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1. Uwagi wstępne

Problematyka naprawienia krzywdy niemajątkowej jest dobrze roz-
poznana na gruncie klasycznej cywilistyki, wydaje się natomiast mniej
znana na gruncie prawa medycznego, zwłaszcza w odniesieniu do roz-
wiązań, które stosunkowo niedawno zostały wprowadzone przez usta-
wodawstwo medyczne.

Zadośćuczynienie pieniężne jest to forma kompensacji majątko-
wej z tytułu naruszenia dóbr i interesów niemajątkowych pokrzyw-
dzonego (krzywda niemajątkowa). Współwystępuje, chociaż nie jest
to warunek konieczny, z odszkodowaniem należnym z tytułu wyrzą-
dzonej szkody majątkowej (np. w kontekście medycznym w związku
z utratą możliwości zarobkowych, z poniesieniem określonych kosz-
tów leczenia, z koniecznością zrekompensowania na przyszłość utra-
conych zarobków etc.).

We współczesnym świecie w coraz większym stopniu pojawia się ten-
dencja do kompensowania obok tego, co jest najbardziej typowym prze-
jawem szkody-uszczerbku majątkowego, również szkody niemajątko-
wej. Znaczenie tej formy kompensacji zdaje się systematycznie rosnąć
w sferze związanej z odpowiedzialnością medyczną, również dlatego że
w zasadniczym stopniu zmienia się – w porównaniu do nieodległej jesz-
cze przeszłości – wartość takich dóbr i interesów każdego człowieka,
które stanowią ekspresję jego autonomii, wolności decydowania o so-
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bie samym, o sprawach związanych z własnym zdrowiem, integralno-
ścią i godnością. Istnieje więc bez wątpienia bezpośredni związek po-
między upodmiotowieniem pacjenta w relacjach z personelem medycz-
nym a zmianą form i zakresu szeroko rozumianej kompensacji.

2. Podstawy żądania zadośćuczynienia

Naprawienie wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody niemajątkowej
w postaci naruszenia chronionych dóbr osobistych znajduje przede
wszystkim swoje umocowanie w ogólnych, podstawowych regulacjach
prawa polskiego z Konstytucją na czele. Wymienić tu należy przede
wszystkim art. 30 Konstytucji (ochrona godności każdego człowieka),
art. 31 (ochrona wolności człowieka, rozumianej szeroko również jako
obejmującej także sferę autonomii woli każdej osoby), art. 39 (ochro-
na przed eksperymentem medycznym dokonywanym bez dobrowolnie
wyrażonej zgody) art. 47 (ochrona życia prywatnego i rodzinnego,
a także prawa do decydowania o swoim życiu osobistym), art. 51 (ochro-
na autonomii informacyjnej – obejmująca przede wszystkim prawo do
nieujawniania informacji o sobie, ale także prawo dostępu do dotyczą-
cych go zbiorów danych, wreszcie prawo do żądania sprostowania i usu-
nięcia informacji nieprawdziwych i niepełnych), art. 68 (prawo do ochro-
ny zdrowia, w tym prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicznych). Warto przy okazji za-
uważyć, że prawa gwarantowane na poziomie regulacji konstytucyjnych
nie mogą być traktowane w kategoriach swoistej ornamentyki czy de-

corum systemu prawnego, ale stanowią, co w pełni potwierdza rozbu-
dowane orzecznictwo konstytucyjne, gwarancję w pełni realną i sku-
teczną, a ponadto wyrażają nakaz rozwijania odpowiednich instrumen-
tów ochronnych na gruncie ustawodawstwa zwykłego.

W sferze ustawodawstwa zwykłego tradycyjnie najistotniejsze zna-
czenie z punktu widzenia ochrony dóbr osobistych każdego człowieka,
mają regulacje kodeksu cywilnego. Zasadę ochrony dóbr osobistych,
jej przesłanki i formy wyraża przede wszystkim kluczowy dla tej dzie-
dziny przepis art. 23 i 24 k.c. Warto w tym kontekście przypomnieć
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rzecz dla każdego cywilisty oczywistą, że katalog dóbr osobistych wska-
zywanych w art. 23 ma charakter otwarty (co nie jest przecież bez zna-
czenia dla rozważanego tu kontekstu medycznego), a możliwości jego
uzupełnienia w pełni potwierdza rozbudowane orzecznictwo sądowe,
wykazujące w tym zakresie wyraźną przychylność dla tendencji do co-
raz silniejszej i pełniejszej ochrony dóbr osobistych.

Środki ochrony przewidywane w art. 24 k.c. mają charakter niema-
jątkowy. Warto pamiętać, że mają one również zastosowanie w kontek-
ście medycznym (na tej podstawie może być np. oparte żądanie prze-
proszenia wobec członka personelu medycznego czy żądanie usunięcia
nieprawdziwej lub po prostu zbędnej informacji o pacjencie, która znaj-
duje się w przechowywanej dokumentacji medycznej). Zadośćuczynie-
nie pieniężne stanowi natomiast, jak wskazano wyżej, formę kompen-
sacji majątkowej należnej z tytułu naruszenia interesu niemajątkowe-
go (wyrządzonej krzywdy). Podstawowe regulacje kodeksowe w tym
zakresie znajdują oparcie w art. 445 oraz art. 448 kodeksu cywilnego.

Pierwszy ze wskazanych przepisów przewiduje zadośćuczynienie pie-
niężne w związku z wyraźnie wskazanymi naruszeniami dóbr pokrzyw-
dzonego, takimi jak uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, pozbawienie
wolności czy nadużycia związane z seksualnym wykorzystaniem innej
osoby. Natomiast art. 448 jest skonstruowany ogólnie, wiąże zadość-
uczynienie z naruszeniem każdego dobra osobistego. Ta druga formuła
jest, jak można zauważyć, zdecydowanie bardziej pojemna, a jej szero-
ki zakres stwarza poważne problemy interpretacyjne przy określeniu
relacji do uregulowania zawartego w art. 445 k.c. Osobiście prezentuję
stanowisko, że o ile zastosowanie art. 448 k.c. jest uwarunkowane prze-
słanką winy, o tyle zadośćuczynienie z art. 445 może być zasądzone
w związku z czynem niedozwolonym, za który odpowiedzialność jest
ukształtowana również na innych, surowszych zasadach1. Art. 448 jest
instytucją nową, wprowadzoną zaledwie kilka lat temu do kodeksu cy-
wilnego, a w konsekwencji orzecznictwo nie jest jeszcze na tyle silnie
ukształtowane, aby można stwierdzić, że usunięte zostały wszystkie
wątpliwości interpretacyjne. Wydaje się natomiast oczywiste, że wpro-

1Por. co do tych kwestii B. Lewaszkiewicz-Petrykowska: W sprawie wykładni art. 448 k.c., Przegląd
Sądowy 1997, nr 1; M. Safjan: Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie kodeksu cywilnego, Przegląd
Prawa Handlowego 1997, nr 1; A. Szpunar: Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999.
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wadzenie takiej ogólnej i pojemnej formuły zadośćuczynienia pienięż-
nego, jaką stanowi art. 448 k.c., obejmującej naprawienie krzywdy nie-
majątkowej w wypadku naruszenia każdego dobra, stanowi właściwie
przełomowy punkt w rozwoju ochrony dóbr osobistych co najmniej od
czasu, w którym polskie prawo cywilne zrezygnowało z szerokiej kon-
cepcji zadośćuczynienia przyjętej wcześniej na gruncie przedwojenne-
go kodeksu zobowiązań.

Obok ogólnych i podstawowych regulacji związanych z majątkową
ochroną dóbr osobistych, zawartych w kodeksie cywilnym w art. 445
i 448, których zastosowanie obejmuje także relacje pomiędzy persone-
lem medycznym a pokrzywdzonym pacjentem, problematyce zadość-
uczynienia poświęcone są również osobne przepisy w ustawie o zakła-
dach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r.2, którym poświęcę nieco
więcej uwagi3.

Ustawa z 1991 roku w przepisie art. 19a przewiduje, że sąd może na
podstawie art. 448 k.c. przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę
pieniężną tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
wywołaną zawinionym naruszeniem praw pacjenta.

Regulacja ta nie jest ani do końca jasna, ani precyzyjna. Powstaje
bowiem szereg pytań, które wymagają rozważenia. Jaka jest relacja
pomiędzy szczegółowymi postanowieniami ustawy, które dotyczą, jak
można zauważyć, tylko pewnego typu czy pewnych kategorii dóbr oso-
bistych związanych z prawami pacjenta, a nie, jak na tle regulacji ko-
deksowej (art. 448), ogólnie ujętej ochrony dóbr osobistych? Czy mamy
w tym wypadku do czynienia z przejawem relacji zachodzącej pomię-
dzy lex specialis (ustawa o zakładach opieki zdrowotnej), a lege generali

(kodeks cywilny), co mogłoby oznaczać, że katalog praw, do którego
odwołuje się art. 19a wyłącza stosowanie ogólnych zasad w zakresie
ochrony dóbr osobistych ? Jaka jest w istocie podstawa zasądzenia za-
dośćuczynienia pieniężnego (kodeks cywilny czy specyficzne regulacje
zwarte w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej)? Kto może być adre-
satem tego rodzaju roszczeń? Jaki jest mechanizm ich dochodzenia?

2Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.
3Por. J. Jończyk: Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym, Prze-

gląd Sądowy 2003, nr 9; M. Kolasiński: Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym, Prawo i Medycyna
2002, nr 11.
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Rozpocząć należy od dość oczywistego stwierdzenia, że zakres uregu-
lowania zawartego w art. 19a jest ograniczony pod względem przedmio-
towym i podmiotowym. Ochrona w postaci zadośćuczynienia jest tam prze-
widywana w odniesieniu do przypadków naruszenia wyraźnie wskazanych
dóbr (prawa pacjenta), zaś roszczenie z tego tytułu może być skierowane
do zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotowo zakres art. 19a obejmuje pe-
wien wycinek stosunków występujących pomiędzy pacjentem a persone-
lem medycznym, a więc poza jego zakresem pozostaje w szczególności
odpowiedzialność samego lekarza w związku z wykonywaną przezeń prak-
tyką prywatną. Nie oznacza to oczywiście, że w takich przypadkach brak
jest podstaw do żądania zadośćuczynienia; wniosek taki byłby całkowicie
błędny, ponieważ zawsze ogólną podstawę dla roszczeń z tytułu zadość-
uczynienia będą tworzyły wskazane wyżej przepisy kodeksu cywilnego.
Podstawą żądania zadośćuczynienia jest wskazywane w treści art. 19a na-

ruszenie zawinione praw pacjenta, a więc można zauważyć, że w tym punk-
cie, jeżeli przyjąć dominujący wariant interpretacyjny art. 448 k.c. nie ist-
nieje różnica co do zasady odpowiedzialności według ujęcia kodeksowe-
go i zawartego w przepisie ustawy o ZOZ.

Wstępnie nasuwać się może wniosek, że art. 19a jest po prostu przeja-
wem, niestety, typowego dla naszego ustawodawstwa zjawiska superflu-

um, a więc istnienia regulacji zbędnej, która nie wnosi żadnych nowych
elementów w stosunku do występujących już w systemie uregulowań praw-
nych. Jeżeli bowiem jest tak, jak to stwierdzono wyżej, że art. 448 k.c. obej-
muje wszelkie dobra osobiste, to tym samym obejmuje również dobra chro-
nione za pośrednictwem art. 19a. Jeżeli dodać, że przesłanki (a zwłaszcza
przyjęta w obu wypadkach zasada odpowiedzialności) są takie same, to
wrażenie co do istnienia superfluum może ulegać wzmocnieniu.

Podkreślenia wymaga przede wszystkim to, że art. 19a nie może być

traktowany ani jako lex specialis w stosunku do regulacji kodeksowych,

ani też jako samodzielna podstawa zasądzenia zadośćuczynienia (co

zresztą zdaje się wynikać już wyraźnie z odesłania zawartego w treści

tego przepisu)4. Przyjęcie roli art. 19a jako lex specialis w stosunku do
regulacji kodeksowych mogłoby prowadzić do zasadniczo wadliwych
wniosków, a przede wszystkim do nieoczekiwanego zmniejszenia za-

4Inaczej J. Jończyk: Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym,
Przegląd Sądowy 2003, nr 9.
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kresu ochrony przysługującej pokrzywdzonym w relacjach z zakładem
opieki zdrowotnej. Konsekwencją takiego ujęcia musiałoby być bowiem
uznanie, że w relacjach pomiędzy zakładem opieki zdrowotnej a pa-
cjentem nie obowiązują ogólne podstawy przyznawania zadośćuczynie-
nia ukształtowane w kodeksie, ergo jego podstawy można w tych wy-
padkach poszukiwać wyłącznie w oparciu o specyficzne regulacje pra-
wa medycznego. Okazałoby się, że paradoksalnie pacjent byłby pozba-
wiony ochrony tych dóbr osobistych, których wprost nie wymieniają
przepisy ustawy o ZOZ, do czego trudno byłoby znaleźć jakiekolwiek
racjonalne uzasadnienie. Przepis ten nie może być także traktowany

jako samodzielna podstawa zasądzenia zadośćuczynienia, skoro prze-

słanki, od których będzie zależeć ustalenie tej lub innej kwoty zadość-

uczynienia pieniężnego są określone w art. 448 k.c, do którego ustawa

jednoznacznie odsyła (należy więc rozumieć, że znajdą tu zastosowa-

nie ustalone w orzecznictwie i w doktrynie kryteria, od których zależy

określenie kwoty zadośćuczynienia, a które wiążą się z rozmiarami cier-

pień i ujemnych doznań psychicznych pokrzywdzonego, stopniem za-

winienia i motywacją sprawcy, jego zachowaniem już po dokonanym

naruszeniu, a więc tymi elementami, które wskazywać mogą na inten-

sywność naruszenia dóbr pokrzywdzonego, etc.). Jaka jest więc rola tej
regulacji?

