie Polskim w 1844 r. i obowi¹zywa³a w zaborze rosyjskim a¿
do odzyskania niepodleg³oci. Podstawy nowoczesnego ustawodawstwa
w dziedzinie prawa zdrowia publicznego2, którego czêci¹ jest prawo farmaceutyczne, ukszta³towa³y siê jednak dopiero w okresie II Rzeczypospolitej.
1

Ustawowe okrelenie farmaceuta w miejsce poprzedniego aptekarz wprowadzi³a ustawa z 2002 r.
o zmianie ustawy z 2001 r.  Prawo farmaceutyczne, w zwi¹zku z dostosowaniem polskich rozwi¹zañ do wymogów prawa unijnego.
2
Prawo zdrowia publicznego rozumiane jest jako zespó³ usystematyzowanych przepisów dotycz¹cych zdrowotnoci publicznej, wykonywania zawodów medycznych, funkcjonowania zak³adów opieki zdrowotnej oraz
produkcji i obrotu lekami.
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Rozwi¹zania prawne przyjête w dwudziestoleciu miêdzywojennym zastêpowa³y stopniowo wczeniejsze przepisy trzech pañstw zaborczych obowi¹zuj¹ce na ziemiach polskich przez okres ponad 100 lat. W latach 19181939
stosunkowo szerokim zakresem regulacji zosta³y objête sprawy z zakresu farmacji zwi¹zane z produkcj¹ leków, obrotem nimi oraz ich bezpieczeñstwem
i jakoci¹. Kwestie te zosta³y uregulowane w drodze rozporz¹dzeñ wykonawczych wydanych na podstawie Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z 1919 r.
Natomiast w drodze ustawy z 1923 r. zosta³y okrelone jedynie sprawy zwi¹zane z produkcj¹, przechowywaniem i obrotem rodkami odurzaj¹cymi i psychotropowymi. W wietle przepisów miêdzywojennych ka¿da apteka podlega³a, raz na dwa lata, niezale¿nie od bie¿¹cej kontroli, dok³adnemu przegl¹dowi, który obejmowa³ ocenê pomieszczeñ i wszelkich urz¹dzeñ oraz sposób
prowadzenia dokumentacji. Nale¿y podkreliæ, ¿e w ramach administracji
pañstwowej w okresie miêdzywojennym by³ zorganizowany nadzór farmaceutyczny. Na uwagê zas³uguje tak¿e fakt, ¿e przepisy prawne rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 1925 r. wymaga³y od inspektorów farmaceutycznych
dobrej znajomoci przepisów prawa administracyjnego (w tym, w szczególnoci, w zakresie prawa farmaceutycznego).
Podstawowe problemy zwi¹zane z wykonywaniem zawodu farmaceuty
w okresie miêdzywojennym zosta³y uregulowane jednak dopiero pod sam
jego koniec, na mocy ustawy z 25 marca 1938 r. o wykonywaniu zawodu
aptekarskiego. Okrelono w niej zakres czynnoci zawodowych i konieczne przes³anki prawne do jego wykonywania (sta³ego lub czasowego).
Art. 13 ust. 3 tej ustawy przewidywa³ mo¿liwoæ utraty prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszenie (m.in. na mocy orzeczenia s¹du dyscyplinarnego izby aptekarskiej). Odrêbn¹ ustaw¹ z 15 czerwca 1939 r. o Izbach
Aptekarskich zosta³ powo³any samorz¹d aptekarski oraz okrelone jego
kompetencje, uprawnienia i organizacja3. Do uprawnieñ izb aptekarskich
nale¿a³o, miêdzy innymi, sprawowanie s¹downictwa dyscyplinarnego wobec jego cz³onków. Nale¿y nadmieniæ, i¿ powo³ana ustawa wród organów
rady okrêgowej izby aptekarskiej nie wymienia³a rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej. Nie precyzowa³a równie¿, na jaki okres mog³o byæ orzeczone zawieszenie w prawach cz³onka izby (i tym samym w wykonywaniu
4
zawodu) . Obydwie ustawy zawiera³y nie do koñca precyzyjne przepisy.
3
Obok samorz¹du lekarskiego, powo³anego na mocy ustawy z 1921 roku, by³ to drugi samorz¹d, gdy chodzi
o zawody medyczne. Dla innych zawodów medycznych samorz¹dy zosta³y powo³ane dopiero w III Rzeczypospolitej (samorz¹d pielêgniarek i po³o¿nych w 1991 roku i samorz¹d diagnostów laboratoryjnych w 2001 r.).
4
Ustawa zawiera³a sformu³owanie, ¿e zawieszenie mog³o byæ orzeczone na cile okrelony przeci¹g czasu.
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W ogólnej konstrukcji by³y podobne do ustaw dotycz¹cych wykonywania
zawodu lekarza i izb lekarskich. W praktyce nie odegra³y one wiêkszej roli,
gdy¿ w kilka lat po II wojnie wiatowej, w 1950 r., samorz¹d aptekarski
zosta³ zlikwidowany.
Kolejny etap w rozwoju regulacji prawnych zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu aptekarza przypada³ na okres Polski Ludowej. Na mocy ustawy z 1950 r. pañstwo przejê³o na w³asnoæ wszystkie apteki, niezale¿nie od
tego, kto uprzednio by³ ich w³acicielem, a farmaceuci zostali zobowi¹zani
do pracy na etatach pañstwowych. Taka sytuacja przetrwa³a a¿ do III Rzeczypospolitej. W latach 19501989 zosta³o jednak przyjêtych wiele regulacji prawnych zwi¹zanych z produkcj¹ i obrotem lekami (ustaw i rozporz¹dzeñ). Zawiera³y one tak¿e szereg przepisów dotycz¹cych wykonywania
zawodu farmaceuty.
Najnowsze regulacje prawne zwi¹zane z zawodem farmaceuty zosta³y
przyjête ju¿ w okresie III Rzeczypospolitej, w ostatnich 14 latach. Ustaw¹
z 19 kwietnia 1991 r. zosta³ przywrócony po ponad 40 latach samorz¹d aptekarski i równoczenie, tym samym aktem prawnym, uregulowano konieczne
przes³anki prawne do wykonywania zawodu farmaceuty, jego obowi¹zki
i prawa, a tak¿e zasady odpowiedzialnoci zawodowej5. Ustawa ta zosta³a
w znacznym stopniu znowelizowana na mocy ustawy z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy  Prawo farmaceutyczne6.

Zasady odpowiedzialnoci zawodowej farmaceuty: pozycja prawna
obwinionego i poszkodowanego
Podstawowe zasady odpowiedzialnoci zawodowej farmaceutów zosta³y
okrelone w rozdziale 5 ustawy o izbach aptekarskich. Z brzmienia art. 45
tej ustawy wynika, ¿e cz³onkowie samorz¹du aptekarskiego podlegaj¹ odpowiedzialnoci zawodowej przed s¹dami aptekarskimi za postêpowanie
sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotycz¹cymi wykonywania zawodu farmaceuty. S¹d aptekarski mo¿e
orzekaæ kary wyszczególnione w ustawie, to jest: upomnienie, naganê, zawieszenie w prawie wykonywania zawodu od trzech miesiêcy do trzech lat
5

W ogólnej konstrukcji ustawa ta jest podobna do ustawy o izbach lekarskich z 1989 r., a równoczenie
nawi¹zuje ona do przewodnich idei ustaw z 1938 i 1939 r.
6
Wprowadzone zmiany g³ównie wynika³y z potrzeby dostosowania ustawy do przepisów prawa unijnego.
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oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu7. W dalszych przepisach
powo³anego rozdzia³u ustawy okrelone zosta³y prawa obwinionego farmaceuty, wobec którego toczy siê postêpowanie w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowej. S¹ one nastêpuj¹ce:
l prawo wniesienia odwo³ania od prawomocnego orzeczenia Naczelnego
S¹du Aptekarskiego, którym orzeczono karê zawieszenia wykonywania zawodu lub pozbawienia zawodu, do s¹du apelacyjnego  s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych,
l prawo do odszkodowania ze strony izby aptekarskiej w razie uniewinnienia lub umorzenia postêpowania w drodze rewizji nadzwyczajnej,
l prawo do ¿¹dania opublikowania w organie samorz¹du aptekarskiego
orzeczenia o uniewinnieniu lub umorzeniu postêpowania,
l prawo do wybrania obroñcy sporód cz³onków samorz¹du aptekarskiego lub adwokatów.
Szczegó³owe zasady postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoci
zawodowej farmaceutów okreli³o pierwotnie rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1993 r., uchylone póniejszym jego rozporz¹dzeniem z
31 marca 2003 r. Ogólna jego konstrukcja jest podobna do poprzednio obowi¹zuj¹cego. W poszczególnych rozdzia³ach reguluje ono nastêpuj¹ce kwestie: w³aciwoæ i sk³ad s¹du aptekarskiego, strony, obroñcy, pe³nomocnicy,
postêpowanie wyjaniaj¹ce, postêpowanie przed s¹dem aptekarskim I instancji,
rodki odwo³awcze, postêpowanie przed s¹dem II instancji, tymczasowe zawieszenie w czynnociach zawodowych, wykonywanie prawomocnych orzeczeñ, wznowienie postêpowania oraz koszty postêpowania. Rozporz¹dzenie
to jest równie¿ w ogólnym zakresie podobne do odpowiednich rozporz¹dzeñ
Ministra Zdrowia w sprawie postêpowania w sprawach odpowiedzialnoci
zawodowej lekarzy oraz pielêgniarek i po³o¿nych. Jednak¿e wnios³o ono szereg odmiennych rozwi¹zañ prawnych, szczególnie wzmacniaj¹cych pozycjê
poszkodowanego w tocz¹cym siê postêpowaniu w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowej farmaceuty. W wietle przepisów poprzednich8 pozycja
poszkodowanego w tym postêpowaniu by³a wysoce ograniczona i w¹tpliwo7

Podobne kary stosuj¹ s¹dy lekarskie, pielêgniarek i po³o¿nych oraz diagnostów laboratoryjnych, choæ z
pewnymi modyfikacjami (np. minimalny okres zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza wynosi 6
miesiêcy; w przypadku diagnosty laboratoryjnego zakaz wykonywania zawodu mo¿e byæ orzeczony na okres od
12 miesiêcy do 5 lat; s¹d pielêgniarek i po³o¿nych mo¿e orzec tak¿e karê zajmowania stanowisk kierowniczych
na okres 2 lat).
8
A tak¿e obowi¹zuj¹cych rozporz¹dzeñ w sprawach odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy oraz pielêgniarek
i po³o¿nych. W przypadku zawodu diagnosty laboratoryjnego przepisy wykonawcze nie zosta³y dot¹d wydane.
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ci budzi³ fakt, czy w rzeczywistoci posiada³ on pe³ne prawa strony, na równych zasadach jak obwiniony farmaceuta9. W wietle § 13 obecnego rozporz¹dzenia stronami w postêpowaniu dotycz¹cym odpowiedzialnoci zawodowej s¹: rzecznik odpowiedzialnoci zawodowej, obwiniony oraz pokrzywdzony. Wobec powy¿szego pokrzywdzony mo¿e braæ udzia³ w postêpowaniu
tocz¹cym siê przed s¹dem aptekarskim.
Z przepisów poprzedniego rozporz¹dzenia wynika³o, ¿e pokrzywdzony
by³ uprawniony do zg³aszania wszelkich wniosków dowodowych, wnoszenia za¿aleñ na postanowienia rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej
o odmowie wszczêcia postêpowania wyjaniaj¹cego lub o umorzeniu postêpowania wyjaniaj¹cego, wniesienia odwo³ania od orzeczeñ s¹du aptekarskiego koñcz¹cych postêpowanie (ale w tym ostatnim przypadku tylko
w czêci dotycz¹cej winy). Ponadto pokrzywdzony mia³ prawo wgl¹du
w akta sprawy w ka¿dym jej stadium. Z przepisów obecnych wynika, ¿e
pokrzywdzony ma tak¿e prawo sporz¹dzania odpisów z akt sprawy, mo¿e
braæ udzia³ w rozprawie i innych czynnociach przeprowadzanych przez
s¹d aptekarski, mo¿e zadawaæ pytania obwinionemu, wiadkom, bieg³ym
oraz zajmowaæ stanowisko w sprawach podlegaj¹cych rozstrzygniêciu przez
s¹d aptekarski.Mo¿e on tak¿e ustanowiæ swojego pe³nomocnika (§ 18 rozporz¹dzenia). Rzecznik odpowiedzialnoci zawodowej w toku postêpowania wyjaniaj¹cego ma obowi¹zek dorêczyæ odpowiednie postanowienia
(o odmowie wszczêcia postêpowania albo o umorzeniu postêpowania) lub
wniosek o skierowaniu sprawy do s¹du aptekarskiego zarówno obwinionemu, jak i pokrzywdzonemu. Równie¿ s¹d aptekarski jest zobowi¹zany wydane na posiedzeniu niejawnym postanowienia dorêczaæ stronom, ich obroñcom lub pe³nomocnikom. S¹d równie¿ wzywa na rozprawê i zawiadamia
o jej terminie obwinionego i pokrzywdzonego, a tak¿e rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej. Po zakoñczeniu postêpowania dowodowego stronom,
obroñcom i ich pe³nomocnikom przys³uguje prawo przemawiania. Nowe istotne przepisy zawarte zosta³y wreszcie w § 43 rozporz¹dzenia. Z jego brzmienia wynika, ¿e stronom, ich pe³nomocnikom i obroñcom przys³uguje prawo
odwo³ania od orzeczeñ i postanowieñ koñcz¹cych postêpowanie w I instancji
w terminie 14 dni od daty dorêczenia im orzeczenia lub postanowienia. Analogiczne uprawnienia strony zachowuj¹ w postêpowaniu przed s¹dem II instancji. Tak wiêc powo³ane przepisy nowego rozporz¹dzenia w pe³ni zrównowa¿y³y pozycjê prawn¹ obwinionego i poszkodowanego10.
9

Ta kwestia by³a podnoszona ju¿ z koñcem lat 90., odnonie do wszystkich wydanych przez Ministra
Zdrowia rozporz¹dzeñ wykonawczych w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowej (lekarzy, pielêgniarek
i po³o¿nych), a minister by³ zobligowany do ich zmiany.
10
Tym samym spe³niaj¹ wymóg zgodnoci z Konstytucj¹ i z kodeksem postêpowania karnego.
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Natomiast inne prawa obwinionego (poza wymienionymi w ustawie)
w obecnym rozporz¹dzeniu s¹ takie same jak w poprzednim: prawo do odmowy z³o¿enia wyjanieñ oraz prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na
pytanie, prawo do zg³aszania wniosków dotycz¹cych przes³uchania wiadków, powo³ania bieg³ych, przeprowadzenia innych dowodów, prawo do wy³¹czenia ze sk³adu jednego wskazanego cz³onka sk³adu orzekaj¹cego.