3. Funkcja art. 19a w relacji do ogólnych podstaw żądania

zadośćuczynienia

Najogólniej mówiąc, pełni ona rolę uzupełniającą w stosunku do pod-
stawowych regulacji kodeksowych. Art. 19a i art. 448 muszą być trakto-

wane łącznie jako podstawa żądania zadośćuczynienia, a więc oba

te przepisy służą skonstruowaniu (dekodowaniu) normy prawnej, która

znajdzie zastosowanie w odniesieniu do rozważanych sytuacji związa-

nych z naruszeniem praw pacjenta. Sfera zastosowania tej nor-

my pokrywa się w dużym stopniu ze sferą stosowania wskazanej regula-

cji kodeksowej, a częściowo poza nią wykracza. W tym zakresie, w któ-
rym obie regulacje mogą być brane pod uwagę jako podstawa ochrony
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interesów pokrzywdzonego, do niego będzie w istocie należała decyzja
czy zechce skorzystać z ogólnej podstawy zawartej w art. 448 k.c., czy
też sięgnie do normy dekodowanej w oparciu o art. 19a oraz art. 448
k.c. Kwestia określenia podstawy prawnej żądania zadośćuczynienia nie
jest jednak obojętna z punktu widzenia pokrzywdzonego i to także
w polu wspólnego działania obu regulacji. Funkcją istotną art. 19a jest

przede wszystkim ułatwienie dochodzenia zadośćuczynienia w wyraź-

nie określonych sytuacjach, wskazywanych przez ustawę jako stano-

wiące naruszenie praw pacjenta. Oznacza to daleko idące konsekwen-

cje. Pokrzywdzony nie musi wykazywać w tych wypadkach, że doszło

do naruszenia jego dobra osobistego. Ustawa przesądza bowiem, że

podstawą zadośćuczynienia jest naruszenie praw pacjenta, ergo nie ma

potrzeby dalszych ustaleń czy chroniony interes pacjenta przybiera po-

stać dobra osobistego, czy też nie. Wpływa to oczywiście znacząco na
skuteczność dochodzenia zadośćuczynienia.

Istnieje jednak sfera samodzielnego zastosowania dekodowanej
(w oparciu o art. 19a i art. 448 k.c.) normy prawnej, co już nie tylko czyni
dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie łatwiejszym w relacjach
z zakładem opieki zdrowotnej, ale też prowadzi do poszerzenia – na
pewnych odcinakach – sfery stosowania tej instytucji, a to już wyraźnie
wskazuje na uzupełniającą – w stosunku do ogólnych mechanizmów funk-
cję tej regulacji. Po pierwsze, warto dostrzec regulację art. 19a ust. 2,
która tworzy samodzielną przesłankę żądania zapłaty odpowiedniej
kwoty pieniężnej na cel społeczny wskazany przez najbliższego członka
rodziny, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w wy-
padku naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności.
Ten instrument wyraźnie wykracza poza granice zakreślone konstruk-
cją art. 448 k.c. Po drugie, nie można tracić z pola widzenia faktu, że

pewne prawa pacjenta, wymienione w art. 18 i 19 ustawy o ZOZ prowa-

dzą do rozszerzenia zakresu dóbr osobistych podlegających ochronie

na podstawie dotychczas ukształtowanego orzecznictwa (np. prawo do

świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycz-

nej, czy prawo do transparentnej procedury ustalającej kolejność do-

stępu do świadczeń; prawo do korzystania ze specjalnej opieki pielę-

gnacyjnej ze strony osób bliskich). Po trzecie wreszcie, zakres stoso-

wania dekodowanej normy nie ogranicza się wyłącznie do reżimu od-
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powiedzialności ex delicto. Należy bowiem podkreślić, że zakład opieki
zdrowotnej może odpowiadać na różnych podstawach. Obok odpowie-
dzialności ex delicto, która wydaje się w tych wypadkach dość oczywi-
sta, zważywszy na ogólny i powszechny charakter obowiązków nakła-
danych na zakłady opieki zdrowotnej w stosunku do beneficjentów tych
zakładów [wchodzą tu w grę różne podstawy art. 430 – zasada ryzyka,
art. 429 – wina w wyborze (culpa in eligendo) czy art. 416 k.c. – wina
własna osoby prawnej], odpowiedzialność ta może być kształtowana rów-
nież w oparciu o reżim kontraktowy (art. 471 i n. k.c.)5. Bez względu
bowiem na charakter zakładu (publiczny lub niepubliczny) można za-
łożyć, że w momencie podejmowania czynności przez instytucję me-
dyczną więź obligacyjna istnieje nie tylko w stosunku do podmiotów
korzystających ze świadczeń poza granicami ubezpieczenia powszech-
nego (a więc na podstawie ubezpieczenia prywatnego czy indywidual-
nie zawartej umowy o leczenie), ale także w stosunku do świadczenio-
biorców. Rozwijać tego wątku nie można w ramach syntetycznego opra-
cowania, ale nie sposób nie dostrzegać podstaw dla odpowiedzialności
ex contractu nieomal w każdym typie relacji pomiędzy pacjentem a za-
kładem, choćby w związku z dokonywanym uprzednio przez pacjenta
wyborem tej, a nie innej instytucji leczniczej oraz przede wszystkim ze
względu na istniejącą wcześniej więź prawną nawiązywaną w oparciu
o publicznoprawny stosunek powszechnego ubezpieczenia zdrowotne-
go. Warto dostrzec i docenić ów szerszy6 z punktu widzenia reżimów
odpowiedzialności zakres zastosowania omawianej normy, ponieważ
w ten sposób dochodzi do przełamywania istniejącej obecnie, (a nie-
zgodnej z tendencjami w prawie europejskim), zasady wiązania insty-
tucji zadośćuczynienia wyłącznie z reżimem deliktowym. Proponowa-
ny kierunek interpretacyjny w pełni odpowiada ratio legis istniejących
rozwiązań, skoro, biorąc pod uwagę tożsamość naruszanych interesów
pacjenta, jest zupełnie obojętne w ramach jakiego reżimu dochodzi do
podniesienia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego.

5Możliwy jest więc zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu. Inaczej J. Jóźwiak, którego zda-
niem nie wchodzi w grę zbieg odpowiedzialności w wypadku instytucji medycznej działającej na podstawie
kontraktów z kasą chorych (NFZ) Pogląd ten nie ma podstaw.

6M. Safjan: Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu [w:] Odpo-
wiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Zaka-
mycze 2004.
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4. Przesłanka zawinionego naruszenia praw pacjenta

Podstawą żądania zadośćuczynienia w analizowanych sytuacjach
może być jedynie zawinione naruszenie praw pacjenta. Wymaga to krót-
kiego komentarza. Zawinienie, o którym mowa w art. 19a, nie oznacza,
że przesłanką może być wyłącznie wina samego zakładu opieki zdro-
wotnej jako osoby prawnej, chodzi tu bowiem przede wszystkim o za-
winione zachowania członków personelu takiej instytucji (niekoniecz-
nie medycznego) – bezpośrednich sprawców naruszenia praw gwaran-
towanych w ustawie.

W tym miejscu należy też przypomnieć kwestię dla każdego prawnika
oczywistą, ale w praktyce obarczoną licznymi nieporozumieniami,
a mianowicie, że dla przyjęcia przesłanki zawinionego naruszenia wystar-
czy każdy stopień zawinienia, a więc również każdy stopień winy nieumyśl-
nej (co oczywiście rozmija się z potocznym rozumieniem winy). Mając na
uwadze odesłania do kodeksu cywilnego nie może budzić żadnych wąt-
pliwości, że w konsekwencji każdy stopień niestaranności po stronie per-
sonelu medycznego, w tym także w najlżejszej postaci niedbalstwa (culpa

levissima) prowadzić może do odpowiedzialności, a więc uruchomić rosz-
czenie o zadośćuczynienie pieniężne7. Natomiast natężenie winy może
mieć znaczenie z punktu widzenia określenia wysokości zadośćuczynie-
nia. Roszczenie może na przykład uzasadniać brak informacji o określo-
nym ryzyku wynikający ze zwykłego przeoczenia ze strony lekarza prowa-
dzącego, a nie tylko wynikający z intencji ograniczenia pacjentowi dostę-
pu do informacji. Podobnie odpowiedzialność z tego tytułu może powstać
w związku z niewłaściwie wyrażoną zgodą na podjęcie zabiegu, nawet
jeżeli ominięcie którejkolwiek z przesłanek zgody i ograniczenie autono-
mii nie było intencją lekarza. Tylko dla porządku należy przypomnieć, że
formuła winy ma charakter zobiektywizowany, a więc jest oparta o tzw.
abstrakcyjne mierniki oceny. W jej ramach indywidualne cechy sprawcy
liczą się w sposób nader ograniczony, podstawowym punktem odniesie-
nia pozostaje zewnętrzny „model poprawnego postępowania”, wedle któ-
rego oceniane jest zachowanie konkretnego sprawcy naruszenia.

7Co do piśmiennictwa por. m.in. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska: Zakres niedbalstwa jako podstawy
odpowiedzialności cywilnej, Nowe Prawo 1956, nr 3; J. Dąbrowa, Wina jako przesłanka odpowiedzialności
cywilnej, Wrocław 1969; M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruń 2004, wyd. VI.
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5. Kilka uwag o prawach pacjenta

Warto obecnie zwrócić uwagę na poszczególne kategorie praw pa-
cjenta, które są wskazywane w art. 19a, ponieważ może to przybliżyć
sam mechanizm dochodzenia zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzyw-
dy niemajątkowej. Jak już to wielokrotnie wspominano art. 19a doty-
czy wypadków naruszenia praw pacjenta, które są wprost wskazywane
w odpowiednich przepisach ustawy (art. 19 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 3,
a także art. 18 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1).Wśród tych praw należy wymie-
nić prawo do świadczeń zdrowotnych, które odpowiadają standardom
wiedzy medycznej, prawo do korzystania z transparentnej procedury
ustalającej kolejność świadczeń w wypadku ograniczonego dostępu,
prawo do informacji o własnym stanie zdrowia, do wyrażenia zgody na
podjęcie interwencji medycznej, do zachowania intymności i godności
pacjenta, a także prawo do umierania w spokoju i godności. Specyficz-
ną kategorię tworzą prawa z ust. 3 art. 19 do dodatkowej opieki pielę-
gnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską, do kontaktu osobistego
z osobami z zewnątrz, do opieki duszpasterskiej. Wymieniane są także
w ustawie określone uprawnienia związane z prawem dostępu do in-
formacji zawartych w dokumentacji medycznej (art. 18 ust. 2 oraz ust.
3 pkt 1). Jak już wskazano wcześniej, większość tych praw jest pewną
manifestacją, przejawem chronionych dóbr osobistych, takich jak god-
ność każdej osoby, jej autonomia równoznaczna ze swobodą decydo-
wania o sobie, ochrona integralności cielesnej, prywatność życia,
w tym autonomia informacyjna). Dobra te podlegają w świetle istnieją-
cego uregulowania daleko idącej konkretyzacji, zaś celem zabiegu usta-
wowego jest – jak to już wskazywano – ułatwienie sytuacji pokrzywdzo-
nych. Nie przeczy to jednak tezie, że do zbliżonych wniosków, gdy cho-
dzi o zakres ochrony, mogłoby dojść kreatywne orzecznictwo sądowe,
zważywszy na otwarty katalog dóbr osobistych w art. 23 (por. np. dobra
osobiste ukształtowane w orzecznictwie w postaci prawa do poznania
własnej tożsamości, czy choćby prawa do ochrony poczucia psychiczne-
go własnej płci czy poszanowania pamięci osoby bliskiej).

Obecnie kilka refleksji warto poświęcić problematyce niektórych
praw. Jest to jedynie próba egzemplifikacji zagadnień pojawiających
się na tym tle, a nie wyczerpujące przedstawienie kwestii związanych
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z naruszeniem poszczególnych praw. Kilka uwag poświęconych zosta-
nie zagadnieniom standardu medycznego, procedur ustalania kolejno-
ści w wypadku deficytowych usług medycznych, zgody na zabieg oraz
praw pacjenta do informacji o stanie zdrowia.

Rozpocznijmy więc od prawa do świadczenia zdrowotnego, które
odpowiada wymaganiom wiedzy medycznej (standardom medycznym).
Naruszenie prawa pacjenta do odpowiedniego standardu bardzo czę-
sto będzie się łączyło przede wszystkim ze szkodą majątkową, jest bo-
wiem oczywiste, że leczenie z naruszeniem standardów prowadzi naj-
częściej do rozstroju zdrowia, czy uszkodzenia ciała, a więc szkody na
osobie mającej także wymiar majątkowy. Powstaje tu jednak pytanie,
czy wtedy kiedy pacjent został skutecznie wyleczony, a więc otrzymał
efektywną pomoc medyczną, ale uczynione to zostało przy użyciu prze-
starzałych metod, nadmiernie długo, i zbyt uciążliwą terapią niezgodną
ze standardem, to także ma prawo do żądania zadośćuczynienia pie-
niężnego na podstawie art. 19a? I czy prawo to może być realizowane
niezależnie od tego, czy pokrzywdzony dochodzi jednocześnie roszcze-
nia odszkodowawczego sensu stricto czyli roszczenia, które obejmuje
naprawienie szkody majątkowej.

Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzą-
cej. Naruszenie standardu (np. jeżeli pokrzywdzonemu wszczepiono
absolutnie przestarzały typ protezy, którą należy wymienić najdalej
po 5 latach albo był operowany w sposób nieodpowiadający wymaga-
niom nowoczesnej anestezjologii) połączone z ujemnymi doznaniami
psychicznymi, dyskomfortem i poczuciem braku zaufania do serwisu
medycznego uzasadnia zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego. Co
jest standardem medycznym? To jest oczywiście problem sam w so-
bie, i trudno go w tym miejscu szerzej rozwijać8. Należy jednak za-
uważyć, że nasze prawo jest pod tym względem bardzo niespójne i nie
pozwala na udzielenie precyzyjnych odpowiedzi, a w konsekwencji na
jednoznaczne określenie tego, co jest in casu wymaganym standar-
dem medycznym, będzie napotykało na zasadnicze trudności. Kodeks
Etyki Lekarskiej mówi o powinności zachowania się zgodnie z wyma-
ganiami współczesnej wiedzy medycznej (art. 4), ustawa o zawodzie

8Por. m.in. moje uwagi w artykule: Odpowiedzialność odszkodowawcza za nienależytą jakość świadczeń
medycznych, Prawo i Medycyna, 2001, nr 9.
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lekarza wskazuje na obowiązek lekarza przestrzegania aktualnej wie-
dzy medycznej, ale już z zastrzeżeniem, że ma to czynić w ramach
„dostępnych metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i lecze-
nia chorób” (art. 4), a wspomniany wyżej art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej operuje kryterium zgodności świad-
czenia z wymaganiami wiedzy medycznej, a jak wynika dalej z treści
tego przepisu, ograniczona dostępność świadczeń nie powoduje ob-
niżenia standardu, ale konieczność zachowania transparentnej pro-
cedury kolejności. Nie rozstrzyga niestety tych wątpliwości nowa usta-
wa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych9, która wskazuje ogólnie i bardzo sze-
roko zakres uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej (art. 15), ale
nie wprowadza jednocześnie kryteriów wymaganego standardu tych
świadczeń. Sformułowanie oceny, co jest wymaganym standardem
medycznym znakomicie utrudnia brak jednolitych, powszechnie przy-
jętych procedur medycznych określających sposób postępowania (stan-
dard) w określonych sytuacjach związanych z diagnozą i terapią, cho-
ciaż wskazywano na celowość ich opracowania [również w wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego z 7 stycznia 2004 r. (sygn. akt K 14/0310)]. Na
tym tle należy więc wyraźnie i uczciwie powiedzieć, że w warunkach,
w których działa polska medycyna, operowanie kryterium najbardziej
aktualnego standardu medycznego jest nierealne, a nawet wprowa-
dzające w błąd potencjalnych beneficjentów tych świadczeń. Inter-
pretacja prawa pacjenta określonego w art. 19 ust. 1 pkt 1 nie może
więc abstrahować od realiów i zgrzebnej rzeczywistości polskiej służ-
by zdrowia. Pozostanie ostatecznie do oceny sądu, jaki jest ten wyma-
gany standard, co będzie trzeba ustalić według racjonalnych kryte-
riów, biorąc pod uwagę poziom i jakość świadczeń oferowanych
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Postulat opracowania –
w odpowiednich ramach normatywnych11 – procedur świadczeń me-
dycznych pozostaje jednak w pełni aktualny, ponieważ dopiero z ich
przyjęciem i upowszechnieniem będzie możliwe urzeczywistnienie
omawianego prawa pacjenta.

9Dz. U. Nr 210, poz. 2135.
10OTK ZU 2004, nr 1, poz. 1
11Co nie oznacza, że określenie procedur powinno następować w samej ustawie. Ustawa powinna

jednak zawierać wyraźne odesłania do procedur ustalonych w określonym trybie.
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Jak już to wskazywano, art. 19 ust. 1 pkt 1 zawiera obok prawa do
odpowiedniego standardu medycznego również prawo do „korzystania
z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej ko-
lejność dostępu do świadczeń medycznych”. Prawo to zostało wzmoc-
nione ostatnio regulacją zawartą w nowej ustawie z 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która
określa powinności w tym zakresie zarówno organów władzy publicz-
nej (samorządowych i administracji rządowej) – art. 6-11, jak i zakła-
dów opieki zdrowotnej (świadczeniodawców) – art. 20. Ta ostatnia re-
gulacja precyzuje obowiązki świadczeniodawcy (w tym także obowiązki
informacyjne wobec pacjenta), ale przede wszystkim ustala dwa nowe
elementy. Po pierwsze, stwierdza że lista oczekujących na udzielenie
świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowa-
dzonej przez świadczeniodawcę (ust. 4 art. 20). Po drugie, określa kry-
teria tworzenia listy oczekujących, w tym przede wszystkim „poszano-
wanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przej-
rzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej” (ust. 5 art. 20).

Naruszenie zasad tak określonej procedury, bez względu na konse-

kwencje zdrowotne dla pokrzywdzonego, stanowić może podstawę żą-

dania przyznania zadośćuczynienia. Istotną przesłanką oceny rzetel-

ności procedury będzie ocena stosowanych w konkretnym zakładzie

zasad ustalania kolejności i weryfikowalność przyjętych kryteriów.

W razie wątpliwości to na świadczeniodawcy spoczywać będzie obo-

wiązek udowodnienia, że procedury nie są arbitralne i odpowiadają

wymaganiom określonym w ustawie. Elementem transparentności pro-
cedury staje się przede wszystkim dostępność do informacji o czasie
i realnej możliwości wykonania świadczenia. Inicjatywa dostarczenia
takiej informacji – w wypadku niemożności natychmiastowego wyko-
nania pożądanego świadczenia – należy do świadczeniodawcy, a nie do
pacjenta, który nie może być „skazywany” na domysły i poszukiwanie
odpowiednich źródeł wiedzy o tym, co może mu się należeć w konkret-
nej sytuacji.

Warto przy okazji zauważyć, że z tytułu naruszenia praw pacjenta

związanych z procedurą ustalającą kolejność świadczeń zdrowotnych

może powstawać też odpowiedzialność organów władzy publicznej, dla

której podstawą będzie art. 417 i n. k.c. Nie ulega bowiem wątpliwości,
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że naruszenie obowiązków określonych w art. 6 i n. ustawy z 2004 r.

(np. zaniechanie tworzenia właściwych warunków funkcjonowania sys-

temu ochrony zdrowia) może stanowić podstawę zarzutu bezprawnego

zachowania organów władzy publicznej w rozumieniu regulacji kodek-

sowych. Kwestia tu może być jedynie zasygnalizowana i wymaga od-
rębnego opracowania.

Kolejne prawo pacjenta, na które warto zwrócić uwagę na tle art. 19
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, to prawo do wyrażenia zgody
na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po
uzyskaniu odpowiedniej informacji – (ust. 1 pkt 3). Nie ma tu miejsca
na omawianie rozległej problematyki związanej z koncepcją informed

consent12, trzeba więc ograniczyć się do kilku zaledwie uwag związa-
nych z chronionym w ten sposób dobrem osobistym pacjenta, jakim
jest jego autonomia i prawo do samostanowienia w zakresie wszelkich
spraw związanych z podejmowanymi zabiegami medycznymi. Nasuwa
się przede wszystkim uwaga, że nie można naruszenia omawianego pra-
wa utożsamiać z sytuacjami najczęściej znanymi z praktyki sądowej,
kiedy kwestie związane z wadliwością zgody ujawniają się w związku
z nieudanym zabiegiem medycznym, a w każdym razie z zabiegiem,
który nie przynosi pożądanych rezultatów. Przedmiotem ochrony nie

jest bowiem w tym wypadku zdrowie pacjenta, ale jego autonomia,

a więc również swoboda decyzji o niepoddawaniu się interwencji me-

dycznej, nawet wtedy gdy wydaje się ona w pełni racjonalna, zgodna

z zasadami wiedzy medycznej i dobrze rokująca co do swych rezulta-

tów. W konsekwencji nie może budzić wątpliwości, że sam brak prawi-
dłowo wyrażonej zgody na przeprowadzony zabieg medyczny, bez wzglę-
du na to, jakie on przyniósł wyniki dla pokrzywdzonego, może uzasad-
niać żądanie zadośćuczynienia, ponieważ krzywda polega w takim wy-
padku nie na rozstroju zdrowia czy uszkodzeniu ciała, ale na narusze-
niu wolności decydowania przysługującej pokrzywdzonemu. Zabieg
może być więc doskonale przeprowadzony, zgodnie z zasadami sztuki
i leżeć w interesie pacjenta, nie sanuje to jednak braku zgody na jego
dokonanie. Mylne jest więc, jakże częste w takich wypadkach, przeko-
nanie, że przecież pacjent nie dowiódł, że stała mu się krzywda. Należy

12Por. m.in. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruń 2004, i cytowane tam orzecznictwo.
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przy ocenie dokonanego naruszenia pamiętać też o tym, że zgoda pa-
cjenta tylko wtedy będzie zwalniała od odpowiedzialności z tytułu za-
dośćuczynienia pieniężnego, jeżeli będzie odpowiadała w pełni stan-
dardom „informed consent”, a więc m.in. będzie opierała się na wyma-
ganej informacji o zabiegu oraz została wyrażona świadomie. Podsta-
wą do żądania zadośćuczynienia pieniężnego będzie jednak także sytu-
acja, w której pominięto zgodę osoby, która nie jest w pełni zdolna do
jej samodzielnego wyrażenia, ale prawo przewiduje jej uczestnictwo
w procesie podejmowania decyzji o zamierzonym zabiegu medycznym
(np. osoba ubezwłasnowolniona częściowo, czy małoletni powyżej
16 roku życia). Wreszcie pamiętać też należy o tym, że z kolei sam fakt
wyrażenia świadomej zgody nie uchyli odpowiedzialności za narusze-
nie integralności cielesnej, wtedy kiedy dotyczy ona niedopuszczalne-
go zabiegu medycznego, na przykład niezgodnego z wymaganymi stan-
dardami eksperymentu medycznego. Nie można skutecznie zgodzić się
na wszystko. Wreszcie podkreślić należy, że omawiane prawo pacjenta
do wyrażenia zgody na zabieg medyczny może być naruszone pośred-
nio, poprzez nieuwzględnienie stanowiska osób, które są upoważnione
przez ustawodawcę do wyrażania zgody tzw. substytucyjnej (np. przed-
stawiciela ustawowego lub faktycznego). Pokrzywdzonym w rozumie-
niu art. 19a jest oczywiście w takiej sytuacji pacjent, którego poddano
interwencji medycznej pomimo wadliwości zgody, a nie osoby pomi-
nięte w procesie podejmowania decyzji.

Prawo do wyrażenia zgody na zabieg medyczny pozostaje w bezpo-
średnim związku z prawem do informacji o swoim stanie zdrowia13.
W obu wypadkach dobrem chronionym jest przede wszystkim autono-
mia pacjenta. W wypadku prawa do informacji chodzi nie tylko o urze-
czywistnienie swobodnego i świadomego podejmowania decyzji o pla-
nowanych zabiegach medycznych, ale wprost o ochronę wartości, jaką
jest wiedza o sobie samym, stanowiąca przesłankę konieczną dla po-
dejmowania różnych ważnych decyzji w życiu osobistym, niekoniecznie
związanych z leczeniem. Przekazywanie pacjentowi informacji nie może
więc być traktowane wyłącznie w kategoriach swoistego „zabezpiecze-
nia” lekarza przed odpowiedzialnością z tytułu podjęcia interwencji bez

13Por. m.in. J. Szpara: Prawo do informacji medycznej w relacjach pacjenta z lekarzem, Prawo i Medycy-
na 1999, nr 4.
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prawidłowo wyrażonej zgody. Inicjatywa i aktywność w przekazie in-
formacji o stanie zdrowia należeć powinna do lekarza, a nie do pacjen-
ta, który najczęściej nie posiada nawet wiedzy umożliwiającej posta-
wienie sensownych pytań.

6. Kilka uwag końcowych

Rekonstrukcja normy stanowiącej podstawę do żądania zadośćuczy-
nienia pieniężnego w związku z naruszeniem praw pacjenta prowadzi
do wniosku, że roszczenie z tego tytułu poprzez zawarte w art. 19a ustawy
odesłanie do art. 448 k.c. będzie mogło przybierać dwojaką postać: albo
będzie to roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz
pokrzywdzonego (co będzie zapewne typową sytuacją), albo też żąda-
nie zapłaty określonej kwoty na cel społeczny. Możliwość taką przewi-
duje wprost regulacja kodeksowa w art. 448 i trudno by znaleźć argu-
menty wyłączające jej zastosowanie w omawianych wypadkach. W grun-
cie rzeczy zarówno w wypadku zasądzenia odpowiedniej sumy pienięż-
nej na rzecz samego pokrzywdzonego, jak i – na jego żądanie – na okreś-
lony cel społeczny, chodzi o ochronę tej samej wartości i tego samego
interesu. Dysponentem roszczenia pozostaje pokrzywdzony i jest cał-
kowicie uzasadnione, aby to do niego należał wybór celu, na który prze-
znaczona ma być zasądzona od instytucji medycznej kwota pieniężna.
Prezentowane tu stanowisko jest konsekwencją przyjętego wyżej zało-
żenia, że formuła zawarta w art. 19a nie może być interpretowana
w sposób ograniczający ochronę naruszonych interesów osobistych po-
krzywdzonego w porównaniu do ogólnej formuły ochrony przyjętej
w kodeksie cywilnym.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, odnoszące się do niektó-
rych zaledwie aspektów problematyki zadośćuczynienia pieniężnego,
można zauważyć, że podstawowe znaczenie regulacji zawartej w usta-
wie o zakładach opieki zdrowotnej polega na ułatwieniu, a w istocie na
uproszczeniu mechanizmów dochodzenia ochrony interesów pokrzyw-
dzonego. Regulacja ta nie zastępuje natomiast, ani też nie eliminuje
ogólnie przyjętych w prawie cywilnym instrumentów ochrony dóbr oso-
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bistych. Pokrzywdzony (pacjent) może więc wysuwając z tego tytułu
roszczenia wobec zakładu opieki zdrowotnej odwoływać się do instru-
mentów kodeksowych – i to zarówno do środków niemajątkowych
ochrony dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.), jak i środków majątkowych
(przewidywanych w art. 445 i 448 k.c.).