£amanie zasad etycznych i prawnych przez farmaceutów
Do obowi¹zków farmaceuty wobec chorego i pacjenta, wedle kanonów
kodeksu etyki zawodowej, nale¿y m.in.: udzielanie jednakowo troskliwej i fachowej informacji i pomocy wszystkim zwracaj¹cym siê o pomoc osobom,
udzielenie niezbêdnych porad pacjentom przy wyborze leków nierecepturowych, odmawianie wydania leków w razie podejrzeñ, ¿e s¹ one nabywane
z zamiarem zaszkodzenia zdrowiu. Farmaceuta ma równie¿ obowi¹zek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o chorych, zdobytych podczas pracy
zawodowej. Do etycznych obowi¹zków farmaceuty nale¿y te¿ przestrzeganie
zasad szacunku wobec innych zawodów medycznych, w tym niedyskredytowanie zaleceñ terapeutycznych lekarza. Kodeks etyki zobowi¹zuje równie¿ do
przestrzegania zasad uczciwej konkurencji zawodowej.
Organami, które w pierwszej kolejnoci rozpatruj¹ skargi na postêpowanie farmaceutów sprzeczne z prawem i zasadami etyki zawodowej,
w trybie postêpowania wyjaniaj¹cego opisanego powy¿ej, s¹ okrêgowi
rzecznicy odpowiedzialnoci zawodowej oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej.
Na podstawie informacji przekazanych przez okrêgowych rzeczników
odpowiedzialnoci zawodowej farmaceutów oraz Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialnoci Zawodowej zebrane zosta³y dane dotycz¹ce wykroczeñ
zawodowych farmaceutów w latach 19992003. Zestawienie liczby skarg,
jakie wp³ynê³y w tym okresie do izb aptekarskich, przedstawia tabela 1.
Wnosz¹cymi skargi przeciwko farmaceutom s¹ najczêciej: inspekcja farmaceutyczna, pacjenci oraz cz³onkowie izby aptekarskiej b¹d jej organy.
W 2000 r. okrêgowi rzecznicy odpowiedzialnoci zawodowej farmaceutów zanotowali w sumie najwy¿sz¹ w ostatnich latach liczbê skarg 
270. W tym roku, wed³ug danych GUS, zawód farmaceuty wykonywa³o
22 161 osób, a w kraju funkcjonowa³o 8 589 aptek i punktów aptecznych.
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Rok 2000 by³ okresem wdra¿ania nowych rozwi¹zañ w ochronie zdrowia, rozpoczêtych wprowadzeniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 1 stycznia 1999 r.
Wobec zaskakuj¹co wysokich wydatków ponoszonych na leki przez kasy
chorych przeprowadzono wówczas liczne kontrole w aptekach. W 2000 r.
skontrolowano oko³o 700 aptek, a wiêc ponad 10% wszystkich dzia³aj¹cych wtedy w Polsce, stwierdzaj¹c szereg nieprawid³owoci i uchybieñ
w wypisywaniu i realizacji recept. Te problemy zapewne nie pozosta³y bez
wp³ywu na liczbê skarg skierowanych na farmaceutów do rzeczników.
W skargach skierowanych na farmaceutów w 2000 r. uwidoczni³y siê
ponadto nastêpuj¹ce problemy: wydanie leków przeterminowanych (1,5%),
pope³nienie b³êdu w recepturze (1,9%), pomy³ka w realizacji recepty (3,7%),
z³a organizacja pracy w aptece (19,3%). Wiêkszoæ (73,7%) skarg na farmaceutów dotyczy³a z³amania etycznych zasad wykonywania zawodu.
W 2000 r. 70% wszystkich skarg, jakie nap³ynê³y do izb aptekarskich
w ca³ym kraju, spotka³o siê z odmow¹ wszczêcia postêpowania wyjaniaj¹cego lub zosta³o umorzonych po jego wszczêciu. O takim zakoñczeniu postêpowania nie zawsze decydowa³a bezzasadnoæ skargi, brak dowodów
winy lub podstaw do ukarania. Skargi oddalano lub umarzano wszczête
postêpowania z uwagi na nisk¹ szkodliwoæ pope³nionego wykroczenia i
rokowania na poprawê dyscypliny zawodowej obwinionych farmaceutów.
W 2000 r. okrêgowi rzecznicy odpowiedzialnoci zawodowej wyst¹pili
do s¹dów zawodowych o ukaranie 49 farmaceutów. W kolejnych latach
liczba wniosków o ukaranie nie wzrasta³a. Zestawienie liczby farmaceutów, o których ukaranie wnioskowali rzecznicy odpowiedzialnoci zawodowej, przedstawia poni¿sza tabela:
Tabela 1.
Liczba skarg na farmaceutów skierowana do rzeczników odpowiedzialnoci zawodowej w latach 20002003 wraz z liczb¹ farmaceutów, którym w postêpowaniu
wyjaniaj¹cym rzecznicy odpowiedzialnoci zawodowej postawili zarzut z³amania
praw lub zasad etyki zawodu
Rok

Liczba skarg

Liczba osób z wnioskiem
o ukaranie

2000

270

49

2001

173

32

2002

154

39

2003

154

31

ród³o: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej Aptekarzy, zestawienie w³asne
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Podobny rozk³ad problemów w skargach rzecznicy odpowiedzialnoci
zawodowej zanotowali w kolejnych latach. Marginalnym problemem,
w wietle skarg sp³ywaj¹cych do izb aptekarskich, pozostaje dopuszczenie
siê przez farmaceutê pomy³ki w recepturze. Po 2000 r. skargi te stanowi³y
odpowiednio: 0,6% (2001 r.), 0,6% (2002 r.) oraz 1,3% (2003 r.) wszystkich skarg skierowanych do rzeczników odpowiedzialnoci zawodowej
w ca³ym kraju.
Jeden z najpowa¿niejszych problemów w praktyce aptekarskiej, jakim
jest pomy³ka przy wydawaniu leku pacjentowi, w wietle liczby skarg
sp³ywaj¹cych do rzeczników, pozostaje stosunkowo czêstym wykroczeniem.
W 2001 r. dotyczy³ on 5,2% wniesionych skarg, 9% w roku 2002, a w rok
póniej skargi wniesione na farmaceutów za pomy³kê w realizacji recepty
stanowi³y 7% sporód ogó³u wniesionych skarg.
Wród odnotowanych wykroczeñ nale¿y wspomnieæ równie¿ o wydawaniu pacjentom leków przeterminowanych. W wietle danych zebranych
przez rzeczników odpowiedzialnoci zawodowej z ca³ego kraju skargi
z tego tytu³u stanowi³y odpowiednio: 4% (2001 r.), 2,6% (2002 r.) oraz
2,6% (2003 r.).
Sporód sklasyfikowanych wykroczeñ najpowa¿niejszym problemem
pozostaje z³a organizacja pracy w aptece i nieprawid³owe zarz¹dzanie tego
typu placówkami. W 2001 r. rzecznicy odpowiedzialnoci zawodowej zanotowali w tym obszarze a¿ 19% ca³oci skarg. W 2002 r. by³o ich 11%,
a rok póniej stanowi³y one ju¿ 22,1% wszystkich wniesionych skarg. Wród
szczegó³owych problemów podnoszonych przez rzeczników w tym zakresie wymieniane s¹: brak nadzoru ze strony kierowników aptek, opónienia
we wprowadzeniu zmian organizacyjnych w aptekach w lad za czêsto nowelizowanym prawem farmaceutycznym oraz wymuszanie przez w³acicieli aptek (szczególnie niebêd¹cych farmaceutami) nagannych dzia³añ i
zachowañ wród pracowników.
G³ównym problemem uwidocznionym w skargach jest ³amanie przez
farmaceutów zasad etyki zawodowej. Skargi z tego tytu³u stanowi¹ rocznie, pocz¹wszy od roku 2000 a¿ do roku 2003, nie mniej ni¿ 70% wszystkich skarg i za¿aleñ na farmaceutów.
Wród nich pojawiaj¹ siê zarzuty o fa³szerstwo recept, wydawanie du¿ych iloci rodków anabolicznych, odmowê realizacji recept, wydawanie
leków bez recepty, pe³nienie dy¿uru w stanie nietrzewym, niestosowne
zachowania wobec pacjentów.
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Odnotowane s¹ równie¿ problemy korporacyjne, takie jak nieuczciwa
konkurencja i niep³acenie sk³adek cz³onkowskich.
Skargi rozpoznane przez rzeczników w postêpowaniu wyjaniaj¹cym,
w którym postawiono wniosek o ukranie farmaceuty, by³y potem rozpoznawane w s¹dach okrêgowych oraz Naczelnym S¹dzie Aptekarskim.
W latach 20002003 do rejestru ukaranych Naczelnej Izby Aptekarskiej wp³ynê³o z okrêgowych s¹dów aptekarskich 55 informacji o ukaraniu
farmaceutów-aptekarzy. Wymierzono 41 upomnieñ, 13 nagan i 1 karê za11
wieszenia prawa wykonywania zawodu na 2 lata .

Podsumowanie
Regulacje prawne w zakresie odpowiedzialnoci zawodowej farmaceutów, w obecnie obowi¹zuj¹cym kszta³cie, wydaj¹ siê spe³niaæ warunki modelowego rozwi¹zania s¹downictwa korporacyjnego pracowników medycznych. Mimo publicznych zapowiedzi polityków oraz przedstawicieli korporacji zawodowej lekarzy nie dosz³o do istotnych zmian w kszta³cie regulacji prawnych w dziedzinie odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy, w tym
nadania statusu strony pokrzywdzonym pacjentom, co uda³o siê osi¹gn¹æ
samorz¹dowi aptekarskiemu. Liczba skarg kierowanych na osoby wykonywuj¹ce zawód farmaceuty od trzech lat nie wykazuje tendencji wzrostowych i utrzymuje siê na poziomie poni¿ej 200 skarg rocznie.
Wród skarg kierowanych do rzeczników odpowiedzialnoci zawodowej dominuje problem ³amania przez aptekarzy zasad etyki zawodowej.
Oko³o 70% skarg wp³ywaj¹cych do organów odpowiedzialnoci zawodowej farmaceutów jest umarzanych b¹d oddalanych na etapie postêpowania wyjaniaj¹cego, przede wszystkim z uwagi za bezzasadnoæ roszczeñ lub brak dowodu winy.
Bior¹c pod uwagê, ¿e zawód farmaceuty wykonuje w Polsce ponad 20
tys. osób, liczba skarg jest stosunkowo niska. Jednak, po bezwglêdnym przeliczeniu liczby skarg w stosunku do liczby przedstawicieli danego zawodu
medycznego, na farmaceutów statystycznie wp³ywa 20 razy wiêcej skarg
ni¿ na pielêgniarki i po³o¿ne, ale te¿ ponad dwukrotnie mniej ni¿ na lekarzy
(vide poni¿sza tabela).
11
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Biuletyn Informacji Naczelnej Izby Aptekarskiej; http://www.nia.org.pl/bip

Prawo i Medycyna 4/2004 (17, vol. 6)

Odpowiedzialnoæ zawodowa farmaceutów
Tabela 2.
rednia liczba skarg wp³ywaj¹ca na pracowników medycznych w przeliczeniu
na 1 osobê na przyk³adzie danych z roku 2001
Zawód

Liczba
pracowników

Liczba
skarg

Bezwglêdna liczba skarg
w przeliczeniu na
1 osobê w zawodzie

Lekarze, w tym
stomatolodzy

96 732

2 255

0,023

Farmaceuci

23 774

270

0,011

Pielêgniarki
i po³o¿ne

208 334

112

0,0005

ród³o: Liczba pracowników na podstawie informacji GUS dostêpnych na stronie internetowej
Ministerstwa Zdrowia. Liczba skarg na podstawie danych NROZ. Zestawienie w³asne.
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Wspólnotowe regulacje prawne w obszarze
zdrowia publicznego

Wspó³czesne problemy zwi¹zane z epidemi¹ HIV, BSE, dioksynami czy
wprowadzeniem na rynek ¿ywnoci GMO uzasadniaj¹ ponadnarodowe
podejcie do problematyki zdrowia publicznego. W nowej strategii dzia³añ
na rzecz zdrowia publicznego zaproponowanej przez Komisjê Europejsk¹
zdrowie publiczne jest traktowane równie powa¿ne jak medycyna naprawcza, poniewa¿ dzia³ania w zakresie zdrowia publicznego warunkuj¹ oko³o
60% sytuacji zdrowotnej ludnoci1 , natomiast dzia³ania medycyny naprawczej oko³o 15% tego obszaru.

Zakres pojêciowy zdrowia publicznego
Zasadniczy problem w zdefiniowaniu zakresu zdrowia publicznego
wynika z wieloznacznoci samego pojêcia zdrowia. Zdaniem filozofów
2
zdrowie jest pewn¹ wartoci¹, któr¹ cenimy ze wzglêdu na ni¹ sam¹ .
Oprócz filozofii problemem tym zajmowa³o siê tak¿e wiele innych dyscyplin nauki, których przedmiotem s¹ kwestie dotycz¹ce zdrowia, takich jak:
1
Sytuacja zdrowotna ludnoci kraju okrelana jest przez umieralnoæ, czêstoæ wystêpowania inwalidztwa,
chorobowoæ i zapadalnoæ z powodu wa¿nych spo³ecznie chorób oraz nasilenia czynników ryzyka, które w
znacznym stopniu determinuj¹ tê zapadalnoæ. Sytuacja zdrowotna ludnoci zale¿y przede wszystkim od poziomu ¿ycia poszczególnych grup spo³ecznych, stanu rodowiska oraz od dzia³añ naprawczych (leczniczych),
a zw³aszcza od szeroko pojêtych dzia³añ zapobiegawczych systemu ochrony zdrowia, które s¹ nazywane przez
WHO podstawowymi funkcjami zdrowia publicznego (essential public health functions). M. J. Wysocki: Wyzwania i zagro¿enia zdrowotne w wietle procesu integracji, Krajowa Konferencja Naukowa, Warszawa, 2223
marca 2002 r.
2
Z. Szawarski: Wartoci i cele ochrony zdrowia. Referat wyg³oszony na konferencji: Zmiany systemowe
w ochronie zdrowia w Polsce. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa, 10 stycznia 2001 r.
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epidemiologia, ekonomika zdrowia, polityka zdrowotna, socjologia medycyny, a tak¿e prawo medyczne. Naukowe spory wokó³ pojêcia zdrowie
sprawi³y, ¿e zaproponowano ju¿ dziesi¹tki, jeli nie setki jego definicji. Jednak dla potrzeb niniejszego opracowania wspomnê tylko o tych, które odegra³y szczególna rolê w ukszta³towaniu definicji zdrowia publicznego.
Jedn¹ z nich jest koncepcja biomedyczna, która definiuje zdrowie jako
brak choroby. Przy takim sposobie podejcia do problemu znaczenie pojêcia zdrowie stawa³o siê funkcj¹ pojêcia choroba, która rozumiana
by³a jako stan patologiczny, objawiaj¹cy siê w dysfunkcyjnoci, przez co
granice miêdzy stanem zdrowia i stanem choroby mog¹ okazaæ siê bardzo
3
trudne do okrelenia . Nowe spojrzenie na sposób definiowania zdrowia
wnios³a Konstytucja wiatowej Organizacji Zdrowia przyjêta w 1946 r.
W tym ujêciu zdrowie jest stanem zupe³nej pomylnoci fizycznej, psychicznej i spo³ecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub u³omnoci4 . Ta
definicja by³a prze³omem w pojmowaniu zdrowia i choroby, choæ wielu
5
teoretyków zdrowia publicznego ocenia j¹ krytycznie . Wynika to z faktu, ¿e definicja pope³nia klasyczny b³¹d, definiuj¹c nieznane przez nieznane, zastêpuj¹c niejasne pojêcie zdrowie bardziej jeszcze nieokrelonym pojêciem pomylnoæ fizyczna, psychiczna i spo³eczna6. Okrela ona bowiem stan idealny, który nie ka¿dy cz³owiek mo¿e odczuwaæ.
Aby spe³niæ warunki zawarte w tej definicji, osoby zdrowe pod wzglêdem fizycznym musz¹ byæ dodatkowo szczêliwe, ich stan psychiczny,
spo³eczny i rodzinny musi byæ idealny. Mimo krytyki ta definicja zdrowia sformu³owana przez WHO nadal jest aktualna.
3

Z medycznego punktu widzenia wiemy, ¿e s¹ pewne niewielkie patologie kliniczne np. nieznaczna wada
wzroku wymagaj¹ca jedynie szkie³ koryguj¹cych, któr¹ trudno jednoznacznie zakwalifikowaæ jako stan choroby. Ponadto dziêki w³aciwej i skutecznej terapii niektóre stany chorobowe np. cukrzyca, niewydolnoæ kr¹¿enia
czy astma zupe³nie nie przeszkadzaj¹ w rozwijaniu aktywnoci ¿yciowej pacjenta. Zatem zewnêtrznemu obserwatorowi trudno uznaæ tak¹ osobê za chor¹. Szerzej na ten temat patrz: Bia³a Ksiêga Polska  Unia Europejska;
Opracowania i analizy; Seria: Prawo; zeszyt 22. Wydanie specjalne z okazji IV Ogólnopolskich Dni Prawniczych: Harmonizacja prawa polskiego ze standardami europejskimi, Kraków 1996, s. 8; A. Czupryna, St. Podzioch, A. Ry, W. Cezary W³odarczyk: Zdrowie publiczne, t. 1, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000, s. 14.
4
Treæ definicji wed³ug oficjalnego t³umaczenia Konstytucji wiatowej Organizacji Zdrowia, Dz. U.
1948, Nr 61, poz. 477. W innym t³umaczeniu ta definicja brzmi nastêpuj¹co: Pojecie zdrowia oznacza stan
pe³nego samopoczucia fizycznego, umys³owego i spo³ecznego, a nie wy³¹cznie brak choroby lub niedomagania
(J. Indulski, J. Leowski: Podstawy medycyny spo³ecznej, PZWL, Warszawa 1971, s. 39).
5
A. Czupryna, St. Podzioch, A. Ry, W. Cezary W³odarczyk: op. cit., s. 16.
6
W. Cezary W³odarczyk: Polityka zdrowotna w spo³eczeñstwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1996, s. 107.
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Zdrowie publiczne jest zatem szeroko pojêt¹ dziedzin¹ obejmuj¹c¹ dzia³ania dotycz¹ce stanu zdrowia pewnej zbiorowoci. Pocz¹tkowo pojêcie to
ogranicza³o siê tylko do chorób zakanych i zapobiegania im poprzez propa7
gowanie odpowiedniej higieny . W 1935 r. stworzono definicjê, która okrela zdrowie publiczne jako wiedzê i sztukê s³u¿¹c¹ zapobieganiu chorobom,
poprawie i przed³u¿aniu ¿ycia, zdrowia i witalnoci fizycznej i psychicznej
jednostek8 . Dzieje siê to poprzez ci¹g³¹ walkê z ró¿norodnymi chorobami
fizycznymi i psychicznymi, prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz przeprowadzenie dzia³añ maj¹cych na celu wczesn¹ diagnostykê chorób. Do dzia³añ
wchodz¹cych w zakres zdrowia publicznego nale¿y równie¿ wdra¿anie takich rozwi¹zañ socjalnych, które wszystkim ludziom zapewni¹ taki poziom
9
¿ycia, który pozwoli na zachowanie zdrowia . Z punktu widzenia zdrowia
publicznego istotne jest w³aciwe od¿ywianie, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz prawo do opieki zdrowotnej. W latach 70. XX w. wiatowa
Organizacja Zdrowia w definicji zdrowia publicznego umieci³a równie¿ administrowanie i zarz¹dzanie opiek¹ zdrowotn¹. By³o to istotne rozszerzenie,
poniewa¿ w³aciwe zarz¹dzanie jednostkami opieki zdrowotnej pozwala na
spe³nienie wszystkich wspomnianych wy¿ej celów zdrowia publicznego, czyli
zapobieganie chorobom, leczenie ich oraz edukacjê zdrowotn¹.
W praktyce zakres wyznaczony przez dotychczasow¹ definicje WHO
sta³ siê zbyt w¹ski i wymaga³ zmian. Zatem w dokumentach wiatowej
Organizacji Zdrowia, które powsta³y w latach 19771984, dosz³o do zna7