W praktyce sądowej najliczniejszą kategorię roszczeń z tytułu zadość-
uczynienia kierowanych przeciwko instytucji medycznej (lekarzowi) sta-
nowią roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia wywoła-
nych niezachowaniem wymaganego standardu medycznego, błędem
medycznym w zakresie diagnozy i terapii czy zaniechaniem lekarza. Jest
rzeczą interesującą i zastanawiającą, że o ile ta ostania kategoria rosz-
czeń z tytułu zadośćuczynienia znajduje w praktyce szeroki oddźwięk,
to prawie niezauważalne są roszczenia o naruszenie praw pacjenta, które
nie miałyby związku z wadliwie przeprowadzoną interwencją medycz-
ną. Sfera interesu osobistego pacjenta związanego z prawidłowym kształ-
towaniem jego relacji z instytucją medyczną (personelem medycznym)
nadal, jak się okazuje, nie jest zbyt wysoko ceniona, a w każdym razie
na pewno w minimalnym stopniu jest ona identyfikowana przez samych
pokrzywdzonych jako podlegająca samodzielnej ochronie, niezależnie
od tego, z jakim skutkiem przebiegał sam proces leczenia. Niedosta-
teczna jest więc świadomość, że omawiane tu instrumenty ochrony słu-
żą przede wszystkim ochronie takich wartości jak autonomia, godność
osoby i jej prywatność, nie stanowią zaś sankcji, jak się powszechnie
sądzi za nieudane przeprowadzenie zabiegu medycznego.

Nasuwa się więc wniosek, że mamy tu do czynienia z utrzymywa-
niem się niepokojącej tendencji w ramach odpowiedzialności medycz-
nej, która jest wyrazem mocno uproszczonego, by nie powiedzieć spry-
mitywizowanego podejścia do tych zagadnień. Jest to wyraz myślenia
anachronicznego, odbiegającego od standardów przyjętych w nowocze-
snym prawie medycznym w Europie. I w gruncie rzeczy powinniśmy
w znacznie większym stopniu skupić się na tej sferze, niedocenianych
i nieskutecznie chronionych w praktyce interesów pokrzywdzonego. Tyl-
ko w ten sposób pojawia się może szansa na to, że odpowiedzialność
medyczna będzie odgrywała lepiej rolę prewencyjną, a więc także waż-
ną rolę w prawidłowym kształtowaniu relacji pomiędzy świadczenio-
dawcą a beneficjentem usług medycznych.
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1. Uwagi wstępne

Gdy mowa jest o zagadnieniu kontrowersyjnym – jest nim na pewno
powszechne ubezpieczenie zdrowotne – i gdy w debacie uczestniczą
specjaliści różnych dziedzin teorii i praktyki (prawnicy, lekarze, ekono-
miści, politycy społeczni), to pożądane jest poprzedzenie właściwego
tematu uwagami o charakterze metodologicznym.

1.1. Ochrona zdrowia i jej podstawowa forma – powszechne ubez-
pieczenie zdrowotne1 (krócej i dla wygody także: ubezpieczenie zdro-
wotne) jest przedmiotem intensywnej regulacji prawnej2 przynoszącej
nowe pojęcia i konstrukcje, które wymagają także nowej interpretacji.
Służba zdrowia w PRL była opisywana w kategoriach prawa admini-
stracyjnego ze względu na administracyjny charakter nie tylko podmio-
tów, ale także stosunków prawnych zapewniających wykonanie opieki
zdrowotnej. Zmiana systemu ochrony zdrowia przez wprowadzenie

1W sytuacji, gdy dopuszcza się różne ubezpieczenia zdrowotne, wskazany jest wybór terminu jedno-
znacznego. W obecnym stanie prawnym proponujemy termin „powszechne ubezpieczenie zdrowotne”,
obejmujący według ustawy ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne, odróżniający to ubezpieczenie od
prywatnych (cywilnoprawnych), a więc niepowszechnych ubezpieczeń w zakresie ochrony zdrowia.

2Obecnie jest to ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, (Dz.U.213.2161), poprzednio zaś ustawa z 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia, a jeszcze wcześniej ustawa z 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Odesłanie do ustawy lub powołanie przepisu (artykułu) dotyczy pierwszej z tych ustaw. Pozostałe są powo-
ływane jako „ustawa 1997” i „ustawa 2003”.
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powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, poddanego warunkom re-
gulowanego rynku świadczeń zdrowotnych, wymaga nowego spojrze-
nia, z uwzględnieniem innych także gałęzi prawa. Jest też oczywiste, że
głośne kontrowersje np. wokół „ustawy 203 zł”3, sposobu zawierania
umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, finansowania ponadlimi-
towych świadczeń zdrowotnych, wykonania świadczenia na koszt pa-
cjenta itp. są przede wszystkim zagadnieniami prawnymi, których wyja-
śnienie jest niezbędne nie tylko na użytek prawnika, lecz także lekarza,
ekonomisty, menedżera, polityka społecznego – jeżeli zajmują się spra-
wami ochrony zdrowia. W polskiej literaturze przedmiotu prawna pro-
blematyka ochrony zdrowia bywa omawiana jednostronnie i selektyw-
nie, przeważnie w aspekcie tzw. procesów lekarskich (cywilnych i kar-
nych), eksperymentu medycznego, relacji między etyką lekarską i pra-
wem itp. Są to zagadnienia ważne, ale nie one budzą zainteresowanie
uczestników sporu o kształt ochrony zdrowia w Polsce, przede wszyst-
kim zaś o losy ubezpieczenia zdrowotnego. To właśnie skłania do zaję-
cia się charakterem prawnym stron i stosunków tego ubezpieczenia.

1.2. Wydaje się, że jedną z większych słabości debaty o ubezpiecze-
niu zdrowotnym jest nieadekwatny język opisu zjawisk i problemów.
Na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) określany jest jako
płatnik, który dokonuje zakupu usług zdrowotnych, świadczeniodawca
nazywany jest zleceniobiorcą, świadczenie opieki zdrowotnej myli się
z procedurą medyczną, do grona podmiotów ubezpieczenia zdrowot-
nego zalicza się na przykład „polityka zdrowotnego”4, odpowiedzial-
ność za szkodę/krzywdę pacjenta bywa redukowana do odpowiedzial-
ności lekarza, niedostatki ubezpieczenia zdrowotnego tłumaczone są
niską składką i ślimaczącą się prywatyzacją zakładów opieki zdrowot-
nej. Jest to pomieszanie materii, wynikające nie tylko z lekceważenia
podziału nauk i przekraczania naukowej kompetencji, ale także z uży-
wania języka (często przestarzałego albo zapożyczonego z angielskiej
terminologii) mylnego i utrudniającego zrozumienie sensu prawnej

3Mowa jest o art. 4a dodanym do ustawy z 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przy-
rostu wynagrodzeń…, ustalającym wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie niższy niż 203 zł miesięcznie, począwszy od 1 stycz-
nia 2001 r.

4Tak J. Koźmiński: Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, „Polityka Społeczna” 2001, nr 2.
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regulacji. W ochronie zdrowia wskazane są więc porządkowanie pojęć
i terminologii oraz ustalenia o charakterze systemowym – jest to waru-
nek sensownego dialogu.

1.3. Omawiana materia jest złożona i stanowi część szerszego zagad-
nienia. Dla przejrzystości wywodu trzeba więc ograniczyć i sprecyzować
przedmiot rozważań. Wybrany temat „strony i stosunki powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego” oznacza, że nie zajmiemy się szerzej inny-
mi zagadnieniami ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia jest pojęciem praw-
nym (w sensie art. 68 Konstytucji), ale nie jest to kategoria jednorodna
należąca do określonej poza prawem konstytucyjnym dziedziny prawa.
Jest to pojęcie zbiorcze obejmujące zagadnienia prawa: zabezpieczenia
społecznego, cywilnego, administracyjnego, karnego i in., z odrębno-
ścią problematyki prawa międzynarodowego i unijnego (UE). W każ-
dej z tych dziedzin liczą się określone paradygmaty oraz zasady i kon-
strukcje prawne, których w porządnej dyskusji nie wolno lekceważyć.

Problematykę prawa ochrony zdrowia (jako pojęcia zbiorczego oraz
przedmiotu badań i nauczania) można podzielić z grubsza wedle kryte-
rium przedmiotowego na trzy części: zdrowie publiczne, powszechne
ubezpieczenie zdrowotne i prywatną ochronę zdrowia. Do zdrowia
publicznego i do zakresu prawa administracyjnego zaliczamy na przy-
kład zagadnienia: przymusu leczenia, narodowych programów zdro-
wotnych (realizowanych przez administrację państwową), inspekcji sa-
nitarnej itp. W tej dziedzinie mieści się także problematyka zakładów
opieki zdrowotnej, wykonywania zawodu medycznego oraz samorządu
zawodowego. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne obok ubezpieczeń
społecznych, bezrobocia i pomocy społecznej zaliczamy do prawa za-
bezpieczenia społecznego jako odrębnej gałęzi prawa5. Odrębne miej-
sce zajmuje prywatna ochrona zdrowia na podstawie cywilnoprawnej
umowy, w tym także w ramach dobrowolnego ubezpieczenia na zasa-
dach Kodeksu cywilnego i prawa ubezpieczeniowego6. Przedmiotem
naszej uwagi jest zatem tylko część problematyki ochrony zdrowia, mia-
nowicie powszechne ubezpieczenie zdrowotne (w Narodowym Fundu-

5Szerzej o tym J. Jończyk: Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. 2, Zakamycze 2003.
6O zakresie i aktualnych problemach tego prawa (w kontekście różnych ubezpieczeń) patrz E. Kowa-

lewski: Ocena nowego ustawodawstwa ubezpieczeniowego, „Państwo i Prawo” 2003 z. 12.
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szu Zdrowia), którego prawny schemat można ująć prosto w pytaniach:
kto wobec kogo do czego i z jakiego tytułu jest obowiązany lub upraw-
niony oraz jaką ponosi odpowiedzialność w razie niewykonania lub nie-
należytego wykonania swego obowiązku. Mowa będzie więc krótko
najpierw o stronach ubezpieczenia zdrowotnego (aspekt podmiotowy),
a następnie o łączących te strony stosunkach prawnych oraz o praw-
nym charakterze tych stosunków, z kilkoma wnioskami w zakończeniu.

Tu potrzebne jest jeszcze jedno zastrzeżenie: podział na gałęzie pra-
wa i zaliczenie określonej materii do tej lub innej gałęzi prawa jest
względny, nienaruszający zasady jedności systemu prawa. Jedną z kon-
sekwencji tego założenia jest metoda kombinacji instytucji prawnych
za pomocą elementów należących systemowo do różnych gałęzi prawa.
W powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym mamy więc także elementy
prawa administracyjnego (na przykład pewne decyzje mają charakter
administracyjny i są podejmowane w trybie k.p.a., a w razie sporu wła-
ściwy jest NSA). Są też elementy prawa cywilnego, na przykład w za-
kresie umowy NFZ ze świadczeniodawcą, albo odpowiedzialności za
szkodę/krzywdę wyrządzoną świadczeniobiorcy (pacjentowi). Powszech-
ne ubezpieczenie zdrowotne zachowuje jednak swoją odrębność od
prawa administracyjnego i od prawa cywilnego, co wynika z ustawy.

1.4. We wstępnych uwagach trzeba jeszcze podnieść kwestię sto-
sunku prawa do polityki społecznej. Otóż w Polsce mamy głęboko
zakorzenioną doktrynalną tradycję, wywodzącą się od K. Krzeczkow-
skiego i W. Szuberta, wedle której polityka społeczna (w naszym za-
gadnieniu polityka zdrowotna jako część polityki społecznej) to celo-
wa i zorganizowana działalność państwa na rzecz zaspokojenia okre-
ślonych potrzeb – tu potrzeb zdrowotnych7, przy czym prawo bywa
traktowane domyślnie jako instrument realizacji polityki zdrowotnej.
Doktryna ta miała sens w PRL w warunkach państwa opiekuńczego,
gdy głównym przedmiotem ochrony było „zdrowie ludności”, a głów-
nym „świadczeniodawcą” minister zdrowia. Ma go natomiast mniej
w III RP w warunkach politycznego i organizacyjnego pluralizmu oraz
ograniczenia funkcji państwa na rzecz podmiotów niepaństwowych

7Tak C. Włodarczyk w wielu wypowiedziach, np.: Wokół problemów definicji polityki zdrowotnej, „Poli-
tyka Społeczna” 1994 nr 11-12.
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i stosunków umownych (zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocnicze-
go charakteru państwa), uwzględniających w większym niż dawniej
stopniu indywidualny aspekt ochrony zdrowia oraz reguły rynku.
W konsekwencji teoria „prawa jako instrumentu polityki zdrowotnej”
wymaga krytycznej oceny i uściślenia, uwzględniającego wspomniany
wyżej podział na zdrowie publiczne, powszechne ubezpieczenie zdro-
wotne i prywatną ochronę zdrowia. W III RP lepsze wydaje się niein-
strumentalne traktowanie ustawy. Ustawa (także ustawa z błędami)
jest wynikiem politycznej decyzji i wyrazem osiągniętego kompromi-
su, powinna być względnie trwałą regulacją, której właściwości moż-
na obiektywnie ustalić, a błędy usunąć w drodze wykładni prawa. Sta-
bilna regulacja prawna sprzyja społecznej homeostazie. W tekście
ustawy należy więc szukać opisu instytucji i sposobu rozwiązania spor-
nych problemów, pamiętając o autonomii przysługującej stronom

ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Strony ubezpieczenia zdrowotnego

Rozważania o treści i charakterze stosunków ubezpieczenia zdro-
wotnego trzeba poprzedzić uwagami o stronach tego ubezpieczenia,
o jego aspekcie podmiotowym. Można też mówić o podmiotach tego
ubezpieczenia8, z podkreśleniem ich statusu prawnego (osobowego).
Wyrażenie „strona” uwydatnia stosunek prawny, relację wobec innej
strony danej więzi prawnej.

Ubezpieczenie zdrowotne (sensu stricto) traktujemy jako węzeł współ-
zależnych stosunków prawnych między trzema stronami (które mogą
mieć różne kwalifikacje podmiotowe): ubezpieczonym, Narodowym
Funduszem Zdrowia (dawniej kasą chorych) oraz świadczeniodawcą
ubezpieczenia zdrowotnego. Funkcjonalny związek tych stron jest oczy-
wisty. W ustawie mamy szczegółową regulację prawną tej więzi, a brak
którejś z tych stron przekreślałby sens ubezpieczenia zdrowotnego.
Ubezpieczony to osoba fizyczna podlegająca ubezpieczeniu
i uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu ubezpieczenia

8J. Jończyk: Podmioty ubezpieczenia zdrowotnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004 nr 1.
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zdrowotnego, która w razie realizacji swojego uprawnienia staje się
świadczeniobiorcą.