W 1848 r. w Anglii wydana zosta³a pierwsza ustawa o zdrowiu publicznym, która koncentrowa³a siê na
sprawach jakoci wody i stanie sanitarnym.
8
Klasyczna definicja zdrowia publicznego sformu³owana przez C. Winslowa, która da³a pocz¹tek globalnej
koncepcji zdrowia publicznego i zosta³a ujêta w dokumentach WHO. Zgodnie z t¹ definicj¹ zdrowie publiczne
jest okrelane jako wiedza i sztuka s³u¿¹ce zapobieganiu chorobom, poprawie i przed³u¿aniu ¿ycia, zdrowia
i witalnoci fizycznej i psychicznej jednostek, poprzez zbiorowe ukierunkowanie na:
l poprawê stanu zdrowotnego rodowiska,
l walkê z chorobami które przedstawiaj¹ najwiêksze zagro¿enie,
l edukacje jednostek w zakresie regu³ higieny osobistej,
l organizowanie wiadczeñ i us³ug medycznych i pielêgniarskich, maj¹c na uwadze wczesn¹ diagnostykê
i leczenie ukierunkowane zapobiegawczo,
l wdra¿anie rodków i rozwi¹zañ socjalnych, które zabezpiecza³yby ka¿dej jednostce danej zbiorowoci
poziom ¿ycia umo¿liwiaj¹cy podtrzymanie zdrowia.
Zob. szerzej. A. Czupryna, St. Podzioch, A. Ry, W. Cezary W³odarczyk: Zdrowie publiczne, t. 1, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius Kraków 2000, s.13 oraz Bia³a Ksiêga Polska  Unia Europejska;
Opracowania i analizy; Seria: Prawo; zeszyt 22, Wydanie specjalne z okazji IV Ogólnopolskich Dni Prawniczych: Harmonizacja prawa polskiego ze standardami europejskimi, Kraków 1996, s. 1011.
9
Dopiero w po³owie XX wieku w analizach socjologicznych zwrócono uwagê na doæ istotne spo³eczne
aspekty zdrowia i choroby. Punktem wyjcia sta³a siê koncepcja amerykañskiego teoretyka Talcotta Parsonsa,
który uwa¿a³, ¿e choroba to stan ograniczaj¹cy lub uniemo¿liwiaj¹cy pe³nienie przez jednostkê zwyk³ych, codziennych ról spo³ecznych zwi¹zanych z przynale¿noci¹ do ró¿nych grup np. rodziny, grupy zawodowej itp.
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cz¹cego przeformu³owania klasycznej definicji zdrowia . Choæ nigdy nie
dosz³o do otwartego wyrzeczenia siê sformu³owañ zawartych w definicji
klasycznej, to rozwija³y siê nowe propozycje zawarte g³ównie w ramach
programu Zdrowie dla Wszystkich11 . W tym dokumencie przyjmuje siê, ¿e
bycie zdrowym jest jednoznaczne z mo¿liwoci¹ prowadzenia produktywnego, sensownego i twórczego ¿ycia zarówno w sferze spo³ecznej, jak
i ekonomicznej. Sformu³owanie to przyjête ju¿ w 1977 r. jest uzupe³nione
akcentem po³o¿onym na samodzielnoæ i sprawnoæ ¿ycia prowadzonego
bez chorób i dolegliwoci tak d³ugo, jak to jest mo¿liwe, ale tak¿e z nimi,
kiedy niepe³nosprawnoæ nie da siê wyeliminowaæ dostêpnymi rodkami.

Pierwsze dokumenty wspólnotowe zwi¹zane
ze zdrowiem publicznym
W tym samym roku powsta³ pierwszy dokument wspólnotowy zwi¹zany
z ochron¹ zdrowia publicznego  dyrektywa Rady nr 77/312 z 29 marca 1977 r.
w sprawie badañ u ludnoci poziomu o³owiu12. Akt ten wydany na podstawie
ówczesnego art. 235 TEWG mia³ charakter czasowy (obowi¹zywa³ 4 lata).
Dyrektywa regulowa³a zasady oceny wp³ywu zanieczyszczeñ o³owiem na
zdrowie ludzkie poprzez przeprowadzanie dobrowolnych badañ krwi (mo¿liwie jak najbardziej szczegó³owych) u co najmniej 100 osób z miast licz¹cych powy¿ej 500 tys. mieszkañców. Wyniki przeprowadzonych przez pañstwa cz³onkowskie analiz zosta³y przekazane Komisji Europejskiej. Z perspektywy czasu widaæ, i¿ badania te okaza³y siê eksperymentem, którego ju¿
nie powtórzono na skalê wspólnotow¹ w póniejszym okresie13.

Kompetencje Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego
Traktat Rzymski14 nie zawiera³ ¿adnych odniesieñ i wymagañ dotycz¹cych ochrony zdrowia. Wynika³a to z faktu, i¿ wyrane kompetencje przyzna10

Bia³a Ksiêga Polska  Unia Europejska..., s. 9.
Global Strategy for Health for All by the Year 2000, Health for All.
12
OJ. 1977 L. 105/10.
13
P. Saganek: Ochrona zdrowia, w: Prawo Unii Europejskiej  prawo materialne i polityki, red. J. Barcz,
Warszawa 2003, s. 414415.
14
Podpisany w Rzymie 25 marca 1957 r.
11
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ne Wspólnocie w zakresie ochrony zdrowia maj¹ bardzo ograniczony zakres.
Podczas tworzenia Wspólnot Europejskich oraz podczas uchwalania kolejnych aktów prawa wtórnego, a nastêpnie reform, Wspólnot pañstwa cz³onkowskie przekaza³y bezwarunkowo i bezterminowo okrelone kompetencje
Wspólnocie. W niektórych dziedzinach pañstwa cz³onkowskie przekaza³y
Wspólnocie swoje kompetencje w sposób zupe³ny, w innych nast¹pi³o czêciowe przekazanie prerogatyw, tak ¿e obecnie zarówno pañstwa cz³onkow15
skie, jak i Wspólnota s¹ odpowiedzialne za stanowienie prawa . Art. 3b II
Traktatu stanowi³, ¿e Wspólnota bêdzie dzia³aæ w granicach uprawnieñ przyznanych jej Traktatem i okrelonych w nim celów. W zwi¹zku z tym Wspólnota posiada tylko te kompetencje, które zosta³y jej przyznane. W dziedzinie
ochrony zdrowia kompetencje Wspólnoty zosta³y ograniczone. Ca³y system
organizacji ochrony zdrowia i system zabezpieczenia spo³ecznego zosta³y
pozostawione w kompetencji pañstw cz³onkowskich.
Mimo ograniczonych kompetencji Wspólnoty w dziedzinie ochrony
zdrowia w latach 70. ministrowie zdrowia zapocz¹tkowali regularne spotkania, które doæ szybko zyska³y rangê posiedzeñ Rady Ministrów Zdrowia. Rada podjê³a temat wspó³pracy krajów cz³onkowskich w dziedzinie
zdrowia oraz próbê formu³owania wspólnej polityki w tym zakresie przez
Komisjê Europejsk¹. Wnioski kierowane by³y do Directoriate General V
(DG V)  Dyrektoriatu zajmuj¹cego siê sprawami socjalnymi, co w efekcie
doprowadzi³o w koñcu lat 80. do powstania w DG V jednostki zajmuj¹cej
siê zdrowiem publicznym (Public Health Unit  PHU)16. Od tego czasu
kraje Unii Europejskiej wspó³pracuj¹c w ramach Rady Ministrów Zdrowia,
wspierane przez PHU, zrealizowa³y szereg programów zdrowotnych, takich jak np. Europe Against Cancer. Wi¹za³o siê to z faktem, i¿ problematyka zdrowia publicznego sta³a siê przedmiotem wielu niewi¹¿¹cych dokumentów Wspólnoty, tj. rezolucji Rady i pañstw cz³onkowskich. W 1986 r.
wydane zosta³y cztery takie akty dotycz¹ce wspólnotowego programu
w zakresie toksykologii, nadu¿ywania alkoholu, europejskiej karty zdro17
wia i AIDS . Rezolucja dotycz¹ca toksykologii wskazywa³a na potrzebê
koordynacji badañ w tym obszarze oraz opracowania raportu, który sta³ siê
podstaw¹ do stworzenia wspólnotowego programu dzia³ania. Ogólne
sformu³owania rezolucji o nadu¿ywaniu alkoholu wyra¿a³y zaniepokojenie
15

Szerzej zob. F. Emmert, M. Morawiecki: Prawo europejskie, Warszawa 2002, s. 150.
A. Koronkiewicz: Uprawnienia do wiadczeñ ochrony zdrowia, Biuletyn Informacyjny Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1996, nr 16, s. 10 i nast.
17
Dz. U. WE 1986: C 184/1; C 184/3; C 184/4; C 184/21.
16
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pañstw cz³onkowskich tym problemem bez chêci wprowadzenia jednoznacznych przepisów w tym zakresie. Rezolucja dotycz¹ca europejskiej karty zdrowia nie by³a, wbrew skojarzeniom, pierwsz¹ regulacj¹ dotycz¹c¹ obowi¹zuj¹cej od 1 czerwca br. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego18, lecz
jedynie informacj¹ o chorobach danej osoby, która w nag³ych wypadkach
mia³a u³atwiæ udzielenie pomocy medycznej. Podobny charakter informacyjny i edukacyjny mia³a rezolucja dotycz¹ca zapobiegania AIDS. Doæ daleko
id¹ce rozwi¹zania przyjê³a wydana 18 lipca 1989 r. rezolucja dotycz¹ca za19
kazu palenia tytoniu , która zakazywa³a palenia w miejscach publicznych
(tj. w zak³adach opieki zdrowotnej, placówkach owiatowych, centrach handlowych) oraz we wszystkich rodkach transportu publicznego.
W zwi¹zku z ograniczonymi kompetencjami Wspólnoty w dziedzinie
ochrony zdrowia istotna z punktu widzenia organizacji ochrony zdrowia jest
wydana 11 listopada 1991 r. rezolucja dotycz¹ca kluczowych zagadnieñ
w zakresie polityki ochrony zdrowia20 . Rezolucja ta potwierdzi³a, i¿ odpowiedzialnoæ za wiadczenie us³ug medycznych i opiekê zdrowotn¹ spoczywa na pañstwach cz³onkowskich. Wskazywa³a jednak na potrzebê wspó³pracy pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi w tej dziedzinie podkrelaj¹c, ¿e rol¹
Unii Europejskiej jest wspomaganie tych wysi³ków, pomoc w prowadzonych
akcjach, a przede wszystkim podejmowanie dzia³añ w sytuacji, gdy pañstwo
cz³onkowskie samo nie mo¿e poradziæ sobie z pojawiaj¹cymi siê problemami  takimi, jak np. epidemie czy ska¿enie rodowiska.

Zasada subsydiarnoci jako zasada ustrojowa
Zagadnienia zdrowia publicznego zosta³y uwzglêdnione w art. 129 Trak21
tatu o Unii Europejskiej podpisanego w Maastricht . W Traktacie rozszerzono dotychczasowy katalog polityk Wspólnoty, wprowadzaj¹c nowe ty18
EKUZ ma umo¿liwiæ szybk¹ identyfikacjê pacjenta i leczenie, którego koszty zwracaæ bêdzie jego ubezpieczyciel. Jest to dokument, na podstawie którego wszyscy obywatele Unii Europejskiej mog¹ od 1 czerwca
2004 r. korzystaæ z pomocy lekarskiej w czasie podró¿y do innych pañstw cz³onkowskich. Dotyczy to równie¿
obywateli nowych pañstw UE. Jednak Komisja Europejska przewidzia³a, ¿e wiêkszoæ z nich, w tym Polska, nie
zd¹¿y wprowadziæ kart ubezpieczenia zdrowotnego. Kraje te bêd¹ musia³y honorowaæ karty obywateli innych
pañstw UE, a same bêd¹ mog³y skorzystaæ z okresu przejciowego, nie d³u¿szego ni¿ do 31 grudnia 2005 r.
Do tego czasu ich obywatele bêd¹ nadal korzystaæ z druków E111.
19
Dz. U. WE 1989: C 189/1.
20
Dz. U. WE 1991: C 304/5.
21
Podpisanego w Maastricht 7 lutego 1992 r., który zosta³ ratyfikowany i wszed³ w ¿ycie w 1993 r.
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tu³y: m.in. tytu³ VIII Edukacja, szkolenie zawodowe i m³odzie¿; tytu³ IX
Kultura; tytu³ X Ochrona zdrowia; tytu³ XI Ochrona konsumenta; tytu³ XII
Sieci transeuropejskie; tytu³ XVII Wspó³praca w zakresie rozwoju.
Jednak podkrela siê, i¿ trudno uznaæ, aby te nowe tytu³y by³y równie¿
zupe³nie nowymi obszarami aktywnoci Wspólnoty. W wiêkszoci przypadków wszystkie te postanowienia, wprowadzone do Traktatu, stanowi¹
wi¹¿¹c¹ podstawê prawn¹ dla dzia³añ Wspólnoty w dziedzinach, które ju¿
wczeniej, w przypadku ochrony zdrowia od lat 70., znajdowa³y siê w sferze zainteresowañ instytucji wspólnotowych. Polityka ochrony zdrowia
kszta³towa³a siê od lat, zw³aszcza w formie programów wypracowywanych
na posiedzeniach wspomnianej powy¿ej Rady Ministrów Zdrowia oraz w
Komisji, a szczególnie w jej jednostce zajmuj¹cej siê zdrowiem publicznym DG V  PHU.
Obszar ochrony zdrowia zosta³ wprawdzie w³¹czony do Traktatu z Maastricht z zamiarem zwiêkszenia stopnia koordynacji polityki prowadzonej
przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie, ale w obawie przed nadmiernym uwspólnotowieniem tej dziedziny twórcy Traktatu przyznali organom
Unii jedynie porednie i raczej powierzchowne mo¿liwoci dzia³ania. Rada
zosta³ uprawniona do uchwalania zaleceñ, stosowania rodków wspieraj¹cych b¹d dzia³añ pobudzaj¹cych, które s¹ przecie¿ niewi¹¿¹cymi aktami prawnymi22. Uznano najwyraniej, ¿e zagadnienia zwi¹zane z ochron¹
zdrowia le¿¹ tradycyjnie w kompetencjach pañstw cz³onkowskich i czêsto
mog¹ byæ lepiej realizowane na poziomie ni¿szym, tj. w regionie, przez
samorz¹d lokalny, ni¿ na poziomie Wspólnoty. Wynika³o to wprost z zasady subsydiarnoci przyjêtej przez Traktat z Maastricht jako zasady ustrojowej23. Zasadê tê wyjani³a Komisja w Bia³ej Ksiêdze, powiêconej przygotowaniu pañstw stowarzyszonych Europy rodkowej i Wschodniej do integracji w ramach wewnêtrznego rynku Unii, w nastêpuj¹cy sposób: Ustawodawca wspólnotowy musi przestrzegaæ zasady subsydiarnoci i powinien tylko wtedy wydawaæ przepisy na poziomie wspólnotowym, kiedy na
poziomie kraju lub regionu nie da siê osi¹gn¹æ identycznego lub lepszego
24
efektu . Pomimo i¿ ochrona zdrowia uzasadnia wprowadzenie pewnych
ograniczeñ dla przep³ywów towarów i przep³ywu osób uznano, ¿e te
ograniczenia wymuszaj¹ harmonizacjê niektórych przepisów zwi¹zanych
22

F. Emmert, M. Morawiecki: Prawo europejskie, Warszawa 2002 r., s. 32.
Art. 3b ust. 2 TWE w wersji po zmianie Traktatem z Maastricht.
24
F. Emmert, M. Morawiecki: op. cit., s. 157.
23
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ze zdrowiem (np. leki, urz¹dzenia medyczne). Natomiast wp³yw ca³ego
obszaru ochrony zdrowia na funkcjonowanie wewnêtrznego rynku europejskiego jest niewielki, w zwi¹zku z czym brak jest uzasadnienia ekonomicznego do przenoszenia tych kompetencji na poziom Wspólnoty.