Narodowy Fundusz Zdrowia ma odrębny, ustawowy status pod-
miotowy, z osobowością prawną, w sferze podmiotów wykonujących
jednocześnie zadania publiczne (organizowanie i finansowanie
świadczeń opieki zdrowotnej) oraz obowiązków wobec ubezpieczo-
nych, pozostając jednak poza kręgiem organów władzy publicznej9.
Fundusz jest stroną w stosunkach z ubezpieczonym i ze świadcze-
niodawcą.

Pozycja NFZ (dawniej kasy chorych) w systemie prawa nie jest kla-
rowna ani stabilna, jest przedmiotem teoretycznego i praktycznego
(w tym politycznego) sporu, czego spektakularnym przykładem było
zaskarżenie przez grupę posłów do TK ustawy o powszechnym ubez-
pieczeniu w NFZ (sprawa K 14/03), z głównym punktem sporu – rela-
cją NFZ z organami władzy publicznej. Mówiąc obrazowo, chodziło o
to, czy NFZ ma być bliżej władzy, czy bliżej ubezpieczonych (w roli
organizacji wspólnoty ubezpieczonych, pod ich nadzorem). Wyrok TK
w tej sprawie, nie dając odpowiedzi na zasadnicze pytanie, zmusił usta-
wodawcę do ponownego uregulowania pozycji NFZ, co nastąpiło w usta-
wie z 27.08.2004 r. W rezultacie nastąpiło lekkie przesunięcie NFZ
w stronę organów władzy10 – oczywiście nie rozwiązuje to problemu.
W doktrynie finansów publicznych podkreśla się ostatnio potrzebę
wzmocnienia pozycji organów władzy11, co jednak koliduje z tendencją
do wzmocnienia rynku usług w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej
i prywatyzacji podmiotów powołanych do udzielania tych świadczeń.
Według malowniczego wyrażenia państwo idąc na rynek nie musi zdej-
mować korony12, ale czasy się zmieniły: w PRL chwalono szaty króla,
w III RP trzeba natomiast zadbać, by państwo się nie błaźniło. Na mar-
ginesie dodajmy, że jest to problem aktualny w wielu krajach pod róż-
nymi hasłami: więcej rynku, albo więcej władzy na rynku, albo więcej
autonomii i odpowiedzialności samodzielnych podmiotów, względnie

9Odmienny pogląd M. Nesterowicza (Glosa do wyroku SO w Lublinie z 4.04.2002 r., IC 656/99, „Prawo
i Medycyna” nr 3/2004) jest dowolny i pozostaje odosobniony.

10Krytyczne omówienie – J. Jończyk: Czwarta wersja powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, „Praca i
Zabezpieczenie Społeczne” 2004 nr 11.

11Tak C. Kosikowski: Powinności i możliwości prawne oddziaływania państwa na wydatki publiczne, „Pań-
stwo i Prawo” 2004 z. 12.

12J. Łętowski: Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
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niezależnych od władzy13. W europejskim kontekście trafniejsze było-
by usytuowanie NFZ bliżej ubezpieczonych i świadczeniodawców oraz
rynku ze względu na zasady i podstawy ustroju UE, wspólny rynek usług
oraz przepisy o koordynacji (rozporządzenie 1408/71)14. Tu na uwagę
zasługuje doktryna „the enabling state”15, wedle której państwo nie jest
„państwem świadczącym”, lecz umocowuje i umacnia samodzielne pod-
mioty na regulowanym rynku usług.

Problem świadczeniodawcy jako strony ubezpieczenia zdrowotnego
jest skomplikowany i kontrowersyjny. Widać to zwłaszcza na przykła-
dzie typowego świadczeniodawcy, jakim jest zakład opieki zdrowotnej
(jako świadczeniodawca występuje także praktyka lekarska, indywidu-
alna i grupowa, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodar-
czą). Zakład opieki zdrowotnej może mieć różnorodną kwalifikację
prawną (jako zakład publiczny, w tym samodzielny, i niepubliczny, jako
spółdzielnia lub spółka prawa cywilnego i prawa handlowego). Odróż-
nienie dwóch pozycji, mianowicie podmiotu prawa (wedle kwalifikacji
prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego) i strony ubezpiecze-
nia zdrowotnego jest wprawdzie względne, ale jest ważne wobec prze-
noszenia na stosunki ubezpieczenia zdrowotnego administracyjnopraw-
nych cech i właściwości przypisywanych zakładowi opieki zdrowotnej16,
albo do traktowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej jako podmiotu prawa gospodarczego, zwłaszcza utożsamiania
takiego zakładu z przedsiębiorstwem17. Trafny jest pogląd, że zakład
opieki zdrowotnej jest specyficznym bytem prawnym, niepodlegającym
ustawie o działalności gospodarczej18. Zakład opieki zdrowotnej to za-
sadniczo kategoria prawa administracyjnego, obejmująca także relację

13Na przykład w Kanadzie z jej narodową służbą zdrowia proponuje się rozwiązania rynkowe z utrzy-
maniem jednak silnej pozycji władzy (M. Minow: Public and Private Partnership: Accounting for the New
Religion, „Harvard Law Review” Mar2003). Inni ostrzegają, że jest to rozwiązanie nieefektywne i marno-
trawne (M.J. Trebilcock, E.M. Iacobucci: Privatization and Accountability, „Harvard Law Review” Mar2003).
Z perspektywy USA zagadnienia te omawia G.E. Metzger: Privatization as Delegation, „Columbia Law
Review” Oct2003.

14O europejskich dylematach dotyczących także naszej dziedziny patrz. D. Caruso: Private Law and
Public Stakes in European Integration: The Case of Property, “European Law Journal” Nov2004.

15I. Taylor: New Labour and the Enabling State, “Health and Social Care Community” Nov2000.
16Tak w szczególności NSA w wyroku Składu Siedmiu Sędziów z 19.05.2003 r., OSA 1/03, z aprobującą

glosą B. Adamiak, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003 poz. 136.
17Tak np. P. Bielski: Glosa do postanowienia SN z dnia 26.04.2002 r., IV CKN 1667/00, „Rejent” 2004 nr 2.
18U. Drozdowska, M. Zaremba: Problematyka podmiotowości gospodarczej zakładów opieki zdrowotnej

na tle wybranych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Prawo i Medycyna” nr 13/2003.
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z pacjentem, czego nie należy jednak mylić z podmiotową rolą zakładu
opieki zdrowotnej jako strony ubezpieczenia zdrowotnego. Pojęcie
„strony” w stosunku prawnym ma podobny ogólny sens jak na przykład
pojęcie pracodawcy (może nim być: urząd, przedsiębiorstwo, spółdziel-
nia, spółka, osoba fizyczna) albo dłużnika lub wierzyciela w Kodeksie
cywilnym. Pojęcia te obejmują podmioty o różnym charakterze, publicz-
nym i prywatnym, kwalifikowane pod względem prawnym wedle okre-
ślonych gałęzi prawa. Do kwestii prawnego charakteru świadczenio-
dawcy wrócimy jeszcze przy omawianiu stosunku opieki zdrowotnej.

Do właściwości ubezpieczenia zdrowotnego należy także to, że świad-
czeniodawca może spełnić swój obowiązek świadczenia opieki zdro-
wotnej tylko przy pomocy osób wykonujących zawód medyczny (lekarz,
pielęgniarka, położna, diagnosta). Osoby te mają swoje zawodowe or-
ganizacje (samorząd zawodowy, związki zawodowe, stowarzyszenia fa-
chowe), które odgrywają znaczną rolę w dziedzinie ochrony zdrowia.
Ponieważ w obowiązującym prawie nie ma wyraźnego i konsekwentne-
go podziału na procedury medyczne i świadczenia opieki zdrowotnej
(według ustawowej terminologii przez świadczenie zdrowotne rozumie
się diagnozę, leczenie, rehabilitację medyczną itp. – procedury medycz-
ne, które mogą być wykonane co do zasady tylko przez fachowy perso-
nel medyczny), więc pojęcia te bywają używane zamiennie, co przyczy-
nia się do mylnej oceny roli personelu medycznego, zwłaszcza roli le-
karza. Stąd bierze się sugestia, że np. lekarz jest także podmiotem
i stroną ubezpieczenia zdrowotnego, albo nawet podmiotem głównym
w tradycyjnym ujęciu stosunku lekarz-pacjent19. Taka sugestia nie ma
jednak uzasadnienia w obowiązującym prawie, bo prawne pojęcie świad-
czenia zdrowotnego (ściślej – świadczenia opieki zdrowotnej) odnosi
się do świadczeniodawcy ubezpieczenia zdrowotnego, a nie do lekarza
i innych osób wykonujących zawód medyczny lub administracyjny i po-
zostających w takim czy innym zatrudnieniu u świadczeniodawcy. Le-
karz jest na ogół pracownikiem lub zleceniobiorcą świadczeniodawcy,
chyba że sam np. jako indywidualna praktyka lekarska zawiera z NFZ
umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych – w takim razie występuje
w roli świadczeniodawcy ubezpieczenia zdrowotnego, w poprzednio

19Niekiedy do podmiotów systemu ubezpieczeń zalicza się bez ładu i składu pacjentów, lekarzy, pielę-
gniarki, samorządy zawodowe, kasy chorych, dyrektorów szpitali – tak E. Ura: Kasy chorych – organizacja
i zasady funkcjonowania, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków 2001.
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wymienionym znaczeniu. Poza tym w roli świadczeniodawcy i strony
ubezpieczenia zdrowotnego może też wystąpić lekarz wykonujący za-
wód w formie prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli zawarł
z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

3. Stosunek ubezpieczenia

Znamienna dla PRL konstrukcja służby zdrowia – służby wykony-
wanej przez rządową administrację i państwowe (w zasadzie) zakłady
opieki zdrowotnej miała swoją doktrynalną oprawę. Janusz Łętow-
ski20 zaliczył tę działalność do tzw. administracji świadczącej, niewład-
czej, dopuszczającej także działanie za pomocą umów o charakterze
cywilnoprawnym, z zastrzeżeniem, że organ administracji nie staje się
przez to podmiotem prywatnym, nie przestaje administrować; Skarb
Państwa, w imieniu którego zawierane są umowy, nie działa na wła-
sny rachunek i nie ponosi ryzyka, działa zawsze jako alter ego władzy
państwowej. Ta ogólna charakterystyka umów jako formy działania
„administracji świadczącej” nie dotyczyła oczywiście służby zdrowia,
w której organizowanie opieki zdrowotnej nie odbywało się wówczas
w drodze zawierania umów.

Wprowadzenie w 1999 r. powszechnego ubezpieczenia zdrowotne-
go oznaczało zmianę podstawowej konstrukcji prawnej. Tamtą ochro-
nę zdrowia mogła realizować administracja państwowa w stosunkach
prawa administracyjnego. Ochrona w formie ubezpieczenia zdrowot-
nego jest bardziej skomplikowana. Ubezpieczeniowa konstrukcja ochro-
ny zdrowia ma daleko idące teoretyczne i praktyczne konsekwencje.

W stosunku ubezpieczenia (między ubezpieczonym i NFZ) podsta-
wowe znaczenie mają dwa elementy treści tego stosunku: z jednej stro-
ny, podleganie ubezpieczeniu wymienionych w ustawie osób i składka
na ubezpieczenie zdrowotne jako obowiązek ubezpieczonego, z dru-
giej strony, organizowanie i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej
jako obowiązek NFZ. Gwarancja w ramach stosunku ubezpieczenia
ma więc specyficzny sens. Fundusz nie jest podmiotem zobowiązanym

20J. Łętowski: jw.
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do tzw. świadczenia rzeczowego (o tym dalej), w ustawie nie ma listy
(„koszyka”) świadczeń, które należą się ubezpieczonemu, na podobień-
stwo świadczeń pieniężnych należnych od ZUS (postulat „pozytywne-
go koszyka świadczeń” w ustawie jest nierealny i niewykonalny). Ubez-
pieczony ma prawo do ubezpieczeniowej gwarancji polegającej na na-
leżytym organizowaniu i finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Stosunek ubezpieczenia zdrowotnego między ubezpieczonym i NFZ
nawiązuje się z mocy ustawy. Charakter prawny tego stosunku nie jest
jasny. Doniosła pod względem prawnym jest, z jednej strony, samo-
dzielność NFZ wyposażonego w osobowość prawną, chroniona m.in.
przez ścisłe określenie kompetencji administracji państwowej w zakre-
sie kontroli i nadzoru (oraz wyjątkowe tylko uprawnienia władz pu-
blicznych w zakresie finansowania ochrony zdrowia i świadczeń opieki
zdrowotnej), z drugiej strony nieobywatelski status ubezpieczonego,
kwalifikujący się z mocy ustawy jako podleganie obowiązkowemu lub
dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z określonych tytułów (po-
dobnie jak w ubezpieczeniach społecznych). Nasuwałby się więc wnio-
sek, że jest to stosunek prawny o charakterze zobowiązaniowym w dzie-
dzinie prawa zabezpieczenia społecznego. Przemawiało za tym także
poddanie sporów przepisom o postępowaniu w sprawach pracy i ubez-
pieczeń społecznych. W nowej ustawie (2004 r.) nastąpiła jednak zmia-
na: w art. 109-111 ustanowiono postępowanie administracyjne i właści-
wość NSA, z wyjątkiem jednak ubezpieczenia rolników – spory w tym
zakresie poddano przepisom o ubezpieczeniach społecznych (w konse-
kwencji poddano je sądom pracy i ubezpieczeń społecznych i przepi-
som k.p.c.). Jest to niekonsekwencja, zaistniała prawdopodobnie z przy-
czyn politycznych (lobby rolnicze). W stosunku do większości ubezpie-
czonych oznacza to ograniczenie ich pozycji i wzmocnienie pozycji NFZ
i ministra, bo w trybie k.p.a. i przed sądem administracyjnym w indywi-
dualnej sprawie z zakresu administracji państwowej bada się w zasa-
dzie legalność decyzji, a nie wzajemne zobowiązania stron. Wprawdzie
przepisy proceduralne nie określają prawnego charakteru wiążącego
strony stosunku21, lecz raczej odwrotnie, prawny charakter stosunku
determinuje zastosowanie odpowiedniej procedury i jurysdykcji (tak

21Zawodne jest kwalifikowanie przedmiotu postępowania wyłącznie na podstawie właściwości organu
powołanego do rozstrzygania danego rodzaju spraw – T. Kiełkowski: Sprawa administracyjna, Zakamycze
2004.
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było w ubezpieczeniach społecznych, gdy zniesiono odrębne sądownic-
two administracyjne i sprawy sporne poddano sądom powszechnym),
ale problem kwalifikacji prawnej stosunku między ubezpieczonym i NFZ
istnieje, jest kontrowersyjny i wymaga dyskusji.