Wysoki poziomu ochrony zdrowia ludzkiego
Artyku³ 129 ww. Traktatu stanowi, ¿e Wspólnota bêdzie dzia³aæ na rzecz
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez promowanie wspó³pracy pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi oraz, w razie potrzeby, bêdzie
udzielaæ wsparcia w tych dzia³aniach.
Przepis ten, podobnie jak ogólne postanowienia Traktatu, nie wyjania³
jednak, jaki jest ten wysoki stopieñ ochrony. Z orzecznictwa Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoci (ETS) wynika, ¿e na przyjmowany stopieñ
ochrony mo¿e mieæ wp³yw m.in. okrelony stopieñ ochrony przyjêty
25
w obowi¹zuj¹cym prawie wtórnym . W tej sytuacji nale¿y uwzglêdniaæ
standardy przyjmowane przez pañstwa cz³onkowskie, które zwykle ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹. Równoczenie podnosi siê, ¿e to specjalne odwo³anie do
wysokiego stopnia ochrony nie zezwala na zaakceptowanie przepisów
wprowadzaj¹cych regulacje minimalne. W przypadku rozpatrywanych spraw
z zakresu ochrony konsumenta Trybuna³ nie upiera siê przy przyjmowaniu
we Wspólnocie najni¿szego obowi¹zuj¹cego w pañstwach cz³onkowskich
standardu jako wspólnego mianownika. Konieczne jest osi¹gniecie kompromisu miêdzy tym, co najwy¿sze i tym, co najni¿sze, z uwzglêdnieniem jednak wzrastaj¹cego poziomu ochrony26.
Analizuj¹c art. 129 Traktatu z Maastricht wyranie widaæ, i¿ wprowadzono now¹ procedurê dzia³añ  procedurê wspó³pracy pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Natomiast rola Wspólnoty jest ograniczona do udzielania, w razie potrzeby, wsparcia w dzia³aniach podjêtych przez pañstwa cz³onkowskie. Zgodnie z Traktatem z Maastricht Wspólnota otrzyma³a ponadnarodowe kompetencje do prowadzenia polityki zapobiegania chorobom
i promocji zdrowia.
Natomiast ca³a dziedzina us³ug zdrowotnych pozostaje w gestii rz¹dów
pañstw cz³onkowskich. Instrumentami realizacji polityki zdrowotnej w UE
25
W sprawie C 341/95 ETS stwierdzi³, ¿e wysoki stopieñ nie musie to byæ stopieñ najwy¿szy, jaki by³by
mo¿liwy z punktu widzenia technicznego.
26
M. Jagielska: Ewolucja europejskiego prawa konsumenckiego, w: Valeat aequitas. Ksiêga pami¹tkowa
ofiarowana ksiêdzu profesorowi Sobañskiemu, red. M. Pazdans, Katowice 2000, s. 206.
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sta³y siê programy wspólnotowe. Wiele z nich ma istotny wp³yw na systemy
zdrowotne w ca³ej Europie. Zwi¹zane jest to z tym, i¿ w programach Wspólnoty rozwiniête s¹ dzia³ania skoordynowane, w które w³¹czone s¹ inne zwi¹zane ze zdrowiem obszary, takie jak rodowisko, polityka spo³eczna lub gospodarcza. Traktat z Maastricht wyranie stanowi, ¿e wszystkie dzia³ania
Wspólnoty maj¹ przyczyniaæ siê do wysokiego poziomu ochrony zdrowia.

W³¹czenie zdrowia publicznego w tworzenie polityki Wspólnoty
Dokumentem nowelizuj¹cym Traktat o Unii Europejskiej by³ Traktat
Amsterdamski27, w którym to zdrowie publiczne jest przedmiotem XIII (poprzednio X) tytu³u trzeciej czêci Traktatu. Tytu³ XIII sk³ada siê tylko z
jednego art. 152 (dawny art. 129) TWE. Jednak przepis ten, wprowadzony
Traktatem z Maastricht, zosta³ zmieniony. Wi¹za³o siê to z dowiadczeniami choroby szalonych krów, które sprawi³y, ¿e Komisja dostrzeg³a zasadnicze powi¹zanie pomiêdzy sprawami zdrowia publicznego, ¿ywnoci i
ochrony rodowiska. Zwo³ano miêdzyrz¹dow¹ konferencjê dotycz¹c¹ wniesienia poprawek do Traktatu Amsterdamskiego i w³¹czenia zagadnieñ zdrowia publicznego w proces tworzenia polityki europejskiej, czego owocem
28
by³o nowe brzmienie art. 152 Traktatu .
Zgodnie z tymi uregulowaniami zdrowie publiczne znajduje siê na wysokiej pozycji wród priorytetów polityki Unii Europejskiej, o czym wiadczy omawiany ju¿ artyku³ 152 ust. 1 Traktatu Amsterdamskiego, który
stwierdza, i¿ przy okrelaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i dzia³añ Wspólnoty zapewnia siê wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.
Dzia³ania Wspólnoty, które uzupe³niaj¹ polityki krajowe Pañstw Cz³onkowskich, nakierowane s¹ na poprawê zdrowia publicznego, zapobieganie
chorobom i dolegliwociom ludzkim oraz usuwanie róde³ zagro¿eñ dla zdrowia ludzkiego. Dzia³ania te obejmuj¹ zwalczanie epidemii przez wspieranie
badañ nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania siê oraz zapobiegania im, jak równie¿ informacji i edukacji zdrowotnej. Wspólnota uzupe³nia dzia³ania Pañstw Cz³onkowskich w celu zmniejszenia szkodliwych
dla zdrowia skutków narkomanii, w³¹cznie z informacj¹ i profilaktyk¹.
Tak szeroko sformu³owane cele (art. 152 ust. 1 Traktatu) przewiduj¹, ¿e
dzia³alnoæ Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego nie bê27

Podpisany 2 padziernika 1997 r. wszed³ w ¿ycie 1 maja 1999 r.
Zob. Komunikat Komisji na temat zdrowia konsumentów i bezpieczeñstwa ¿ywnoci, COM (97) 183
z 30 kwietnia 1997 r.
28
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dzie, jak poprzednio, ograniczona wy³¹cznie do profilaktyki chorób. Planuje siê szersze dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy zdrowia publicznego
w jego znaczeniu zbli¿onym do definicji WHO. Nowe obszary przysz³ych
wzmo¿onych dzia³añ Unii obejmuj¹ m.in.:
l monitorowanie ogólnego bezpieczeñstwa ¿ywnoci i realne w³¹czenie
zasad bezpieczeñstwa ¿ywnoci do polityki UE;
l promocjê zdrowia i popularyzacjê zdrowego trybu ¿ycia;
l zdrowie publiczne jako nieod³¹czna czeæ problematyki integracyjnej;
l wielosektorowe podejcie do zagadnieñ zdrowia (rolnictwo, wspólny
29
rynek, edukacja) .
Wród dokumentów wydanych na podstawie art. 152 TWE znalaz³o siê
osiem nowych programów dzia³ania na rzecz zdrowia publicznego. By³y to
decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady okrelone w komunikacie Komisji z 24 listopada 1993 r. w sprawie systemu dzia³añ w dziedzinie zdrowia
publicznego. Decyzje dotyczy³y: promocji, informacji, owiaty i szkolenia
zdrowotnego, zwalczania raka, zapobiegania AIDS i niektórym innym chorobom zakanym, zapobiegania uzale¿nieniom od narkotyków, monitorowania zdrowia, zapobiegania urazom, rzadkich chorób oraz chorób zwi¹zanych z zanieczyszczeniami rodowiska30.
29

Szerzej na ten temat zob. H. Turlejska, L. Szponar: Programy ochrony zdrowia publicznego ze szczególnym uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa ¿ywnoci w Polsce i Unii Europejskiej, ¯ywnoæ, ¯ywienie, Prawo a Zdrowie, suplement 1, Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia, Warszawa 2001, s. 11.
30
Decyzja nr 645/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 marca 1996 r. przyjmuj¹ca program dzia³ania Wspólnoty w sprawie promocji, informacji, owiaty i szkolenia zdrowotnego w ramach dzia³añ w dziedzinie zdrowia publicznego (19962000),
Decyzja nr 646/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 marca 1996 r. przyjmuj¹ca plan dzia³ania
w celu zwalczania raka w ramach dzia³añ w dziedzinie zdrowia publicznego (19962000),
Decyzja nr 647/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 marca 1996 r. przyjmuj¹ca program dzia³ania Wspólnoty w sprawie zapobiegania AIDS i niektórym innym chorobom zakanym w ramach dzia³añ
w dziedzinie zdrowia publicznego (19962000),
Decyzja nr 102/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. przyjmuj¹ca program dzia³ania Wspólnoty w sprawie zapobiegania uzale¿nieniom od narkotyków w ramach dzia³añ w dziedzinie zdrowia
publicznego (19962000),
Decyzja nr 1400/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 czerwca 1997 r. przyjmuj¹ca program
dzia³ania Wspólnoty w sprawie monitorowania zdrowia w ramach dzia³añ w dziedzinie zdrowia publicznego
(19972001),
Decyzja nr 372/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 lutego 1999 r. przyjmuj¹ca program dzia³ania
Wspólnoty w sprawie zapobiegania urazom w ramach dzia³añ w dziedzinie zdrowia publicznego (19992003),
Decyzja nr 1295/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 1999 r. przyjmuj¹ca program
dzia³ania Wspólnoty w sprawie rzadkich chorób w ramach dzia³añ w dziedzinie zdrowia publicznego (19992003),
Decyzja nr 1296/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 1999 r. przyjmuj¹ca program
dzia³ania Wspólnoty w sprawie chorób zwi¹zanych z zanieczyszczeniami rodowiska w ramach systemu dzia³añ
w dziedzinie zdrowia publicznego (19992001).
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Przyjêto równie¿ decyzjê nr 2119/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 24 wrzenia 1999 r. w sprawie utworzenia sieci nadzoru epidemiologicznego i opanowywania chorób zakanych we Wspólnocie. Na mocy tej decyzji
Komisja przyjê³a 22 grudnia 1999 r. decyzjê nr 2000/57/WE w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i opanowywania chorób zakanych. Po pierwszym roku obowi¹zywania decyzji z 1998 r.
przygotowano raport na temat efektywnoci jej wdro¿enia. Niestety, nie
uwzglêdniono w nim zaka¿eñ szpitalnych. Wskazuje to na brak jednorodno31
ci w podejciu do problemu epidemiologii szpitalnej w Europie .
Prób¹ ujednolicenia w pañstwach cz³onkowskich podejcia m.in. do
zaka¿eñ szpitalnych jest wydane ostatnio, bo 21 kwietnia 2004 r., rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 851/2004/WE dotycz¹ce utworzenia Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób. Centrum rozpocznie swoj¹ dzia³alnoæ 20 maja 2005 r.

Skutecznoæ instrumentów wspó³pracy
Kolejne ustêpy art. 152 Traktatu Amsterdamskiego dotycz¹ instrumentów Wspólnoty, dziêki którym jest mo¿liwa realizacja przedstawionych
w tym artykule celów. Zgodnie z ust. 2 Wspólnota zachêca do wspó³pracy
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w dziedzinie zdrowia publicznego. Jeli
jest to niezbêdne, Wspólnota jest gotowa wesprzeæ pañstwa cz³onkowskie
w tych dzia³aniach. Pañstwa cz³onkowskie, w powi¹zaniu z Komisj¹, koordynuj¹ miêdzy sob¹ w³asne polityki i programy zdrowia publicznego w
obszarach okrelonych w tym przepisie (art. 152 ust. 1 Traktatu Amsterdamskiego). Komisja mo¿e podj¹æ, w cis³ym kontakcie z pañstwami cz³onkowskimi, ka¿d¹ u¿yteczn¹ inicjatywê w celu wsparcia tej koordynacji.
Ustêp 4 wskazuje, jakie dokumenty mog¹ byæ przyjmowane dla realizacji ww. celów z zakresu zdrowia publicznego. Zgodnie z tym przepisem
Parlament Europejski dzia³aj¹c wspólnie z Rad¹, mo¿e przyjmowaæ:
a) rodki ustanawiaj¹ce wysokie standardy jakoci i bezpieczeñstwa organów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi. rodki te nie stanowi¹ przeszkody dla pañstwa cz³onkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych rodków ochronnych;
31
J. Wójkowska-Mach, A. Ró¿añska, M. Bulanda, P. B. Heczko: Zaka¿enia szpitalne w Polsce i na wiecie
 regulacje prawne, Zaka¿enia 2002, nr 12.
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b) rodki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, maj¹ce bezporednio na celu ochronê zdrowia publicznego;
c) rodki zachêcaj¹ce, zmierzaj¹ce do ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych pañstw cz³onkowskich. Zgodnie z procedur¹ okrelon¹ w artykule 25132 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym oraz Komitetem Regionów Parlament stanowi normê prawn¹
w dziedzinie zdrowia publicznego. Trzy pierwsze rodzaje aktów prawnych (okrelone w punktach ac) maj¹ charakter wi¹¿¹cy. Nale¿y dodaæ, ¿e wspólnotowa kompetencja do wydawania rodków okrelonych
w pkt. a) i b) zosta³a wprowadzona przez Traktat Amsterdamski. Pierwotna wersja tego przepisu przewidywa³a tylko wydawanie zaleceñ i
rodków zachêcaj¹cych (te ostatnie mia³y charakter wi¹¿¹cy, ale nie
mog³y s³u¿yæ do zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich, mog¹ byæ
zatem uznane za równoznaczne ze rodkami wymienionymi w pkt. c)33 .
Natomiast nie maj¹ wi¹¿¹cej mocy prawnej zalecenia (które Rada mo¿e
równie¿ przyj¹æ, stanowi¹c wiêkszoci¹ kwalifikowan¹ na wniosek
Komisji) s³u¿¹ce osi¹gniêciu celów okrelonych w tym artykule.
Po analizie wszystkich instrumentów wspó³pracy wymienionych w art. 152
Traktatu Amsterdamskiego warto podkreliæ ró¿nicê uregulowania zagadnieñ zwi¹zanych ze zdrowiem publicznym w stosunku do innych obszarów
w³aciwoci Wspólnoty. W ochronie zdrowia akty wspólnotowe znajduj¹
siê na ostatnim miejscu, a na pierwsze wysuwa siê zobowi¹zanie pañstw
cz³onkowskich do koordynacji ich dzia³añ i zachêcanie do wspó³pracy
w tej dziedzinie34.
Mówi o tym wyranie ust. 3 art. 152 Traktatu Amsterdamskiego stanowi¹cy, i¿ Wspólnota i pañstwa cz³onkowskie sprzyjaj¹ wspó³pracy z pañstwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami miêdzynarodowymi
w dziedzinie zdrowia publicznego. Dzia³alnoæ w zakresie wspó³pracy
z pañstwami trzecimi Komisja Europejska podjê³a w maju 1999 r., wydaj¹c
dokument Rozszerzenie i zdrowie. W dokumencie tym wskazane s¹ obsza32

Procedura wspó³decydowania jest wdra¿ana, gdy Komisja przed³o¿y projekt dyrektywy lub rozporz¹dzenia, którego podstaw¹ prawn¹ jest art. 251 TWE. Zgodnie z t¹ procedur¹ Parlament w pierwszym czytaniu debatuje nad projektem rozporz¹dzenia lub dyrektywy przed³o¿onym przez Komisjê. Swoj¹ opiniê Parlament przekazuje Radzie, a ta z kolei formuje wspólne stanowisko.
33
P. Saganek: op. cit., s. 417.
34
Ibidem.
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ry, w których powinna nast¹piæ cis³a wspó³praca pomiêdzy Uni¹ a krajami
akcesyjnymi. S¹ to:
l rozwój monitoringu zdrowia ze szczególnym uwzglêdnieniem kontroli
chorób zakanych,
l stworzenie systemu wymiany informacji oraz programów wspó³pracy
ogólnounijnych i dwustronnych,
l promocja programów unijnych i dwustronnych,
l zachêcanie krajów akcesyjnych do przystêpowania do unijnych programów zdrowotnych,
l zachêcanie do udzia³u w unijnych programach badawczych,
l sporz¹dzanie regularnych raportów informuj¹cych wzajemnie o sytuacji zdrowotnej,
l ustanowienie systemu konsultacji na temat bie¿¹cych i przysz³ych programów zdrowia publicznego.

Wp³yw strategii WHO na politykê europejsk¹ w zakresie
zdrowia publicznego
Zdrowie publiczne jest takim obszarem, w który wspó³praca miêdzynarodowa jest ju¿ bardzo zaawansowana i daleko wykracza poza tradycyjne
obszary medycyny. Obecnie kraje Wspólnoty kieruj¹ siê wskazaniami wprowadzonej deklaracj¹ z A³ma Aty w 1978 r. strategii WHO Healh for All35,
która by³a wizj¹ zdrowia spo³eczeñstwa koñca XX w. W regionie europejskim dostrze¿ono koniecznoæ adaptacji tej strategii do potrzeb i nowych
wyzwañ. Po³o¿ono szczególny nacisk m.in. na nastêpuj¹ce zagadnienia:
solidarnoæ i równoæ w dostêpie do zdrowia; determinanty zdrowia (czynniki socjoekonomiczne, genetyczne i zwi¹zki pomiêdzy promocj¹ zdrowia
i rodowiskiem); podstawowa opieka zdrowotna oparta na lekarzu i pielêgniarce rodzinnej; opieka zdrowotna zorientowana na wyniki; rozwój polityki zdrowotnej z naciskiem na implementacjê lokaln¹.
Zgodnie ze swoj¹ obecn¹ strategi¹ Zdrowie dla Wszystkich (Health 21)
WHO zawar³a ze wiatow¹ Organizacj¹ Handlu (WTO) porozumienie dotycz¹ce wzajemnych relacji zdrowia publicznego i norm obowi¹zuj¹cych
w handlu. Porozumienie wyjania, w jaki sposób porozumienia WTO odnosz¹ siê do poszczególnych aspektów zdrowia publicznego. Porozumie35
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nia WTO a zdrowie publiczne (WTO Agreements and Public Health)36 porusza takie problemy, jak: w³asnoæ intelektualna, bezpieczeñstwo ¿ywnoci oraz ograniczenia w handlu i reklamowaniu wyrobów tytoniowych. Kwestie zdrowotne podzielono na osiem dziedzin: choroby zakane, bezpieczeñstwo ¿ywnoci, zagro¿enia zwi¹zane z paleniem tytoniu, rodowisko
naturalne, dostêp do leków, opieka medyczna, ¿ywienie oraz biotechnologia. W ka¿dej z tych dziedzin przytoczono przyk³ady wyzwañ i mo¿liwoci, jakie niesie ze sob¹ wdra¿anie uzgodnionych wspólnych strategii ochrony zdrowia i handlu. Podkrela siê, ¿e kwestie ochrony zdrowia powinny
braæ górê nad interesami handlu i w zwi¹zku z tym pañstwa maj¹ prawo
podejmowaæ dzia³ania ograniczaj¹ce import lub eksport w sytuacji, gdy
wymaga tego zdrowie ludzi i zwierz¹t lub ochrona rodowiska. Zatem w
razie koniecznej ochrony ¿ycia ludzkiego rz¹dy poszczególnych pañstw
mog¹ nie stosowaæ siê do porozumieñ WTO.

Kompetencje pañstw cz³onkowskich w zakresie
zdrowia publicznego
Traktat Amsterdamski w ust. 5 art. 152 zastrzega, ¿e dzia³anie Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego w pe³ni szanuje odpowiedzialnoæ
pañstw cz³onkowskich za organizacjê i wiadczenie us³ug zdrowotnych
i opieki medycznej. W szczególnoci rodki ustanawiaj¹ce wysokie standardy jakoci i bezpieczeñstwa organów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi; rodki te nie stanowi¹ przeszkody dla pañstwa
cz³onkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych
37
rodków ochronnych , nie naruszaj¹ przepisów krajowych dotycz¹cych
pozyskiwania organów i krwi lub ich wykorzystywania do celów medycznych. Podkrela to fakt, i¿ pañstwa cz³onkowskie s¹ kompetentne do okrelania w³asnego systemu opieki zdrowotnej. Zosta³o to potwierdzone licz38
nymi orzeczeniami ETS , które równoczenie wskazuj¹, ¿e przy korzystaniu ze swoich kompetencji pañstwa cz³onkowskie musz¹ respektowaæ prawo wspólnotowe.
Podsumowuj¹c regulacje zawarte w art. 152 Traktu Amsterdamskiego,
wyranie widaæ, ¿e wci¹¿ aktualne problemy zwi¹zane z epidemi¹ BSE,
36

Serwis internetowy Medycyna Praktyczna www.mp.pl\kurier\artykul\index.php.
W ust. 4 lit. a) art. 152 Traktatu Amsterdamskiego.
38
C-238\82 z 7 kwietnia 1984 r.
37

Prawo i Medycyna 4/2004 (17, vol. 6)

111

Iwona Wrzeniewska-Wal

dioksynami czy estrogenami zmieniaj¹ unijne podejcie do problematyki zdrowia publicznego, uwzglêdniaj¹c ponadnarodowy charakter tego obszaru. Ostateczne umocowanie postanowieñ dotycz¹cych zdrowia publicznego
w Traktacie Amsterdamskim spowodowa³o, ¿e Komisja Europejska zaproponowa³a, i¿ nowa polityka w obszarze zdrowia publicznego powinna zawieraæ w sobie trzy elementy dzia³ania polegaj¹ce na: poprawie informacji,
szybkiej reakcji na zagro¿enia dla zdrowia oraz podjêciu walki z negatywnymi czynnikami determinuj¹cymi zdrowie poprzez promocje zdrowia i zapobieganie chorobom39. Obecnie polityka Wspólnotowa w zakresie zdrowia publicznego coraz wyraniej zmierza w kierunku szerzej rozumianej polityki
40
ochrony zdrowia . Zwraca siê uwagê, ¿e polityka w zakresie zdrowia publicznego jest integralnym elementem wszystkich polityk, jakie Wspólnota
prowadzi, a w szczególnoci ³¹czy siê z polityk¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa
¿ywnoci, ochrony konsumenta i ochrony rodowiska naturalnego.

Trzy filary bezpieczeñstwa
Na integralnoæ polityki w dziedzinie zdrowia publicznego zwraca szczególn¹ uwagê Komisja Europejska, a szczególnie dzia³aj¹ca w niej Dyrekcja
Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG  SANCO), która
odpowiada za kwestie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ na rzecz lepszej jakoci
¿ycia, g³ównie przez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia,
bezpieczeñstwa i interesów gospodarczych konsumentów oraz zdrowia
publicznego. Ten cel realizowany jest przez dzia³alnoæ legislacyjn¹ podejmowan¹ w trzech wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych obszarach polityki: polityka ochrony konsumentów (art. 95 i 153 Traktatu), zdrowie publiczne
(art. 95, 152 i 300 Traktatu) oraz bezpieczeñstwo ¿ywnoci, zdrowie zwierz¹t, dobrostan zwierz¹t i zdrowie rolin (art. 37, 95 i 152 Traktatu).
W obszarze ochrony konsumenta istotne jest, aby towary i us³ugi oferowane konsumentom nie stwarza³y zagro¿enia dla ich ¿ycia i zdrowia41. Ozna39

W. Nowacki: Wymogi Unii Europejskiej w ochronie zdrowia, Biblioteka Zdrowia Publicznego, Centrum
Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia 2000, nr 5, s. 4243.
40
St. Podzioch: 50 lat dzia³alnoci Wspólnoty Europejskiej i rozwoju prawa unijnego, Zdrowie i Zarz¹dzanie t. 4, 2002, nr 5, s. 25.
41
W roku 1975 zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów WE Pierwszy Program Ochrony Konsumenta i Polityki Informacyjnej. Sformu³owano w nim 5 podstawowych praw konsumenta:  prawo do ochrony zdrowia
i bezpieczeñstwa,  prawo do ochrony interesów ekonomicznych,  prawo do informacji i edukacji,  prawo do
reprezentacji (do przedstawienia swoich racji i bycia wys³uchanym). Dzia³ania chroni¹ce konsumentów mia³y
obj¹æ nastêpuj¹ce bran¿e: artyku³y ¿ywnociowe, tekstylia, zabawki, udzielanie kredytu i reklamê.
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cza to w praktyce wymóg okrelenia cech bezpieczeñstwa produktów42,
a tak¿e stworzenia mechanizmów zapobiegaj¹cych przedostawaniu siê do
obrotu wyrobów niebezpiecznych lub  w przypadku zaistnienia zagro¿enia
 procedur szybkiego ostrzegania i wycofywania takich produktów z rynku43.
Wspieraniem bezpieczeñstwa konsumentów na rynku wewnêtrznym s¹ inicjatywy legislacyjne zwiêkszaj¹ce mo¿liwoci dokonywania wiadomych
44
wyborów za pomoc¹ skuteczniejszych inicjatyw informacyjnych i edukacyjnych oraz wzmocnienie ich reprezentacji w opracowywaniu polityk UE.
Obszar legislacji w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoci, zdrowia zwierz¹t, dobrostanu zwierz¹t i zdrowia rolin rozwin¹³ siê pod wp³ywem bulwersuj¹cych opiniê spo³eczn¹ afer ¿ywnociowych zwi¹zanych z zagro¿e45
niem ¿ycia i zdrowia ludzkiego . W zwi¹zku z tym w styczniu 2000 r.
Komisja Europejska opublikowa³a projekt szeroko zakrojonej reformy prawa ¿ywnociowego w formie Bia³ej Ksiêgi Bezpieczeñstwo ¿ywnoci46,
gdzie wiod¹ca zasad¹ jest za³o¿enie, i¿ polityka bezpieczeñstwa ¿ywnoci
musi opieraæ siê na wszechstronnym, zintegrowanym podejciu. Oznacza
to wziêcie pod uwagê ca³ego ³añcucha ¿ywnociowego47  od farmy do
sto³u. W celu realizacji tej zasady wydane zosta³o rozporz¹dzenie
nr 178\2002 r. 48, które stanowi podstawê polityki bezpieczeñstwa ¿ywno42

Produkt bezpieczny z kolei to taki, który w zwyk³ych lub innych, daj¹cych siê rozs¹dnie przewidzieæ,
warunkach jego u¿ywania, w³¹czaj¹c czas korzystania z tego produktu, nie stwarza wobec ciebie ¿adnego zagro¿enia lub jedynie stwarza zagro¿enie znikome, daj¹ce siê pogodziæ z jego zwyk³ym u¿ywaniem (tak definiuje produkt
bezpieczny ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeñstwie produktów, Dz. U. Nr 15, poz. 179).
43
Dyrektywa nr 85/374/EEC w sprawie ujednolicenia prawnych i administracyjnych przepisów pañstw
cz³onkowskich o odpowiedzialnoci za wadliwe produkty.
44
Przyk³adem mog¹ byæ nowe regulacje dotycz¹ce znakowania ¿ywnoci GMO: rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1829/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoci
i pasz oraz rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1830/2003 z dnia 22 wrzenia 2003 r. w sprawie
identyfikacji i oznakowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacji produktów ¿ywnociowych i paszowych wytworzonych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zmieniaj¹ce dyrektywê
2001/18/WE.
45
W zwi¹zku z kryzysem BSE Parlament Europejski wyrazi³ zaniepokojenie tym, ¿e Komisja Europejska nie
potraktowa³a dostatecznie powa¿nie tej sprawy, po owiadczeniu Wielkiej Brytanii o prawdopodobieñstwie powi¹zania choroby BSE byd³a z wystêpowaniem choroby CJD (Creutzfeld-Jakoba) u ludzi. Parlament Europejski przyzna³, ¿e istotnie przy tworzeniu polityki rolnej zdrowie publiczne nie by³o stawiane na pierwszym miejscu. Szerzej
na ten temat zob. R. ORourke: European Food Law, Palladian Law Publishing Ltd, s. 119 i 120 oraz P. James,
F. Kemper, G. Pascal: Europejski Urz¹d ds. ¯ywnoci i Zdrowia Publicznego. Przysz³oæ doradztwa naukowego
w Unii Europejskiej, Prawo a Zdrowie, Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia, suplement 1, Warszawa 2000, s. 14.
46
White Paper on Food Safety, Brussels, 12 January 2000 r. COM (1999) 719 final.
47
W Bia³ej Ksiêdze termin ³añcuch ¿ywnociowy odnosi siê do ca³ego ³añcucha paszowego i ¿ywnociowego.
48
Rozporz¹dzenie WE nr 178\2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹ce ogólne zasady i wymagania prawa ¿ywnociowego, powo³uj¹ce Europejski Urz¹d Bezpieczeñstwa ¯ywnoci oraz ustalaj¹ce procedury w sprawach bezpieczeñstwa ¿ywnoci.

Prawo i Medycyna 4/2004 (17, vol. 6)

113

Iwona Wrzeniewska-Wal

ci. Powo³any na mocy tego rozporz¹dzenia Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci jest odpowiedzialny za ocenê ryzyka, która umo¿liwi
opracowanie rzetelnej i aktualnej opinii naukowej stanowi¹cej podstawê
do eliminacji ewentualnych zagro¿eñ poprzez uruchomienie sytemu wczesnego ostrzegania i wstrzymywania sprzeda¿y produktów.

Standardy zdrowia publicznego
Polska uczestniczy obecnie w dzia³aniach podejmowanych w ramach
Wspólnotowego Programu w Dziedzinie Zdrowia Publicznego na lata
20032008. Podstaw¹ prawn¹ nowego Wspólnotowego Programu Zdrowia
Publicznego jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1786/2002
z 23 wrzenia 2002 r., która wesz³a w ¿ycie w dniu opublikowania. Cz³onkostwo Polski w tym programie opiera siê na decyzji Rady Stowarzyszenia
UE i Polski nr 1/2002 z 28 lutego 2002 r. przyjmuj¹cej ogólne zasady
i warunki uczestnictwa Polski w programach wspólnotowych oraz na Memorandum o Porozumieniu miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i Rzeczypospolit¹ Polsk¹ w sprawie udzia³u Polski w programie dzia³añ Wspólnoty
w dziedzinie zdrowia publicznego (20032008), podpisanym 25 lutego 2003 r.
przez ministra zdrowia.
Omawiany program jest uzupe³nieniem krajowych polityk zdrowotnych
pañstw cz³onkowskich. Ma za zadanie ochronê zdrowia ludzi i poprawê
zdrowia publicznego przez:
1) poprawê informacji i stanu wiedzy s³u¿¹ce rozwojowi zdrowia publicznego,
2) zwiêkszenie mo¿liwoci szybkiego reagowania w skoordynowany sposób na zagro¿enia dla zdrowia,
3) promocjê zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez uwzglêdnienie czynników warunkuj¹cych zdrowie we wszystkich politykach i dzia³aniach.
Informacja o zdrowiu ma polegaæ na opracowaniu i koordynacji systemu informacji o zdrowiu; m.in. mechanizmów sprawozdawczoci i analizy
zagadnieñ zwi¹zanych ze zdrowiem oraz raportów o zdrowiu publicznym.
Ma powstaæ portal zdrowia publicznego UE oraz inne platformy przeznaczone do publikowania danych (e-Zdrowie). Utworzenie systemu wczesnego
ostrzegania, wykrywania i nadzoru nad zagro¿eniami dla zdrowia zarówno
jeli chodzi o choroby zakane49, jak i niezakane, z uwzglêdnieniem za49
Decyzja nr 2119/98/WE w sprawie wspólnotowej sieci nadzoru epidemiologicznego i opanowywania
chorób zakanych.
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gro¿eñ dla zdrowia specyficznych dla p³ci oraz rzadkich chorób. W chwili
obecnej istnieje kilka typów systemów wczesnego ostrzegania (RAFSS 
system szybkiego ostrzegania w zakresie ¿ywnoci, RAPEX  system szybkiego ostrzegania w zakresie bezpieczeñstwa produktów, ECURIE  system wczesnego ostrzegania o niebezpieczeñstwie radiologicznym, SHIFT
 system wczesnego ostrzegania w ochronie cywilnej, SHIFT, ANIMO 
systemy wczesnego ostrzegania o chorobach zwierz¹t itp). Nie istnieje jednak struktura umo¿liwiaj¹ca kompleksowe reagowanie na istniej¹ce, zdefiniowane, jak równie¿ nowo pojawiaj¹ce siê zagro¿enia zdrowotne.