Zaliczenie tego stosunku do zakresu prawa zabezpieczenia spo-
łecznego nie daje odpowiedzi na pytanie o jego prawny charakter.
Ubezpieczenie zdrowotne tkwi wprawdzie korzeniami w ubezpiecze-
niach społecznych, nasuwałaby się więc analogia także w kwestii praw-
nego charakteru ubezpieczenia – ewolucji od konstrukcji administra-
cyjnej do publicznoprawnego zobowiązania (poza prawem admini-
stracyjnym), w którym istotne znaczenia ma wzajemność praw i obo-
wiązków oraz roszczeniowy charakter uprawnienia ubezpieczonego
wobec ubezpieczyciela. Takiej przekonującej analogii jednak nie ma,
bo liczy się odrębność historycznego rozwoju obu tych instytucji, wy-
nikająca m.in. z różnicy co do rodzaju świadczeń: pieniężnych (należ-
nych od ZUS) oraz zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej, obec-
nie obowiązku organizowania i finansowania świadczeń opieki zdro-
wotnej po stronie NFZ. W tym drugim uwydatnia się kolektywny
w pewnym sensie charakter uprawnień członków wspólnoty ryzyka,
z wysokim stopniem ubezpieczeniowej solidarności (przy ogranicze-
niu dostępnych środków). Wobec tego do ochrony tych uprawnień
może mieć zastosowanie konstrukcja korporacyjna (z elementami spo-
łecznej kontroli i nadzoru), a w aspekcie indywidualnym postępowa-
nie administracyjne (k.p.a.) i właściwość sądów administracyjnych.
Taka interpretacja nawiązuje do niemieckiej tradycji ustawowego ubez-
pieczenia chorobowego. Możliwe jest jednak także sięgnięcie do fran-
cuskiej tradycji ubezpieczeń wzajemnych, w których mamy kombina-
cję korporacji (członków towarzystwa ubezpieczeń) i zobowiązania
między ubezpieczonym i prowadzonym przez korporację zakładem
ubezpieczeń. Przemawiałoby to w konsekwencji za ochroną upraw-
nień w sądach powszechnych (jak w przypadku sporu między człon-
kiem spółdzielni i spółdzielnią). Logika gospodarczego i społecznego
rozwoju Polski w ramach UE może przeważyć szalę na rzecz rozwią-
zań prawa prywatnego, czemu oczywiście nie przeszkadza finansowa-
nie świadczeń ze środków publicznych, pochodzących ze składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
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4. Stosunek organizowania i finansowania

świadczeń opieki zdrowotnej

Powtórzmy, NFZ (dawniej kasa chorych) nie jest zobowiązany wobec
ubezpieczonego do świadczeń zdrowotnych według zasady tzw. świad-
czenia rzeczowego (Sachleistungsprinzip)22. Ta konstrukcja prawna, zna-
mienna dla niemieckiego ustawowego ubezpieczenia chorobowego, ozna-
cza, że zobowiązana do świadczenia jest „Kasa”, ale może ona wykonać
ten obowiązek tylko przez lekarza i inne podmioty uprawnione do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza przez „lekarza osiadłego” (nie-

dergelassene Arzt) lub szpital, w rezultacie więc „Kasa” zajmuje się głów-
nie zapłatą należności z tytułu wykonywanych świadczeń, obecnie w sto-
sunku do lekarzy następuje to za pośrednictwem związków i zrzeszeń
lekarzy kas chorych. Stąd (i prawdopodobnie z angielskiej terminologii –
payor) bierze się potoczne, pod względem prawnym nieuzasadnione
u nas, pojęcie „płatnika” w odniesieniu do NFZ, dawniej do kasy cho-
rych. Burzliwe losy niemieckiej zasady świadczenia rzeczowego zasługi-
wałyby na szersze i odrębne omówienie23, tu ograniczymy się jednak tyl-
ko do uwagi, że konstrukcja świadczenia rzeczowego miała pewne zna-
czenie w II RP (ubezpieczenie chorobowe było wówczas wzorowane na
prawie niemieckim), nie miała natomiast zastosowania w PRL w nie-
ubezpieczeniowym systemie służby zdrowia. Nie ma też zastosowania
w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ale pozostaje jej remini-
scencja, o czym świadczy nie tylko fałszywa nazwa płatnika, z tendencją
do traktowania go jako „ślepego płatnika”, który nie ma pojęcia o zarzą-
dzaniu ryzykiem24, lecz także kierowanie różnych roszczeń o świadcze-
nie lub odszkodowanie (zadośćuczynienie) do NFZ jako rzekomo zobo-
wiązanego do świadczeń opieki zdrowotnej.

22Czym innym jest zastosowany w ustawie (art. 5 punkt 34) podział świadczeń opieki zdrowotnej na
świadczenia zdrowotne, rzeczowe i towarzyszące – podział niezręczny, techniczny, niemający nic wspólne-
go z konstrukcją świadczenia rzeczowego w ubezpieczeniu chorobowym (zdrowotnym).

23W krytyce zasady świadczenia rzeczowego pojawia się m.in. postulat przejścia na zasadę ubezpiecze-
nia kosztów leczenia. Budzi to jednak poważne zastrzeżenia ekonomistów ze względu na niebezpieczeń-
stwo zwiększenia kosztów opieki zdrowotnej, bo w takim razie w interesie lekarza i pacjenta leży maksy-
malizacja kosztu (J. Wasem:  Kostenerstattung und Sachleistung aus oekonomischer Sicht, „Medizinrecht”
2000 No 10). W literaturze przedmiotu stan niemieckiego ustawowego ubezpieczenia chorobowego oce-
niany jest krytycznie – mowa jest o jego „blaskach i nędzy”. Por. U. Steiner: Das Bundesverfassungsgericht
und die Volksgesundheit, „Medizinrecht” 2003, No 1).

24O przejściu od „ślepego płatnika” do kasy jako instytucji zarządzającej ryzykiem we Francji por. R.
Ruellan: Vers une réconciliation de la politique de santé et de l`assurance maladie, „Droit social” 2003, No 4.
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W ustawie (podobnie w ustawie 1997 i ustawie 2003) nie ma śladu
zasady świadczeń rzeczowych, ani też konstrukcji ubezpieczenia kosz-
tu opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 97 Fundusz zarządza środkami
finansowymi i działa w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych. Pod-
stawą udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest
umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta pomiędzy Fun-
duszem i świadczeniodawcą. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowot-
nych jest rezultatem nałożonego na NFZ obowiązku i zadania polega-
jącego na organizowaniu i finansowaniu świadczeń.

Stosunek organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych jest więc
odrębnym, wyraźnie ukształtowanym stosunkiem prawnym o charakte-
rze cywilnoprawnym. „Stosunek między kasą chorych (obecnie NFZ)
a świadczeniodawcą, którym z reguły jest zakład opieki zdrowotnej, ma
charakter umownego zobowiązania, którego powstanie i wykonanie pod-
lega ocenie z punktu widzenia prawa cywilnego” – tak SN w sprawie
IV CKN 393/0125. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest umo-
wą nazwaną, ureglowaną w ustawie – tak SN w wyroku w sprawie III CK
134/04 (informacja w „Rzeczpospolitej” z 15.12.2004 r.).

Stosunek organizowania i finansowania świadczeń zdrowotnych jest
nietypowym stosunkiem cywilnoprawnym, w którym swoboda kontrak-
towania jest ograniczona, a zróżnicowana pozycja stron jest następstwem
ich odmiennych zadań. Co się tyczy finansowania świadczeń zdrowot-
nych, to w ustawie podkreśla się, że udzielanie świadczeń z ubezpiecze-
nia zdrowotnego zależy od finansowych środków (w ramach planu fi-
nansowego)26. Nie jest to więc finansowanie przez rzekomego „płatni-
ka” z tytułu faktycznie udzielonych świadczeń, wykonanych na żądanie
pacjenta i wyłącznie wedle oceny medycznej, bez względu na koszt świad-
czenia. Podstawowym trybem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych jest konkurs ofert, nie zaś negocjowanie warunków umo-
wy, co wskazuje na specyficzny status jednej ze stron (Funduszu) jako
organizatora świadczeń zdrowotnych, inny niż pozycja kupca usług
medycznych na rzecz pacjenta.

25Wyrok SN z 7.08.2003 r., Biuletyn SN 2004/1/11.
26SN podkreślił, że poziom bezpieczeństwa zdrowotnego wyznaczają środki NFZ (wynikające ze

składki), a podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych jest wyłącznie cywilnoprawna umowa o ich udzie-
lanie określona w ustawie o świadczeniach zdrowotnych (SN, I CK 320/04 , informacja w „Rzeczpospo-
litej” z 3.01.2005 r.).
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5. Stosunek opieki zdrowotnej

Konstrukcja i treść stosunku opieki zdrowotnej oparta jest na ure-
gulowaniach zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
oraz w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej27, jeżeli świadczeniodawcą
jest zakład, gdy natomiast świadczeniodawcą jest lekarz prowadzący
działalność gospodarczą, to dodatkowym bezpośrednim źródłem treści
stosunku opieki zdrowotnej jest ustawa o zawodach lekarza28. Ustawa
ta ma nieco inną, pośrednią funkcję, gdy lekarz jest zatrudniony u świad-
czeniodawcy. W takim razie reguły wykonywania zawodu są w określo-
ny sposób zależne od reguł wykonywania pracy w stosunku zatrudnie-
nia. Stosunek opieki zdrowotnej jest swoisty, bezumowny, którego treść
ukształtowana jest przepisami różnej natury.

Jest zastanawiające, że ten kluczowy w ubezpieczeniu zdrowotnym
stosunek prawny budzi stosunkowo małe zainteresowanie, główna na-
tomiast uwaga skupia się na prawach obywatela-pacjenta bez związku
z ubezpieczeniem zdrowotnym29. Dodajmy, towarzyszy temu powszech-
ne niezadowolenie z legislacyjnego i aplikacyjnego stanu praw pacjen-
ta w Polsce oraz przekonanie, że odrębne, ustawowe uregulowanie praw
pacjenta i powołanie instytucji rzecznika praw pacjenta na wzór rzecz-
nika praw obywatelskich byłoby właściwym rozwiązaniem problemu30.
Przyczyna tkwi moim zdaniem w utrwaleniu się nieadekwatnego już
stereotypu stosunku lekarz-pacjent, upowszechnianym także przez zwo-
lenników koncepcji wolnego zawodu31, która, dodajmy, kłóci się z Kon-
stytucją: jest w niej mowa o wolności wykonywania zawodu, co prze-
kręcono chytrze na wykonywanie wolnego zawodu.

Konstrukcja praw pacjenta ma charakter administracyjnoprawny, jest
zasadniczo uregulowana w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, jest
zatem komplementarna wobec podstawowej więzi prawnej o charakte-

27Ustawa z 30.08.1991 r., Dz.U.91.408, z późn. zmianami.
28Ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, t. jednol. Dz.U.02.21.204, z późn. zm.
29Por. np. W. Śniecikowski: Charakter prawny świadczenia zdrowotnego jako publicznego prawa podmio-

towego, „Państwo i Prawo” 2003 z. 11. Autor ten wyraża pogląd, że świadczenie zdrowotne ma ścisły zwią-
zek z przedmiotem działania administracji publicznej, że obywatel może żądać świadczenia zdrowotnego
od administracji państwowej.

30O ograniczonym znaczeniu praw pacjenta w systemie prawa patrz C. Katzenmeier: Patientenrechte in
Deutschland heute, „Medizinrecht”, 2000 No 1.

31Na przykład J. Jacyszyn: Wykonywanie wolnych zawodów, LexisNexis 2004.



Prawo i Medycyna 1/2005 (18, vol. 7)

Jan Jończyk

36

rze ubezpieczeniowym, która z kolei ma oparcie w umowie o udzielanie
świadczeń zdrowotnych łączącej świadczeniodawcę z NFZ. Po stronie
świadczeniodawcy istnieje wobec świadczeniobiorcy zobowiązanie udzie-
lenia opieki zdrowotnej, a treść tego zobowiązania ukształtowana jest m.in.
za pomocą przepisów dotyczących praw pacjenta. Pozycja ubezpieczone-
go i korzystającego ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanej przez
świadczeniodawcę przypomina pozycję wierzyciela wobec dłużnika, z za-
strzeżeniem specyfiki „długu”, jakim jest udzielenie opieki zdrowotnej
w związku z umową z NFZ. Jest to pozycja mocniejsza, niż oderwana od
tego stosunku pozycja pacjenta, który powołuje się tylko na prawa pa-
cjenta. O słabości konstrukcji praw pacjenta świadczy m.in. tendencja do
tworzenia organizacji obrońców praw pacjenta, narzekających z kolei także
na swoją niemoc. Trzeba też mieć na uwadze, że katalog praw pacjenta
jest ograniczony, określony w ustawie (w zasadzie w ustawie o z.o.z.), że
w porównaniu z katalogiem praw pacjenta treść zobowiązania opieki zdro-
wotnej jest o wiele bogatsza i stwarza szersze możliwości wykładni prawa.
Prawa pacjenta mają natomiast większe znaczenie w razie udzielania
świadczenia bez umowy z NFZ, na przykład na podstawie art. 7 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej32. Jest to jednak zagadnienie odrębne, wy-
kraczające poza temat stron i stosunków ubezpieczenia zdrowotnego.