Konstytucja UE
50

W Konstytucji Unii Europejskiej problematyka zdrowia publicznego
nadal nale¿y do dziedzin, w których kompetencje s¹ podzielone pomiêdzy
Wspólnot¹ a pañstwami cz³onkowskimi. Polega to na tym, i¿ pañstwa cz³onkowskie w powi¹zaniu z Komisj¹ koordynuj¹ miêdzy sob¹ w³asne polityki
i programy w zakresie zdrowia publicznego. Wspólnota natomiast kieruje
siê w swoich dzia³aniach g³ównie w stronê prewencji zdrowotnej poprzez
gwarantowanie ogólnych standardów jakoci i wspieranie badañ naukowych.
W tej ostatniej dziedzinie Komisja Europejska nie posiada wprawdzie praw
wykonawczych, ale jako koordynator odpowiednich programów dzia³añ
pe³ni doæ istotn¹ funkcjê programow¹.
Konstytucja UE zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego w ramach rozwoju i realizacji wszystkich polityk i dzia³añ Wspólnoty. Do dziedzin wspieraj¹cych ochronê i poprawê zdrowia nale¿¹: wspólna
polityka rolna (art. III123), ochrona rodowiska naturalnego (art. III129)
oraz ochrona konsumenta (art. III129).
Zagadnienia zdrowia publicznego, jako wydzielon¹ czêæ, omawia
art. III179 Konstytucji UE (dawny art. 152 TWE). Podobnie jak w przepisach traktatowych dzia³ania Wspólnoty uzupe³niaj¹ politykê krajow¹ pañstw
cz³onkowskich, nakierowan¹ na poprawê zdrowia publicznego, zapobiega50

Niniejsze rozwa¿ania opieraj¹ siê na CIG 86/04 z 25 czerwca 2004 r. Jest to skonsolidowana wersja
Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy  wersja tymczasowa sporz¹dzona dla celów informacyjnych
przez Sekretariat Konferencji Miêdzyrz¹dowej. Nie wi¹¿e ona ani instytucji UE, ani pañstw cz³onkowskich.
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nie chorobom i dolegliwociom ludzkim oraz usuwanie róde³ zagro¿eñ
dla zdrowia ludzkiego. Dzia³ania te obejmuj¹ zwalczanie epidemii poprzez
wspieranie badañ nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania
siê oraz zapobiegania im, jak równie¿ informacjê i edukacjê zdrowotn¹.
W ust. 1 art. III179 Konstytucja rozszerza dzia³ania Wspólnoty o monitorowanie, wczesne ostrzeganie i zwalczanie powa¿nych transgranicznych
zagro¿eñ dla zdrowia. Ponadto Unia zachêca pañstwa cz³onkowskie do
wspó³pracy w dziedzinie zdrowia publicznego. A jeli to konieczne, wspiera ich dzia³ania. Wspólnota szczególnie zachêca do wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w celu zwiêkszenia komplementarnoci ich us³ug
zdrowotnych w regionach transgranicznych.
Pañstwa cz³onkowskie, w powi¹zaniu z Komisj¹, koordynuj¹ miêdzy
sob¹ w³asn¹ politykê i programy w dziedzinie zdrowia publicznego. Komisja mo¿e podj¹æ, w cis³ym kontakcie z pañstwami cz³onkowskimi, ka¿d¹
u¿yteczn¹ inicjatywê w celu wsparcia tej koordynacji, w szczególnoci poprzez inicjatywy maj¹ce na celu okrelenie kierunków i wskaników, organizowanie wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie elementów niezbêdnych dla prowadzenia okresowego nadzoru i oceny. O takich inicjatywach Parlament Europejski jest na bie¿¹co informowany.
Ustawy europejskie mog¹ równie¿ zabezpieczaæ, m.in. poprzez stosowne nak³ady finansowe, wysokie standardy jakoci i bezpieczeñstwa organów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi, równie¿
kwestie z dziedziny weterynaryjnej i fitosanitarnej, maj¹ce bezporednio
na celu ochronê zdrowia publicznego oraz dodane w przepisach Konstytucji wysokie standardy jakoci i bezpieczeñstwa produktów zdrowotnych
i wyrobów medycznych, a tak¿e rodki dotycz¹ce monitorowania, wczesnego ostrzegania i zwalczania powa¿nych transgranicznych zagro¿eñ dla
zdrowia. Do realizacji celów zdrowia publicznego wymienionych w art.
III 179 Rada, na wniosek Komisji, mo¿e równie¿ przyj¹æ zalecenia. Konstytucja podkrela, i¿ opisane powy¿ej dzia³ania Wspólnoty w dziedzinie
zdrowia publicznego w pe³ni respektuj¹ odpowiedzialnoæ pañstw cz³onkowskich za organizacjê i wiadczenie us³ug zdrowotnych i opieki medycznej. Do obowi¹zków pañstw cz³onkowskich nadal nale¿y zarz¹dzanie us³ugami zdrowotnymi i opiek¹ medyczn¹.
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(odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem
serwisu internetowego Prawo i Zdrowie)

Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru Prawa i Medycyny,
zamieszczamy kolejne wybrane odpowiedzi na pytania zadane za porednictwem serwisu internetowego Prawo i Zdrowie  tym razem dotycz¹ce praktycznych problemów s³u¿by zdrowia. Strona internetowa www.prawoizdrowie.pl prowadzona jest przez Dom Wydawniczy ABC  Oddzia³ Polskich
Wydawnictw Profesjonalnych, a autorami pytañ s¹ przedstawiciele zawodów
medycznych  przede wszystkim lekarze i pielêgniarki. Zastrzegamy, ¿e prezentowane odpowiedzi nie maj¹ charakteru opinii prawnych i nie mog¹ byæ
za takie uwa¿ane. Ich autorami s¹ wspó³pracownicy Domu Wydawniczego
ABC specjalizuj¹cy siê w problemach prawa ochrony zdrowia.
Edyta L. Wêdrychowska
Dy¿ury pe³nione przez rezydenta
Pytanie
Czy w przypadku rezydenta w szpitalu (odbywa specjalizacjê) mo¿liwe
jest pe³nienie dy¿uru na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem trzecim, który odp³atnie wiadczy na rzecz szpitala us³ugi w postaci
obs³ugi dy¿urów. Jakie s¹ granice odpowiedzialnoci rezydenta za b³¹d
i zaniedbanie (zak³adany stan: posiada prawo wykonywania zawodu, brak
specjalizacji pokrewnej, nie mo¿e byæ pierwszym dy¿urnym)? Jak to wygl¹da odpowiednio w przypadku wolontariusza?
Czy czas dy¿uru lekarskiego (ustawa o zoz) jest wliczany do czasu pracy
(chodzi o zachowanie zasady nieprzerwanego odpoczynku dobowego/tygodniowego)?

Prawo i Medycyna 4/2004 (17, vol. 6)

117

Problemy prawne praktyki lekarskiej

Odpowied
1. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz.
905 z pón. zm.) lekarz, który odbywa specjalizacjê jest zobowi¹zany do
odbycia nie mniej ni¿ trzech dy¿urów w ci¹gu miesi¹ca w ramach realizacji
programu specjalizacji.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku lekarzy zatrudnionych na podstawie zwyk³ej umowy o pracê, obowi¹zek pe³nienia dy¿urów powstaje
z chwil¹ zawarcia umowy o pracê z zoz-em przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielenia ca³odobowych wiadczeñ zdrowotnych, bêd¹cym jednoczenie jednostk¹ prowadz¹c¹ specjalizacjê. Nie zawiera siê w tym przedmiocie oddzielnej umowy cywilnoprawnej czy drugiej umowy o pracê. Wprowadzone w art. 32j ust. 3 ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón.
zm.) ograniczenie liczby dy¿urów do 2 tygodniowo i 8 miesiêcznie dotyczy
równie¿ lekarzy rezydentów.
Jeli zak³ad nie jest w stanie zapewniæ ca³odobowej opieki dla swoich
pacjentów, zatrudniaj¹c w³asnych lekarzy, zawiera umowy na pe³nienie dy¿urów np. z indywidualnymi lekarzami lub nzoz-ami. Nie mo¿e on jednak
zawrzeæ takich umów z w³asnymi pracownikami, nawet jako lekarzami prowadz¹cymi indywidualn¹ praktykê lekarsk¹. Równie¿ jeli zawiera umowê
z innym zoz-em, w którym pracuj¹ lekarze z tego pierwszego zak³adu, nie
mog¹ oni pe³niæ w nim dy¿urów, nawet jeli wystêpowaliby jako pracownicy tego drugiego zak³adu.
Czynnoci zawodowe wykonywane w zak³adzie opieki zdrowotnej przez
lekarza poza normalnymi godzinami pracy stanowi¹ bowiem  z mocy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy  dy¿ur medyczny. Czynnoci te nie mog¹ wiêc stanowiæ przedmiotu zawartej z lekarzem dodatkowej
 poza umow¹ o pracê  umowy cywilnoprawnej czy drugiej umowy
o pracê. Ustawowa definicja dy¿uru medycznego wyklucza bowiem dopuszczalnoæ kumulowania przez lekarza  pracownika zak³adu opieki zdrowotnej, przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania
ca³odobowych wiadczeñ zdrowotnych  umowy o pracê lub umowy cywilnoprawnej, gdy przedmiotami tych umów by³oby wykonywanie przez
lekarza czynnoci zawodowych poza normalnymi godzinami pracy.
Zasady te dotycz¹ wszystkich lekarzy zatrudnionych w danym zoz-ie,
w tym tak¿e lekarzy rezydentów.

118

Prawo i Medycyna 4/2004 (17, vol. 6)

Problemy prawne praktyki lekarskiej

2. Obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, które mog¹ mieæ zastosowanie do
odpowiedzialnoci lekarzy, nie wprowadzaj¹ rozró¿nienia na odpowiedzialnoæ lekarza i lekarza specjalisty.
Art. 37 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U.
z 2002 r. Nr 21, poz. 204 z pón. zm.) stanowi, ¿e w razie w¹tpliwoci
diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z w³asnej inicjatywy b¹d na
wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, je¿eli uzna to za
uzasadnione w wietle wymagañ wiedzy medycznej, powinien zasiêgn¹æ
opinii w³aciwego lekarza specjalisty lub zorganizowaæ konsylium lekarskie. Ponadto zgodnie z art. 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarz nie powinien wykraczaæ poza swoje umiejêtnoci zawodowe przy wykonywaniu
czynnoci diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych.
Je¿eli zakres tych czynnoci przewy¿sza umiejêtnoci lekarza, wówczas
powinien zwróciæ siê do bardziej kompetentnego kolegi. Nie dotyczy to
nag³ych wypadków i ciê¿kich zachorowañ, gdy zw³oka mo¿e zagra¿aæ ¿yciu lub zdrowiu chorego.
Jeli wiêc lekarz podejmie siê czynnoci, do których wykonania nie ma
odpowiedniej wiedzy i przygotowania, jego postêpowanie musi byæ ocenione wed³ug wzorca ustalonego dla specjalisty w danej dziedzinie. Jeli
pacjent poniós³ szkodê, podjêcie siê czynnoci przez takiego lekarza stanowi jego winê, chyba ¿e nie by³o w pobli¿u specjalisty, a zw³oka dla pacjenta
mia³aby ujemne skutki.
Z przepisów kodeksu cywilnego oraz orzecznictwa s¹dowego wynika
natomiast, ¿e odpowiedzialnoæ lekarza zale¿y od takich elementów jak
charakter zwi¹zku, jaki ³¹czy tego lekarza z zak³adem (dzia³anie jako pracownik) oraz stosunku prawnego ³¹cz¹cego go z pacjentem (udzielanie
wiadczeñ na podstawie umowy z prywatnie lecz¹cym siê pacjentem).
W przypadku lekarza rezydenta bêdzie mieæ znaczenie ten pierwszy element, nie ³¹czy go bowiem z pacjentem ¿aden stosunek umowny. Lekarz,
jako pracownik zak³adu, dla pacjenta jest osob¹ trzeci¹. W razie wyrz¹dzenia szkody pacjentowi lekarz ponosi odpowiedzialnoæ na podstawie
art. 415 k.c. (tzw. odpowiedzialnoæ deliktowa) lub odpowiedzialnoæ wobec pracodawcy (tzw. regres pracowniczy) na podstawie art. 120 § 2 k.p.,
jeli pracodawca naprawi³ szkodê wyrz¹dzon¹ przez tego lekarza.
Przes³ankami odpowiedzialnoci deliktowej lekarza s¹:
 Szkoda, która mo¿e byæ maj¹tkowa  uszczerbek materialny na osobie lub mieniu  lub niemaj¹tkowa  przejawiaæ siê w doznanej krzywdzie,
tj. cierpieniu fizycznym i krzywdzie moralnej. Szkod¹ mo¿e byæ np.
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uszkodzenie cia³a lub rozstrój zdrowia, straty wynik³e z czêciowej lub ca³kowitej utraty zdolnoci do pracy zarobkowej, zwiêkszenie siê potrzeb poszkodowanego. Je¿eli uszkodzenie cia³a nast¹pi³o przy zabiegu wykonywanym zgodnie z prawem i zasadami sztuki lekarskiej i by³o konieczne dla
ratowania ¿ycia pacjenta (np. amputacja koñczyny), szkoda nie wystêpuje.
 Wina, gdy lekarzowi mo¿na postawiæ zarzut niew³aciwoci postêpowania. W pojêciu winy wyró¿nia siê element obiektywny (ka¿de zachowanie niezgodne z przepisami prawnymi, zasadami etyki lub z ogólnie pojmowanym obowi¹zkiem ostro¿noci, jak¹ ka¿dy przeciêtny cz³owiek powinien zachowaæ, aby nie wyrz¹dziæ szkody innemu cz³owiekowi, np. b³¹d
sztuki lekarskiej rozumiany jako czynnoæ lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodne z nauk¹ medyczn¹ w zakresie dla lekarza dostêpnym) oraz element subiektywny (ujemna ocena postêpowania
lekarza z uwagi na postêpowanie niezgodne z jego obowi¹zkami, wynikaj¹cymi m.in. przepisów prawa, zasad etyki i deontologii zawodowej, umowy, np. niedbalstwo, niezrêcznoæ, niewiedza, nieostro¿noæ). Wina polega
najczêciej na dzia³aniu, ale mo¿e to byæ tak¿e zaniechanie. Dla dokonania
oceny zachowania tworzony jest abstrakcyjny model dobrego lekarza,
który w konkretnych warunkach powinien siê zachowaæ tak, a nie inaczej.
Nastêpnie do tego wzorca przystawia siê zachowanie konkretnego lekarza.
Jeli zachowanie lekarza odbiega od wzorcowego modelu, mo¿na mu przypisaæ winê. W zale¿noci od tego, czy jest to lekarz ogólny czy specjalista
ten model dobrego lekarza mo¿e byæ ró¿ny.
 Zwi¹zek przyczynowy  lekarz mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoæ tylko za normalne (tj. takie, które zwykle w danych okolicznociach wystêpuj¹) skutki dzia³ania lub zaniechania, z którego wynik³a szkoda.
W przypadku dzia³ania lekarzy w zespole, np. zespole operacyjnym,
w razie wyrz¹dzenia szkody pacjentowi, ponosz¹ oni odpowiedzialnoæ deliktow¹ z art. 415 k.c., gdy ich dzia³anie (zaniechanie) mo¿na oceniæ negatywnie, tj. zosta³o ono przez nich zawinione, a pomiêdzy szkod¹ a dzia³aniem (zaniechaniem) istnieje normalny zwi¹zek przyczynowy. Jeli zespó³
ma kierownika, nie odpowiada on za innych cz³onków zespo³u, jeli nie s¹
oni jego podw³adnymi (pracownikami). Orzecznictwo polskie nak³ada jednak pewne obowi¹zki na kieruj¹cego zespo³em operacyjnym chirurga. Mo¿e
on odpowiadaæ nie tylko za w³asne dzia³anie niezgodne z zasadami wiedzy
medycznej, lecz tak¿e za zaniedbania organizacyjne i brak odpowiedniej
kontroli nad pozosta³ymi cz³onkami zespo³u. Odpowiedzialnoæ chirurga
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za prawid³owy przebieg operacji nie wy³¹cza odpowiedzialnoci pozosta³ych cz³onków zespo³u, jeli mo¿na im przypisaæ winê.
Jeli nie mo¿na ustaliæ, który z lekarzy dopuci³ siê winy, ale na skutek
czyjego zaniedbania pacjent dozna³ uszczerbku, wówczas za niezidentyfikowanego cz³onka zespo³u odpowiada pracodawca.
Ponadto zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego, dokonanym na
tle art. 120 § 1 k.p., je¿eli szkoda zosta³a wyrz¹dzona przez pracownika
(lekarza) przy wykonywaniu przez niego obowi¹zków pracowniczych (na
skutek wadliwego leczenia lub innych zaniedbañ), wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ cywiln¹ ponosi pracodawca (zoz); co nie dotyczy przypadków, gdy
szkoda zosta³a wyrz¹dzona przez lekarza umylnie. Poszkodowany mo¿e
dochodziæ wiêc wy³¹cznie swoich roszczeñ wobec zak³adu opieki zdrowotnej. Po zap³aceniu odszkodowania zoz ma prawo domagaæ siê zwrotu
od lekarza, z którego dzia³aniem (zaniechaniem) zwi¹zana jest szkoda i
odpowiedzialnoæ odszkodowawcza. Regres do lekarza ograniczony jest
do najwy¿ej jego trzymiesiêcznego wynagrodzenia, ale jeli szkoda zosta³a
wyrz¹dzona z winy umylnej  regres jest pe³ny. W razie wyrz¹dzenia szkody
pacjentowi przez kilku lekarzy (np. zespó³ operacyjny) ka¿dy z nich ponosi
odpowiedzialnoæ wobec zak³adu, jeli naprawi³ on szkodê, stosownie do
stopnia przyczynienia siê do powstania szkody i stopnia winy. Jeli nie mo¿na
przypisaæ im stopnia przyczynienia siê, odpowiadaj¹ oni wobec zak³adu
w czêciach równych.
3. W przypadku osoby odbywaj¹cej specjalizacjê na podstawie umowy
cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne (zwanej niew³aciwie wolontariuszem) odpowiedzialnoæ lekarza wygl¹da podobnie. Lekarz odpowiada za szkodê wyrz¹dzon¹ pacjentowi na podstawie art. 415 k.c. (odpowiedzialnoæ deliktowa). Podobnie bêdzie wygl¹daæ odpowiedzialnoæ w razie dzia³ania w zespole. Za szkodê wyrz¹dzon¹ przez takiego lekarza bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoæ równie¿ zak³ad opieki zdrowotnej, w której
lekarz odbywa specjalizacjê na podstawie umowy cywilnej, ale na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, a nie  Kodeksu pracy. Lekarz podlega
bowiem ogólnoorganizacyjnemu kierownictwu tego zak³adu, a czynnoci
medyczne wykonuje na rachunek zak³adu. Dotyczy to zarówno publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, jak i niepublicznych, je¿eli lekarz dzia³a
na rachunek zak³adu
4. Art. 18d ust. 1 pkt 4 ustawy o zoz-ach podaje definicjê dy¿uru medycznego. Zgodnie z tym przepisem przez dy¿ur medyczny rozumie siê
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wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynnoci zawodowych
przez lekarza lub innego posiadaj¹cego wy¿sze wykszta³cenie pracownika
wykonuj¹cego zawód medyczny w zak³adzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania ca³odobowych
wiadczeñ zdrowotnych.
Tak wiêc przepis ten stwierdza wyranie, ¿e s¹ to czynnoci wykonywane poza normalnymi godzinami pracy, a zgodnie z art. 32j ust. 2 ustawy
czasu pe³nienia dy¿uru nie wlicza siê do czasu pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy.
Za czas pe³nienia dy¿uru medycznego nie przys³uguje czas wolny od
pracy. Jedynie w uzasadnionych przypadkach ordynator oddzia³u (lub kierownik zoz-u) mo¿e zwolniæ lekarza z czêci dnia pracy, po zakoñczonym
dy¿urze, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 32j ust. 7).
Zgodnie jednak z art. 133 § 1 k.p. pracownik musi mieæ zapewniony
czas na odpoczynek. W ka¿dej dobie (kolejne 24 godziny poczynaj¹c od
godziny, w której pracownik rozpoczyna pracê zgodnie z obowi¹zuj¹cym
go rozk³adem) pracownik powinien mieæ do dyspozycji co najmniej
11 godzin. Pracodawca jest wiêc zobowi¹zany do takiego zorganizowania czasu pracy ka¿dego pracownika, aby nie zak³óca³o to czasu przeznaczonego na odpoczynek od pracy zawodowej. Godziny, które pozostaj¹
(13), mog¹ byæ wype³nione przez pracodawcê prac¹ wykonywan¹ w normalnym czasie pracy lub pe³nieniem dy¿uru. Czas dy¿uru nie mo¿e bowiem tak¿e naruszaæ wyznaczonych co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku na dobê.
Opracowanie:
Ma³gorzata Brzozowska