Pojęcie świadczenia opieki zdrowotnej w tym ogólniejszym, prawnym
znaczeniu, ma dość dobre podstawy prawne. W art. 68 ust. 2 Konstytu-
cji jest mowa o dostępie do „świadczeń opieki zdrowotnej”, a w nowej
ustawie podkreślono nawet znaczenie tej formuły przez umieszczenie
jej w tytule ustawy (jest to ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej).
Gdy mowa jest o świadczeniodawcy jako podmiocie ubezpieczenia zdro-
wotnego, to jego obowiązków nie można oczywiście ograniczyć do pro-
cedur medycznych, bo ma on także inne obowiązki (np. zapewnienie
opieki duchowej, prowadzenie dokumentacji, ochrona danych osobo-
wych itp.), które wchodzą do treści zobowiązania opieki zdrowotnej.
Nie od rzeczy będzie też przypomnieć, że utrwalony w polskim prawie
termin „zakład opieki zdrowotnej” ma właśnie wiele owych integrują-
cych i opiekuńczych treści, o których w praktyce się niekiedy zapomina,
mianowicie gdy górę bierze pojęcie świadczeń zdrowotnych w medycz-

32Z. Kubot: Znaczenie artykułu 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie udzielania i finanso-
wania świadczeń zdrowotnych, „Prawo i Medycyna” nr 15/2004.
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nym tylko sensie, albo w „gabinetowej” („butikowej”) organizacji opie-
ki zdrowotnej. Gdy zakład opieki zdrowotnej jest świadczeniodawcą
(w rozumieniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego), to niejako
wychodzi z roli administracyjnego podmiotu i staje się stroną zobowią-
zaną wobec świadczeniobiorcy do świadczenia opieki zdrowotnej. Pra-
wa pacjenta wyrażają jednostronny indywidualny punkt widzenia i zara-
zem bezsiłę pacjenta wobec „systemu”. Zobowiązanie opieki zdrowot-
nej w relacji świadczeniodawca-świadczeniobiorca jest bardziej precy-
zyjnym układem stosunków i gwarancji właściwej ochrony zdrowia.

Przedstawiona tu koncepcja stosunku opieki zdrowotnej jako zobo-
wiązania świadczeniodawcy wobec świadczeniobiorcy w związku z reali-
zacją umowy świadczeniodawcy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej jest zdecydowanie inna, niż wywody o opiece zdrowotnej (i o za-
kładzie opieki zdrowotnej) zawarte w wyroku NSA w sprawie OSA 1/03,
z aprobującą glosą B. Adamiak33, co wymaga zajęcia stanowiska, zwłasz-
cza że jest to wyrok składu siedmiu sędziów. Otóż NSA (i glosatorka),
w związku ze sporem o udostępnienie dokumentacji medycznej i zagad-
nieniem właściwości sądu, wypowiada się szeroko na temat charakteru
opieki zdrowotnej i zakładu opieki zdrowotnej. Zdaniem NSA rozstrzy-
gające znaczenie ma charakter publicznego zakładu opieki zdrowotnej:
jest to zakład administracyjny (administracji świadczącej), wykonujący
zadania z zakresu administracji publicznej, dysponujący władztwem za-
kładowym, co sytuuje pacjenta jako użytkownika usług niematerialnych
w stosunku administracyjnoprawnym. Decyzje zakładu (tu w sprawie od-
mowy wydania części dokumentacji medycznej) są decyzjami administra-
cyjnymi, podlegają k.p.a. i kontroli sądu administracyjnego. Glosatorka
dodaje, że ta doktryna dotyczy także niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, bo ten wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej,
a organ zakładu jednostronnie kształtuje sytuację pacjenta. Ta doktryna
ma oczywiście dobre uzasadnienie, gdy powołuje się poglądy z 1928 r.
(T. Bigo) i z 1947 r. (S. Kasznica) oraz późniejszą literaturę przedmiotu,
w której powtarzane są poglądy na temat służby zdrowia w okresie PRL.
Wydaje się, że NSA w sprawie nie byłby tak stanowczy i pewny swego,
gdyby przyjrzał się uważnie problematyce powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego i zakładu opieki zdrowotnej w roli świadczeniodawcy w ra-

33„Orzecznictwo Sądów Polskich”, 2003 poz. 136.
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mach tego ubezpieczenia, zwłaszcza że jest w niej miejsce także na postę-
powanie administracyjne i proces przed sądem administracyjnym (w spra-
wie o odmowę wydania dokumentacji medycznej dopuszczalna jest droga
administracyjno-sądowa). Omawiany wyrok NSA i wyrażone przy tej okazji
poglądy prawne świadczą o tym, że szersza i pogłębiona dyskusja
o charakterze prawnym opieki zdrowotnej jest sprawą pilną.

Stosunek opieki zdrowotnej jest bezumownym zobowiązaniem, któ-
re w konkretnej sytuacji nawiązuje się w wyniku zgłoszenia przez ubez-
pieczonego zdarzenia, czyli faktu niezdrowia, wymagającego wstępnej
fachowej weryfikacji. Na tym etapie przede wszystkim istnieje problem
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od sytu-
acji materialnej uprawnionych. Tu jakiekolwiek ograniczenie, na przy-
kład w formie opłat jako warunku dostępu do świadczeń opieki zdro-
wotnej musiałoby być uznane za sprzeczne z art. 68 ust. 2 Konstytucji34.
Dalszy ciąg wykonywania opieki zdrowotnej zależy natomiast od decy-
zji medycznych, podejmowanych w ramach możliwości, które stwarza
umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem
dyscypliny finansowej i planowania w organizowaniu i finansowaniu
ubezpieczenia zdrowotnego. Ta podstawowa myśl została uwydatniona
w wyroku SN w sprawie I CK 320/0435.

6. Zakończenie i wnioski

6.1. Konstrukcja zobowiązania opieki zdrowotnej skłania do tezy, że
w razie wyrządzenia szkody przy udzieleniu świadczenia opieki zdrowot-
nej w grę wchodzi w zasadzie odpowiedzialność kontraktowa świadcze-
niodawcy (art. 471 i 474 k.c.)36. Co się zaś tyczy krzywdy pacjenta, to spra-

34Osobnym zagadnieniem jest to, czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może i powinien być „bram-
karzem” (gate keeper) regulującym dostęp do świadczeń zdrowotnych. W Szwecji uznano, że na tym sa-
mym poziomie referencyjnym pacjent nie musi korzystać ze skierowania lekarza p.o.z., że koncepcja „le-
karza bramkarza” ma słabe punkty. Por. S. Poździoch: Szwedzki system opieki zdrowotnej, „Polityka Spo-
łeczna” 2001, nr 10.

35Wyrok z 21.12.2004 r. (informacja w „Rzeczpospolitej” z 3.01.2005 r.).
36Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie IC 656/99, (z akceptującą glosą M. Nesterowicza „Prawo i Me-

dycyna” nr 3/2004), przyjął, że w grę wchodzi odpowiedzialność deliktowa świadczeniodawcy, który odpo-
wiada za lekarza (art. 430 k.c.). Jest to moim zdaniem nietrafne stanowisko, bliższe tradycji z okresu służby
zdrowia niż wprowadzonej w 1999 r. ustawowej konstrukcji ubezpieczenia zdrowotnego.
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wa uregulowana jest w art. 19a ustawy o z.o.z., w którym przesłanką za-
dośćuczynienia za krzywdę jest zawinione naruszenie określonych praw
pacjenta. Jest to więc inna odpowiedzialność, według ustawy szczególnej,
niż odpowiedzialność na zasadach ogólnych k.c. Dodać należy, że docho-
dzenie roszczenia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej nie stoi na prze-
szkodzie przyznaniu powodowi także zadośćuczynienia za krzywdę37.

6.2. Realizacja ochrony zdrowia (opieki zdrowotnej) przez NFZ
i świadczeniodawcę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie oznacza
pomniejszenia roli personelu medycznego. Przeciwnie, przedstawiona
tu konstrukcja ubezpieczenia pozwala skupić się na wyodrębnionych
problemach wykonywania zawodu oraz pracowniczego i niepracowni-
czego zatrudnienia, które są obecnie pomniejszane pod hasłami służby
zdrowia, publicznych zadań, służby społecznej, misji itp., ze szkodą za-
równo dla ubezpieczenia zdrowotnego, w którym z trudem toruje so-
bie drogę podział na wykonywanie zawodu i zarządzanie, jak też dla
indywidualnych i grupowych interesów lekarzy, pielęgniarek, położnych
i diagnostów. Sprawy wykonywania zawodu i zatrudnienia fachowego
personelu medycznego wymagają pilnie dowartościowania.

6.3. W powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym są nierozwiązane
dotąd problemy. Jako przykłady niewydarzonych uregulowań prawnych
można wymienić: 1) konstrukcję składki, która w małym stopniu wyra-
ża zasady ubezpieczenia (dominują w niej cele fiskalne); 2) ujednolice-
nie i centralizację „Kasy” wbrew wnioskom płynącym z historycznej
i porównawczej analizy, wedle których ochrona zdrowia jest najbar-
dziej efektywna, gdy odpowiada interesom regionalnych i zawodowych
wspólnot i gdy zatem jest organizacyjnie zróżnicowana; 3) próbę ucieczki
od organizacyjnych zadań NFZ przez zamiar przekształcenia samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki. W tym ostat-
nim przykładzie nie chodzi o ideę regulowanego wewnętrznego rynku
usług zdrowotnych (któremu publiczny świadczeniodawca nie przeszka-
dza)38, ani też o wykorzystanie nowej i efektywnej formy organizacyjnej

37Tak SN w precedensowym (zmieniającym linię orzecznictwa) wyroku z 17.12.2004 r. w sprawie II CK
300/04 (informacja w „Rzeczpospolitej” z 23.12.2004 r.).

38M. Wallerath: Staatliche Regulierung und Wettbewerb im Recht Sozialer Sicherung, „Vierteljahresschrift
fuer Sozialrecht“ 1997 No 3.
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zwanej managed care organization39, lecz o rozwiązanie polskiego pro-
blemu odradzającego się zadłużenia szpitali, powstałego wskutek za-
niedbań organów założycielskich, kas chorych (obecnie NFZ) i rządo-
wej administracji zdrowia. Ponieważ rzecz dotyczy szpitali jako „naj-
droższego” i newralgicznego świadczeniodawcy, więc ten fiskalny eks-
peryment (w ramach reformy finansów publicznych) może okazać się
z punktu widzenia ubezpieczenia zdrowotnego jeszcze jednym błędem
polityki zdrowotnej.

6.4. Niedostatki w funkcjonowaniu ubezpieczenia zdrowotnego są
przede wszystkim błędami praktyki, w mniejszym zaś stopniu błędami
legislacji. Nie podzielam surowej krytyki poprzednich ustaw: z 1997 r.40

i z 2003 r.41. Nie ma też uzasadnienia wyrażany w niej implicite pogląd
o potrzebie wzmocnienia roli państwa lub powrotu do modelu admini-
stracyjnego, co niestety zostało po części uwzględnione w ustawie
z 2004. W literaturze przedmiotu coraz częściej podejmuje się temat
trójsegmentowego ustroju ochrony zdrowia: ukształtowanej celowościo-
wo (finalnie) komunalnej służby zdrowia, zróżnicowanego i zoriento-
wanego przyczynowo (kauzalnie) ubezpieczenia zdrowotnego oraz pry-
watnego, komplementarnego ubezpieczenia kosztów opieki zdrowot-
nej w celu zaspokojenia indywidualnej potrzeby42.

39D. Simonet, Managed care and traditional insurance: Comparing quality of care, „International Social
Security Revue” 2003 No 1.

40C. Włodarczyk: Reforma opieki zdrowotnej: Strategiczne działania naprawcze, „Polityka Społeczna”
1999, nr 9; tenże, Międzynarodowe standardy a polska reforma zdrowotna, „Polityka Społeczna” 2001 nr 10.

41R. Bugaj: Ochrona zdrowia – niepowodzenie reformy, „Polityka Społeczna” 2003 nr 10.
42Ogólny kierunek tych propozycji jest zbieżny, choć w szczegółach się różnią, odpowiednio do tradycji

i potrzeb kraju, którego dotyczą. Spośród wielu wypowiedzi: M.V. Pauly: Optimal Health Insurance, „The
Geneva Papers on Risk and Insurance“, Jan2000; G.L. Priest: Government Insurance versus Market Insu-
rance, „The Geneva Papers on Risk and Insurance” Jan2003; G. Riemer-Kafka: Eine finale Volksversiche-
rung – ein Traum?, „Schweizerische Zeitschrift fuer Sozialrecht” No 46/2002; G. Gass: Gesundheitsreform
2003 – Vorfahrt fuer neue Versorgungsformen, „Medizinrecht” 2003 No 3.
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Uwagi wstępne

Nie jest dla adresata mojej wypowiedzi, czy to lekarza czy praw-
nika, rzeczą nową lub nieznaną, że odpowiedzialność cywilna jest
w przeważającej mierze odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę.
Dzieli się ją przy tym na odpowiedzialność związaną ze zdarzeniem
wywołującym szkodę osobie, która ze sprawcą nie pozostaje w żad-
nej więzi prawnej (odpowiedzialność deliktowa) oraz na odpowie-
dzialność za szkodę powstałą przy wykonaniu uprzednio istniejące-
go między stronami zobowiązania (odpowiedzialność za niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). Tradycyjnie więcej
problemów naukowych i praktycznych niesie ze sobą regulacja od-
powiedzialności deliktowej, zawarta obecnie w rozdziałach VI i VI[1]
księgi trzeciej k.c.1. Nie inaczej jest, gdy chodzi o odpowiedzialność
za tzw. szkody medyczne.