Fikcyjne zatrudnienie lekarza i kontrakt z NFZ  dochodzenie
roszczeñ wobec by³ego pracodawcy
Pytanie
Przez prawie dwa lata by³em wykazywany, bez mojej wiedzy (i prawdopodobnie dalej jestem), przez niepubliczny zoz jako pracownik i na podstawie tego fikcyjnego zatrudnienia by³y kontraktowane z Kas¹ Chorych,
a obecnie z NFZ, lekarskie porady ambulatoryjne, które realizowano opieraj¹c siê na okrojonym personelu. Co wynika z powy¿szego dla mojej
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osoby? Czy zasadne jest ewentualne dochodzenie przeze mnie roszczeñ na
drodze s¹dowej przeciw by³emu pracodawcy?
Odpowied
Wykazywanie lekarza jako pracownika przez zak³ad opieki zdrowotnej
(zwany dalej w skrócie zoz) ma znaczenie przede wszystkim dla ubiegania
siê przez tego lekarza o podpisanie kontraktu z NFZ. Kontraktu takiego nie
mo¿na bowiem zawrzeæ z lekarzem (ani z osob¹ wykonuj¹c¹ inny zawód
medyczny), który jest równoczenie zatrudniony w zoz, który ma zawarty
ju¿ kontrakt, co wynika wprost z treci art. 77 ust 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z pón. zm.).
Dla dochodzenia roszczeñ istotne jest oczywicie wskazanie poniesionej szkody, niew¹tpliwie do szkody takiej dosz³oby, gdyby lekarzowi odmówiono podpisania kontraktu ze wzglêdu na zatrudnienie w zoz, które
w istocie usta³o. Trudno by³oby natomiast wykazaæ szkodê, je¿eli lekarz
nie ubiega³ siê o taki kontrakt. Wydaje siê, ¿e wskazywanie kogo jako
pracownika nie narusza jego praw osobistych i o ile nie towarzysz¹ temu
inne okolicznoci, samo ujêcie w wykazie zatrudnionych lekarzy nie stanowi podstawy do dochodzenia roszczeñ przez samego lekarza.
Opisywany przypadek ma jednak tak¿e inne konsekwencje dla zoz
i jego obecnych pracowników. W takiej sytuacji niew¹tpliwie mog³o dojæ
do zawarcia w dokumentach ofertowych nieprawdziwych danych. Mo¿liwe jest tak¿e wy³udzenie na tej podstawie nienale¿nych rodków z NFZ.
Ujawnienie takiego przypadku mo¿e spowodowaæ przede wszystkim konsekwencje w postaci rozwi¹zania kontraktu z NFZ. Pracownik zoz, który
sporz¹dza³ dla NFZ wykaz, mo¿e ponieæ tak¿e odpowiedzialnoæ za powiadczenie nieprawdy  co stanowi w Polsce przestêpstwo. Sama ustawa
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia przewiduje odpowiedzialnoæ za wykroczenie polegaj¹ce na udzieleniu nieprawdziwych informacji w ofercie  por art. 175 ustawy o NFZ. Zgodnie z treci¹ art. 176 tej ustawy mo¿e to tak¿e spowodowaæ
orzeczenie rodka karnego uniemo¿liwiaj¹cego udzia³ w postêpowaniu
o zawarcie kontraktu w przysz³oci  na okres od 6 miesiêcy do 3 lat.
Na zakoñczenie wypada zaznaczyæ, ¿e powy¿sze uwagi maj¹ zastosowanie zarówno w wypadku publicznego, jak i niepublicznego zak³adu opieki
zdrowotnej.
Opracowanie:
Marek P. Wêdrychowski
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Gotowoæ do udzielania wiadczeñ medycznych  tzw. dy¿ur
pod telefonem
Pytanie
Jakie s¹ zasady pe³nienia dy¿uru pod telefonem? Czy nadzór pe³niony
przez ordynatora i zastêpcê mo¿e byæ traktowany jako ci¹g³y i bezp³atny
dy¿ur pod telefonem? Jakie akty prawne to normuj¹?
Odpowied
Dy¿ur pod telefonem jest pe³niony poza zak³adem opieki zdrowotnej
przez czas umówiony. Zobowi¹zanie do pe³nienia dy¿uru pod telefonem
³¹czy siê z pozostawaniem w gotowoci do udzielania wiadczeñ zdrowotnych. W takim przypadku za ka¿d¹ godzinê pozostawania w gotowoci do
udzielenia wiadczeñ zdrowotnych przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku
wezwania do zak³adu opieki zdrowotnej pracownikowi przys³uguje wynagrodzenie jak za czas pe³nienia dy¿uru medycznego.
Nadzór pe³niony przez ordynatora lub jego zastêpcê nie jest traktowany
jako ci¹g³y i bezp³atny dy¿ur pod telefonem (chyba ¿e takie ustalenie jest
poczynione i ordynator jest faktycznie i prawnie zobowi¹zany do dy¿urowania pod telefonem). W takiej sytuacji obowi¹zki nadzoru przejmuje lekarz pe³ni¹cy dy¿ur medyczny w zak³adzie opieki zdrowotnej. Pe³nienie
dy¿urów medycznych reguluje ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej z dnia
30 sierpnia 1991 r. Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.: Rozdzia³ 4 Czas
pracy pracowników zak³adu opieki zdrowotnej, od art. 32g do 32³. Problemy obowi¹zków pracowniczych reguluje Kodeks pracy z dnia 26 czerwca
1974 r., tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z pón. zm.
Opracowanie:
Dorota Karkowska

Mo¿liwoæ zobowi¹zania lekarzy pracowników ZOZ-u
do pe³nienia dy¿urów medycznych
Pytanie
Czy ordynator oddzia³u mo¿e wymusiæ na pracowniku koniecznoæ pe³nienia dy¿uru i czy jest okrelona minimalna liczba dy¿urów w miesi¹cu?
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Odpowied
Lekarze oraz inni posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie pracownicy wykonuj¹cy zawód medyczny, zatrudnieni w zak³adzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania ca³odobowych wiadczeñ zdrowotnych, mog¹ byæ zobowi¹zani do pe³nienia w tym
zak³adzie dy¿uru medycznego oraz do pozostawania w pogotowiu pracy
i oczekiwania na wezwanie na dy¿ur. Obowi¹zek ten wynika z treci
art. 32j ust. 1 oraz art. 32k ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 z pón. zm.).
Pe³nienie dy¿uru mo¿e wiêc byæ obowi¹zkiem pracownika, wówczas odmowa pe³nienia dy¿uru stanowiæ bêdzie naruszenie obowi¹zków pracowniczych (Praca lekarza w niedziele i wiêta, Prawo w S³u¿bie Zdrowia,
Rok VIII, nr 29(103), wrzesieñ 2003, str. 78). Lekarz nie mo¿e wiêc odmówiæ pracodawcy, ilekroæ ten zleci mu pe³nienie dy¿uru medycznego. Do
pe³nienia dy¿urów w zak³adzie nie s¹ zobowi¹zane ustaw¹ osoby nieposiadaj¹ce statusu pracownika, zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba ¿e taki obowi¹zek wynika z zawartej z nimi umowy.
Ustawa nie okrela minimalnej liczby dy¿urów medycznych w miesi¹cu, lecz wprowadza ograniczenie tygodniowe i miesiêczne. Liczba dy¿urów medycznych pe³nionych przez osobê wymienion¹ w art. 32j ust. 1 nie
mo¿e przekraczaæ 2 tygodniowo i 8 miesiêcznie.
Opracowanie:
Tamara Zimna

Pe³nienie przez ordynatora tzw. dy¿urów pod telefonem
Pytanie
Czy w³¹czenie do zakresu obowi¹zków ordynatora dy¿urów pod telefonem w ramach nadzoru ordynatorskiego jest zgodne z prawem? Czy nadzór
ordynatorski jest to¿samy z dy¿urami na wezwanie i czy w ramach tego
nadzoru mam obowi¹zek je pe³niæ?
Odpowied
Na wstêpie nale¿y podkreliæ, ¿e przepisy prawa nie definiuj¹ pojêcia
ordynator ani nie zawieraj¹ okrelenia zakresu obowi¹zków ordynatora.
W zasadzie o ordynatorze przepisy prawa mówi¹ jedynie w zakresie do-
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tycz¹cym kwalifikacji wymaganych do zajmowania tego stanowiska oraz
sposobu jego obsadzania. Nie ma natomiast okrelonych  nawet w sposób
ogólny  funkcji czy zakresu obowi¹zków ordynatora. Nie jest w zwi¹zku z
tym okrelone równie¿ pojêcie nadzoru ordynatorskiego. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e zobowi¹zanie ordynatora do pe³nienia dy¿urów pod telefonem nie wynika z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, obowi¹zki ordynatora bowiem s¹ z regu³y okrelone w regulaminach obowi¹zuj¹cych w poszczególnych zak³adach opieki zdrowotnej. Podobnie kwestia organizacji dy¿urów nale¿y do materii regulaminowej.
Tradycyjnie przyjmuje siê, ¿e ordynator kieruje oddzia³em szpitala
i decyduje w sprawach bie¿¹cego funkcjonowania danego oddzia³u, a tak¿e
zajmuje stanowisko w sprawach dotycz¹cych rozwoju oddzia³u. W zwi¹zku z tym ordynator pe³ni rolê podwójn¹: wykonuje czynnoci medyczne
oraz czynnoci zarz¹dcze (kierownicze).
Warto jednak zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce kwestie.
Stosownie do art. 32k ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.) lekarz (w tym
równie¿ lekarz pe³ni¹cy funkcjê ordynatora) mo¿e zostaæ zobowi¹zany do
pozostawania poza zak³adem opieki zdrowotnej w gotowoci do udzielania
wiadczeñ zdrowotnych. Zatem zgodnie z przytoczonym przepisem  zobowi¹zanie ordynatora do pozostawania w gotowoci do udzielania wiadczeñ zdrowotnych uzasadnione bêdzie wówczas, gdy mo¿e zaistnieæ potrzeba wezwania lekarza bêd¹cego ordynatorem do szpitala w celu udzielania wiadczeñ zdrowotnych (Z. Kubot: Status ordynatora, Prawo i Medycyna 2001, nr 10).
W pimiennictwie podkrela siê, ¿e z uwagi na funkcjê kierownicz¹ (administracyjn¹) ordynatora i obowi¹zki dotycz¹ce tej sfery dzia³alnoci ordynatora bardziej celowe jest zobowi¹zanie ordynatora do pozostawania
poza normalnymi godzinami pracy w zak³adzie pracy lub w innym miejscu
5
wyznaczonym przez pracodawcê. Chodzi tu o dy¿ur w rozumieniu art. 151
k.p. (Z. Kubot: op. cit.).
Jednak¿e jest oczywiste, ¿e zarówno pe³nienie dy¿uru na podstawie
5
art. 151 k.p., jak te¿ pe³nienie dy¿uru na podstawie art. 32k ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej nie mo¿e godziæ w prawo pracownika do
wypoczynku. Oznacza to, ¿e pracownik nie mo¿e byæ zobowi¹zany do
pe³nienia dy¿uru np. ka¿dego dnia, a jedynie wówczas, gdy mo¿e zajæ
koniecznoæ wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy
(Z. Kubot: op. cit.).
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W zwi¹zku z powy¿szym uwa¿am, ¿e nadzór ordynatorski nie mo¿e byæ
uto¿samiany z pe³nieniem dy¿uru na wezwanie, gdy¿ mog³oby to w efekcie
oznaczaæ koniecznoæ sta³ego (codziennego) dy¿urowania przez ordynatora
w taki w³anie sposób. Taka za organizacja nadzoru ordynatorskiego jest
niedopuszczalna z uwagi na przytoczone powy¿ej argumenty okrelaj¹ce cele
dy¿urów, jak te¿ ich granice czasowe (chodzi o dy¿ury pe³nione na podstawie
art. 32k ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej oraz na podstawie art. 1515
k.p.). Ordynator mo¿e byæ zobowi¹zany do pe³nienia dy¿urów w ramach nadzoru ordynatorskiego, jednak, moim zdaniem, tylko w granicach okrelonych
przez przywo³ane powy¿ej przepisy prawa.
Opracowanie:
Magdalena Sender

Równowa¿ny czas pracy w zak³adzie opieki zdrowotnej
Pytanie
W zak³adzie opieki zdrowotnej, w którym jestem zatrudniony, wprowadzono równowa¿ny czas pracy (art. 135 k.p.).
Czy w zwi¹zku z tym pracownicy zak³adu opieki zdrowotnej mog¹ pracowaæ w systemie podanym jak na przyk³adzie:
 poniedzia³ek i wtorek od 8.00 do 15.35,
 roda i czwartek od 11.25 do 19.00,
 pi¹tek od 8.00 do 15.35?
Odpowied
Tak, pracownicy mog¹ pracowaæ wed³ug przedstawionego systemu.
Art. 135 § 1 k.p. przewiduje mo¿liwoæ wyd³u¿enia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczaj¹cym 1 miesi¹ca, je¿eli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej
organizacj¹.
Art. 32i ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.), który jest przepisem szczególnym
w stosunku do uregulowañ Kodeksu pracy, równie¿ dopuszcza mo¿liwoæ
przed³u¿enia wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobê. Przy czym wymiar pracy pracownic w ci¹¿y i, je¿eli nie wyra¿¹ na to zgody, równie¿
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pracownic opiekuj¹cych siê dzieckiem do 4 lat nie mo¿e przekraczaæ 8 godzin na dobê.
W przyjêtym okresie rozliczeniowym przeciêtna tygodniowa norma
czasu pracy nie mo¿e przekroczyæ 40 godzin, a w odniesieniu do pracowników technicznych, gospodarczych i obs³ugi  42 godzin na tydzieñ w przyjêtym okresie rozliczeniowym. Bilansowanie normy czasu prac nastêpuje
poprzez skrócenie normy czasu pracy w niektóre dni okresu rozliczeniowego lub poprzez zapewnienie pracownikom dni wolnych od pracy ponad
obowi¹zuj¹cy limit dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wynikaj¹cych
z rozk³adu czasu pracy w piêciodniowym tygodniu czasu pracy.
Przepis art. 32i ustawy o zoz-ach stanowi  podobnie jak przepis art.
135 k.p.  ¿e ten system czasu pracy mo¿e byæ wprowadzony, je¿eli jest to
uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacj¹. Jest to okrelenie nieostre
i to pracodawca musi stwierdziæ, ¿e w danym zak³adzie istnieje potrzeba
wprowadzenia takiego systemu.
Okres rozliczeniowy, przyjêty w art. 32i ustawy o zoz-ach, nie mo¿e
przekroczyæ 4 tygodni.
Zgodnie z art. 150 k.p. systemy i rozk³ady czasu pracy oraz przyjête
okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala siê w uk³adzie zbiorowym pracy
lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu pracodawcy, który nie jest
objêty uk³adem zbiorowym pracy lub nie jest zobowi¹zany do ustalenia
regulaminu pracy. Natomiast zgodnie z ustaw¹ o zoz-ach rozk³ad czasu pracy
powinien byæ ustalony w harmonogramach pracy okrelaj¹cych dni i godziny pracy poszczególnych pracowników oraz dni wolne od pracy w przyjêtym okresie rozliczeniowym.
Opracowa³a:
Ma³gorzata Brzozowska

Umowa o pracê albo kontrakt  regulacje prawne
Pytanie
Pracujê jako asystent w oddziale chirurgicznym. Do tej pory by³em zatrudniony na podstawie umowy o pracê na pe³nym etacie. Obecnie zosta³em zatrudniony na tym samym stanowisku, ale na podstawie tzw. kontraktu, czyli normalne 8 godzin i do tego dy¿ury.
Czy jest to zgodne z prawem? Czy na takich warunkach mo¿e byæ tak¿e
zatrudniony ordynator?
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Odpowied
1. Je¿eli nawi¹zany na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontraktu)
stosunek zatrudnienia nie ma cech charakteryzuj¹cych stosunek pracy (dobrowolny, zarobkowy charakter zobowi¹zania, osobistoæ wiadczenia pracy,
podporz¹dkowanie pracownika pracodawcy, ponoszenie ryzyka gospodarczego przez pracodawcê, ci¹g³oæ wiadczenia pracy), mo¿na bez ¿adnych
zastrze¿eñ powiedzieæ, ¿e nie dochodzi do obejcia prawa.
Umowa o pracê i umowa cywilnoprawna (kontrakt) s¹ to dwie ró¿ne
podstawy nawi¹zania stosunku prawnego. Umowa o pracê zosta³a zast¹piona umow¹ cywilnoprawn¹ (jest zbyt ma³o danych, ale wydaje siê, ¿e jest
to umowa o udzielenie zamówienia na wiadczenia zdrowotne, zawarta
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej  Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.), co oznacza, ¿e umowa o pracê
musia³a zostaæ rozwi¹zana na skutek wypowiedzenia przez któr¹ ze stron
(zak³ad lub pracownika), rozwi¹zana na skutek porozumienia stron albo
wygas³a w zwi¹zku z up³ywem czasu, na jaki zosta³a zawarta. W pytaniu
nie podano przyczyn tego rozwi¹zania, nie mo¿na wiêc oceniæ zasadnoci
rozwi¹zania stosunku pracy.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o zoz-ach w zak³adzie opieki zdrowotnej
wiadczenia zdrowotne udzielane s¹ wy³¹cznie przez osoby wykonuj¹ce
zawód medyczny oraz spe³niaj¹ce wymagania zdrowotne okrelone w odrêbnych przepisach. Ustawa nie wskazuje, ¿e musz¹ to byæ wy³¹cznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracê, co wiêcej, w art. 10 ust. 3
ustawy jest mowa o uprawnieniu wolontariuszy do udzielania wiadczeñ
zdrowotnych w zoz-ach. Ponadto z art. 35 ustawy o zoz-ach wynika, ¿e
organ, który utworzy³ publiczny zoz oraz samodzielny publiczny zoz mog¹
udzielaæ zamówienia na wiadczenia zdrowotne. Zamówienie to mo¿e byæ
udzielone nie tylko niepublicznemu zoz-owi, ale tak¿e lekarzowi wykonuj¹cemu zawód w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki zgodnie z ustaw¹ z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza (Dz. U. 2002 Nr 21, poz. 204 z pón. zm.).
Równie¿ w Kodeksie pracy nie ma zakazu powierzania wykonywania
takich samych obowi¹zków osobom zatrudnionym na podstawie umowy o
pracê i wykonuj¹cym czynnoci na podstawie umowy cywilnoprawnej. Strony (zoz i lekarz) mog¹ wiêc zawrzeæ umowê o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych i dowolnie ukszta³towaæ treæ tej umowy (mo¿e wiêc to byæ praca
przez 8 godzin dziennie plus dy¿ury), oczywicie w granicach obowi¹zuj¹cego prawa. Umowa taka nie mo¿e jednak stwarzaæ podporz¹dkowania leka-
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rza, zatrudnionego na podstawie tej umowy, takiego jak podporz¹dkowanie
pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracê. Zatrudnienie
w warunkach podporz¹dkowania jest zatrudnieniem na podstawie stosunku
1
pracy, bez wzglêdu na nazwê zawartej przez strony umowy (art. 22 § 1 k.p.).
2
Nie jest tak¿e dopuszczalne, zgodnie z art. 22 § 1 k.p., zast¹pienie umowy o pracê umow¹ cywilnoprawn¹ przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, okrelonych w art. 22 § 1 k.p. (tj. zobowi¹zanie siê do wykonywania pracy okrelonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcê
w zamian za wynagrodzenie). Zakaz ten dotyczy zastêpowania umowy
o pracê umow¹ cywilnoprawn¹, a nie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w ogóle. Nie oznacza on te¿, ¿e istnieje domniemanie prawne
nawi¹zania stosunku pracy. Osoba, która bêdzie chcia³a przed s¹dem domagaæ siê uznania, ¿e faktycznie ³¹czy j¹ z zoz-em stosunek pracy, bêdzie
musia³a udowodniæ, ¿e w okresie poprzedzaj¹cym zawarcie umowy cywilnoprawnej wykonywa³a takie same zadania w ramach stosunku pracy,
a ponadto, ¿e pomimo zmiany rodzaju umowy ³¹cz¹cej strony nie zmieni³y
siê charakterystyczne dla stosunku pracy cechy wystêpuj¹cej miêdzy nimi
relacji prawnej.
Reasumuj¹c, je¿eli nawi¹zany na podstawie umowy cywilnoprawnej
stosunek zatrudnienia nie ma cech charakteryzuj¹cych stosunek pracy (dobrowolny, zarobkowy charakter zobowi¹zania, osobistoæ wiadczenia pracy,
podporz¹dkowanie pracownika pracodawcy, ponoszenie ryzyka gospodarczego przez pracodawcê, ci¹g³oæ wiadczenia pracy), mo¿na bez ¿adnych
zastrze¿eñ powiedzieæ, i¿ nie dochodzi do obejcia prawa.
2. Zgodnie z art. 44a ustawy o zoz-ach, z kandydatem na stanowisko
ordynatora nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie umowy o pracê.
Z ustawy wynika obowi¹zek przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora (a tak¿e ordynatora  kierownika kliniki i ordynatora  kierownika oddzia³u klinicznego). Kandydata na stanowisko wy³ania siê w drodze
konkursu, a jeli w wyniku dwóch kolejnych konkursów kandydat nie zostanie wy³oniony albo z kandydatem wybranym w drodze konkursu nie nawi¹zano stosunku pracy  kierownik nawi¹zuje stosunek pracy z osob¹ przez
siebie wskazan¹ po zasiêgniêciu opinii komisji konkursowej.
Opracowanie:
Ma³gorzata Brzozowska
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Zmiana minimalnej normy zatrudnienia w oddziale szpitalnym
Pytanie
Jaki jest tryb postêpowania zmierzaj¹cy do zmiany minimalnej normy
zatrudnienia w oddziale szpitalnym?
Odpowied
Z regu³y oddzia³ szpitalny jest jednostk¹ organizacyjn¹ zak³adu opieki
zdrowotnej, którym jest szpital.
O minimalnej normie zatrudnienia wspomina ustawodawca w art. 10
ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.). Przepis ten brzmi nastêpuj¹co:
Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej po zasiêgniêciu opinii organów
samorz¹dów zawodów medycznych okrela, w drodze rozporz¹dzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pracowników dzia³alnoci
podstawowej w zak³adach opieki zdrowotnej.
Na podstawie wskazanego upowa¿nienia ustawowego w³aciwy minister wyda³ tylko jedno rozporz¹dzenie wykonawcze, a mianowicie rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w
zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Wskazany akt
prawny, zgodnie z tytu³em, reguluje wy³¹cznie kwestiê minimalnych norm
zatrudnienia w odniesieniu do pielêgniarek i po³o¿nych. Nie ma natomiast
do dnia dzisiejszego regulacji odnosz¹cych siê do innych zawodów medycznych.
Wskazane rozporz¹dzenie upowa¿nia kierowników zak³adów opieki
zdrowotnej do okrelania minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek
i po³o¿nych przy uwzglêdnieniu kryteriów wymienionych w tym¿e rozporz¹dzeniu. Przy okrelaniu minimalnych norm zatrudnienia kierownik zak³adu opieki zdrowotnej uwzglêdnia opiniê kierowników jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych okrelonych w statucie zak³adu
i przedstawicieli organów samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych oraz zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych na terenie zak³adu. W odniesieniu do oddzia³u szpitalnego konieczna zatem bêdzie opinia ordynatora oddzia³u.
Z treci rozporz¹dzenia (§ 3) wynika, ¿e normy ustala siê te¿ dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, w szczególnoci za w zale¿noci od
liczby etatów. Rozporz¹dzenie nie mówi wprost o trybie zmiany norm zatrudnienia, ale wspomina o mo¿liwoci zmiany liczby etatów oraz w § 6
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stanowi, ¿e: Ustalone minimalne normy zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w zak³adzie podlegaj¹ sta³ej kontroli kierownika zak³adu, z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w § 35, co do ich zgodnoci z obowi¹zkiem
zapewnienia w³aciwego poziomu udzielanych przez zak³ad wiadczeñ zdrowotnych.
Wynika z tego, ¿e kierownik zak³adu opieki zdrowotnej powinien z urzêdu dokonywaæ zmiany okrelonych przez siebie minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych. Do tego¿ kierownika mo¿na te¿ skierowaæ
wniosek o dokonanie zmiany, wskazuj¹c zw³aszcza na zmiany okolicznoci, jakie przy okrelaniu owych norm minimalnych powinny byæ uwzglêdniane zgodnie z rozporz¹dzeniem. Jak siê wydaje, wniosek mo¿e w szczególnoci pochodziæ od wskazanych wy¿ej organów, które opiniuj¹ minimalne normy zatrudnienia.
Powy¿sze zasady, jak siê wydaje, powinny byæ stosowane odpowiednio
w odniesieniu do okrelania minimalnych norm zatrudnienia innych pracowników, ze wzglêdu na brak szczegó³owej regulacji w tym zakresie.
Dla omawianej kwestii znaczenie mo¿e te¿ mieæ statut zak³adu opieki
zdrowotnej, który zgodnie z art. 11 ust. 1 cyt. ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej okrela ustrój zak³adu opieki zdrowotnej oraz inne sprawy dotycz¹ce jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie.
Opracowanie:
Edyta L. Wêdrychowska
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nadsy³aæ do Redakcji wraz z dyskietk¹ lub poczt¹ elektroniczn¹ (z imieniem,
nazwiskiem oraz numerami telefonów kontaktowych).
Do materia³ów przys³anych do Redakcji przez doktorantów, asystentów i aplikantów powinna byæ do³¹czona rekomendacja (recenzja) opiekuna naukowego.
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KWARTALNIK „PRAWO I MEDYCYNA”
(2004 r. nr 14, 15, 16, 17)
Cena kwartalnika w prenumeracie na 2004 rok wynosi 128 zł (4 x 32 zł )
Cena jednego egzemplarza 38 zł
ZAMÓWIENIE
(realizacja zamówienia po dokonaniu op³aty)
Zamawiam ............................................. (iloæ egzemplarzy) nr .........................................
Instytucja ..............................................................................................................................
W zwi¹zku z czêstymi problemami zwi¹zanymi z odbieraniem wydawnictw prosimy o podanie osoby,
na któr¹ powinna zostaæ zaadresowana przesy³ka.

Imiê i nazwisko (dzia³).........................................................................................................
Ulica ................................................................. Nr ....................... m./lok. ...........................
Kod ............................... Miejscowoæ ........................................... tel. ................................
OWIADCZENIE (wype³nia p³atnik)
Upowa¿niam Biuro Szkoleñ i Konferencji do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy dla:

Nazwa instytucji ....................................................................................................................
Ulica ................................................................. Nr ....................... m./lok. ...........................
Kod .......................... Miejscowoæ ................................. NIP ..............................................

...........................................................
pieczêæ firmy

...............................................................
data, podpis osoby upowa¿nionej

Ze wzglêdu na podpisy i pieczêcie zamówienie prosimy przes³aæ faksem lub poczt¹.
Wyra¿am zgodê na wykorzystywanie moich danych osobowych w zakresie przesy³ania informacji o organizowanych konferencjach i wydawanych publikacjach (brak zgody prosimy zaznaczyæ w uwagach).

UWAGI: ................................................................................................................................
Wp³aty prosimy dokonywaæ na konto:
Biuro Szkoleñ i Konferencji, 01-450 Warszawa, ul. Astronomów 3 pok. 425
tel. 877-28-60, fax 862-10-50 www.abacus.edu.pl
PKO S.A. XIII O/Warszawa Nr rachunku: 87124020341111000003071276
Egzemplarze archiwalne
Cena
jednego
egzemplarza
(nr6)2, 3, 4, 5, 67, 8, 9, 10, 11, 12, 13) wynosi 32 z³. 135
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