Przesłankami odpowiedzialności deliktowej są: szkoda (rozumiana
jako uszczerbek w dobrach chronionych, polegający bądź na utracie
dobra, bądź jego nieuzyskaniu, występujący jako uszczerbek mająt-
kowy (na mieniu lub osobie) lub niemajątkowy (wyłącznie na oso-

1Odosobnione poglądy traktujące odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny
jako nowy reżim odpowiedzialności cywilnej (J. Rajski: Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w świe-
tle nowych przepisów Kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego 2001, Nr 1, s. 23, częściowo Z. Ra-
dwański: Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2003, s. 243) nie przekonują jak dotychczas do rekon-
strukcji art. 449 [1] i nast. k.c. w duchu innym niż wynika to z tradycyjnej materii czynów niedozwolonych.
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bie), zdarzenie prawne, z którym ustawa łączy obowiązek naprawie-
nia owej szkody (tu mieści się szereg dodatkowych przesłanek, ta-
kich jak bezprawność zachowania, wina sprawcy, względy słuszno-
ści, etc.) oraz związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem się
sprawcy szkody i tą szkodą, przy czym związek ten musi być ade-
kwatny (szkoda musi być typowym, normalnym następstwem zda-
rzenia ją wywołującego). Tak w założeniu prosty model odpowie-
dzialności jest jednak bardzo różnie konstruowany na potrzeby kon-
kretnego stanu faktycznego, a nawet całych grup takich stanów. Zna-
komitym przykładem jest tu wspomniana w tytule odpowiedzialność
za szkody medyczne.

Tematem niniejszej pracy jest obiektywizacja odpowiedzialności de-
liktowej. Obiektywizacja ta jest faktem. Poszukiwać zatem należy przy-
czyn tego procesu, zachodzącego stopniowo i konsekwentnie od bli-
sko stu lat oraz wskazać, na czym ów proces polega, a przede wszyst-
kim ukazać konsekwencje prawne odejścia przez prawo cywilne od
subiektywnych mierników staranności na rzecz abstrakcyjnych kon-
strukcji, które cywilistom pozwalają opisać każdy niemal przypadek
za pomocą wypracowanych przez lata „matryc zachowania się”, po-
żądanego w danych okolicznościach. Już w tym miejscu można poczy-
nić uwagę, że do obiektywizacji odpowiedzialności na równi z czynni-
kami obrotu prawnego przyczynia się technicyzacja prawa jako takie-
go, a prawa cywilnego w szczególności. Rezygnacja z rozstrzygania
sporów na drodze w zasadzie bezrefleksyjnej kazuistyki i przyjęcie
ogólnych reguł odpowiedzialności siłą rzeczy prowadzi do uogólnień
także w sferze treści prawa. Ta uwaga pozwala w dalszej części wywo-
du odnieść się już tylko do czynników oddziałujących wewnątrz syste-
mu norm prawnych, regulujących odpowiedzialność deliktową; czyn-
nik „kodyfikacyjny” zapiszmy w pamięci jako przyczynę cywilizacyjną
uogólnienia podstaw odpowiedzialności cywilnej i punkt wyjścia do
dalszych rozważań. Będą one skupione w pierwszej kolejności na ge-
nezie zjawiska obiektywizacji odpowiedzialności deliktowej. Dalej
zostaną przedstawione podstawowe przejawy tego procesu oraz łą-
czący się z tym po części problem aktualnego modelu odpowiedzial-
ności deliktowej zakładu opieki zdrowotnej.
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Dlaczego odpowiedzialność cywilna ewoluuje?

Aby odpowiedzieć na postawione tu pytanie, należy cofnąć się do
bardzo odległej przeszłości. Możemy na przykładzie przekazów lite-
rackich i historycznych zaobserwować, że dawne społeczeństwa, choć
prawo było im znane i towarzyszył jego egzekucji przymus wczesno-
państwowej organizacji społecznej, polegały w zasadzie wyłącznie na
poszukiwaniu odpowiedzialności obiektywnej. Należy wskazać, że bluź-
nierstwo przeciwko bogom mogło – w optyce ówczesnych ludzi, a za-
tem i prawodawców – sprowadzić powódź lub inną klęskę. Taki bluź-
nierca ponosił odpowiedzialność; wedle dzisiejszych kryteriów określi-
libyśmy ją jako obiektywną, uzależnioną jedynie od faktu, który „spo-
wodował” skutek w postaci powodzi. Widzimy zatem, że odpowiedzial-
ność cywilna, wyrosła przecież z tego samego pnia, co odpowiedzial-
ność karna, nie tylko nie szukała wówczas podmiotowych cech spraw-
cy, ale nawet nie umiała posłużyć się prawidłowo związkiem przyczy-
nowym. Budzący ogólny lęk świat dawnych ludzi potrzebował bardzo
prostych recept prawnych, niekoniecznie sprawiedliwych wedle dzisiej-
szych standardów. Rozwój odpowiedzialności cywilnej to ciągła subiek-
tywizacja jej przesłanek i dążenie w kierunku poznania istoty spraw-
stwa, tak – przez związek przyczynowy – obiektywnie, jak – przez bez-
prawność i winę – subiektywnie. Uznanie w art. 1382 C.c. (Kodeks
Napoleona), że podstawową przesłanką odpowiedzialności deliktowej
jest wina sprawcy szkody, zwieńczyło proces subiektywizacji. Zaraz jed-
nak rozpoczął się proces odwrotny – dążenie do obiektywizacji odpo-
wiedzialności wszędzie tam, gdzie trudności dowodowe, a nierzadko
sama istota nowych instytucji prawa cywilnego (np. powstanie i rozwój
ubezpieczeń majątkowych), wykluczały posługiwanie się tzw. general-
ną formułą deliktu, proklamowaną w roku 1804 właśnie w art. 1382
C.c. Nie tylko z pokusy przywołania kanonu prawnego, ale też z do-
mniemanej przeze mnie realnej potrzeby poznawczej należy przywołać
treść owego przepisu „art. 1382. Każdy jakikolwiek czyn człowieka wy-

rządzający drugiemu szkodę, obowiązuje tego, z czyjej winy szkoda nastą-

piła, do jej naprawienia”. Jak widać z treści przepisu, regulował on za-
chowanie się człowieka, nie obejmował zatem swym zakresem szkód
powstałych np. na skutek użycia maszyn. Jako że wiek XIX przyniósł
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bardzo dynamiczny rozwój mechanicznych środków produkcji oraz
transportu, reakcją ustawodawcy w krajach uprzemysłowionych było
wprowadzenie do systemu odpowiedzialności tzw. zasady ryzyka, sta-
nowiącej alternatywę dla zbyt już sztywnych ram odpowiedzialności za
własną winę. Wówczas dopiero, choć z dzisiejszej perspektywy brzmi to
zabawnie, odpowiedzialność zaczęto łączyć konsekwentnie ze szkodą,
a nie z winą. Proces obiektywizacji odpowiedzialności należy zatem
wiązać z jednej strony z postępem cywilizacyjnym.

Była również druga przyczyna tej tendencji. W miarę jak wytwory
ludzkiej myśli stawały się (i nadal stają się) coraz bardziej skompliko-
wane, prowadząc do wykorzystania rozmaitych postaci energii, czy do
opanowania nieznanych dotychczas sposobów podróżowania (kolej,
samochód, wreszcie samolot i prom kosmiczny), człowiek stopniowo
tracił możliwość absolutnie „bezkolizyjnego” współistnienia ze swoimi
dziełami. Zaobserwowano nagły i znaczny wzrost liczby szkód, których
ciężaru nie mogły i nie chciały dźwigać wyłącznie podmioty produkcyj-
ne czy transportowe. Doprowadziło to w efekcie do rozwoju ubezpie-
czeń od odpowiedzialności cywilnej. Był to moment, który w zasadzie
ustawił odpowiedzialność cywilną jako instytucję kultury prawnej sen-

su largo w punkcie wyjścia, albowiem odpowiedzialność zakładu ubez-
pieczeń oderwana jest od wszelkich subiektywnych przesłanek. Skoro
zaistniało zdarzenie ubezpieczeniowe, należy poszkodowanemu dać
odszkodowanie. Wzrost liczby szkód był spowodowany przede wszyst-
kim masowością zastosowania nowych technologii produkcji oraz upo-
wszechnieniem się urządzeń napędzanych za pomocą energii, głównie
elektrycznej. Niemożność opanowania własnych wynalazków doprowa-
dziła człowieka do poszukiwania odpowiedzialności obiektywnej za
samo zdarzenie, bez konieczności poszukiwania winnego konkretnego
zaniedbania. Należy pamiętać, że niekontrolowane reakcje urządzeń
(wybuch kotła parowego, spięcia, etc.), niezwykle często wyrządzały
szkodę, która nie była przez nikogo zawiniona albo sprawcy nie dałoby
się ustalić. Równie ważny był motyw zysku z danej działalności, który
skłaniał do poglądu, że ten, kto czerpie zysk, powinien ponosić ujemne
skutki, które przy jego wypracowywaniu powstają (cuius commodum

eius damnum). Utrata kontroli nad urządzeniami lub kontrola nieza-
pewniająca całkowitego bezpieczeństwa, a zatem – przekładając na ję-
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zyk prawniczy – niepojmowanie związków przyczynowych zachodzą-
cych pomiędzy różnymi zjawiskami, tak jak przeciwko pradawnemu
bluźniercy, zwracało się przeciwko podmiotom, które posługiwały się
ryzykownymi i nie w pełni opanowanymi mocami natury.

Trzecia przyczyna obiektywizacji odpowiedzialności cywilnej zawie-
ra się w profesjonalizacji życia. Obecnie w każdej dziedzinie są specja-
liści, od których wymagamy więcej niż od amatorów. Zawodowy cha-
rakter danej działalności – stanowiący w istocie odmianę motywu czer-
pania zysku, o którym była mowa powyżej – wymusza zaostrzenie od-
powiedzialności za szkody, które zostały doznane w ramach świadcze-
nia usług przez profesjonalistę. Art. 355 § 2 k.c. stanowi, iż „należytą

staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności go-

spodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej dzia-

łalności”. Można uznawać ten przepis za proklamację w kodeksie cy-
wilnym zawodowego wzorca starannego działania. Powstały całe zbio-
ry zasad postępowania, kreowane przez same środowiska profesjonal-
ne, z których każde było przecież najlepiej zorientowane, czego można
wymagać od architekta, lekarza czy prawnika. Wielki wkład w kształto-
wanie modelu staranności zawodowej miały – co wymaga podkreślenia
– sformułowane i spisane zbiory reguł etyki zawodowej (jak choćby
Kodeks etyki lekarskiej, Kodeks etyki adwokackiej).

W prawie medycznym, a w szczególności prawie o odpowiedzialno-
ści za szkody wyrządzone leczeniem, opisane przyczyny obiektywizacji
zbiegają się. Mamy tu bowiem do czynienia z ogromnym postępem na-
ukowym i technologicznym, stwarzającym dodatkowo nieodparte wra-
żenie ciągłego nabierania tempa, swoistym „odhumanizowaniem” wie-
lu czynności leczniczych, które ceduje się na montypythonowskie „ma-
szyny, które robią ping”. Na to nakłada się szereg konsekwencji, które
płyną z trudności w ogarnięciu czy to przeprowadzanych kuracji i ich
skutków, możliwych interakcji podawanych leków, czy „zwykłych” awarii
skomplikowanej aparatury medycznej, uważanej przecież – zapewne
zasadnie – za jedną z najbardziej nowoczesnych. Oczywista jest tu owa
trzecia przyczyna obiektywizacji odpowiedzialności – uregulowanie
i ścisła reglamentacja zawodu lekarza doprowadziła do praktycznej eli-
minacji amatorskiej medycyny, a nawet medycyna „ludowa”, tak prze-
cież niegdyś popularna, w szczególności na terenach wiejskich, już co
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najwyżej uzupełnia akademicką naukę w przypadkach trywialnych.
Odpowiedzialność za szkody medyczne jest zatem narażona na pełną
obiektywizację, która jeszcze nie ma miejsca, ale trudno oczekiwać, że
proces ten zostanie zahamowany. Już choćby sam postęp w medycynie,
prowadzący do uważania z góry (niesłusznie) zabiegów ambulatoryj-
nych, a nawet niektórych operacji, za gwarantujące rezultat wylecze-
nia, tylko potęguje tendencje obiektywizacyjne.

Obiektywizacja odpowiedzialności czy obiektywizacja winy?

Już tytuł niniejszej pracy sugeruje odpowiedź na tak postawione py-
tanie. Nie jest jednak wcale oczywiste, że obiektywizacja dotyka wy-
łącznie odpowiedzialności deliktowej jako instytucji prawnej, pozosta-
jąc bez wpływu na rozumienie winy jako jej przesłanki. Należy zatem
dokonać analizy rozwoju prawa w tym obszarze, ze szczególnym
uwzględnieniem poglądów doktryny prawa cywilnego, której rodzimy
dorobek nie jest może imponujący (szczególnie w zestawieniu z doko-
naniami francuskimi i niemieckimi), niemniej od samego początku dys-
kusji naukowej na temat winy polscy cywiliści nie pozostali w tyle za
doktryną europejską, a konstrukcje teoretyczno-prawne, które legły
u podstaw kodeksu cywilnego, odpowiadają ogólnym tendencjom pa-
nującym w tym obszarze w innych ustawodawstwach.

Przedmiotowe zagadnienie nie jest wyłącznie kwestią terminologicz-
ną. Obiektywizacja odpowiedzialności i obiektywizacja winy to obec-
nie dwa różne zagadnienia dogmatyczne, albowiem odpowiedzialność
cywilna nie ogranicza się już, co zostało wskazane w poprzednim punk-
cie rozważań, do odpowiedzialności za winę. Od dawna już niemożliwe
jest traktowanie jako synonimów obiektywizacji winy i odpowiedzial-
ności. Wydaje się jednak, że teza o obiektywizacji winy wciąż pokutuje
w świadomości prawników, a ostatnio wręcz niepokojąco nasila się.

Obiektywizacja odpowiedzialności cywilnej realizuje się przez usu-
wanie jej przesłanek podmiotowych: winy i bezprawności. Co do bez-
prawności należy zauważyć, że odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
np. za szkody wyrządzone osobom trzecim przez ruch mechanicznego
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środka komunikacji (art. 436 k.c.) powstaje niezależnie od oceny, że
zachowanie się kierowcy było zgodne lub niezgodne z prawem, a co za
tym idzie, również niezależnie od tego czy było zawinione. Motyw nie-
bezpieczeństwa ruchu mechanicznego środka komunikacji, które to
niebezpieczeństwo zagraża w pierwszej kolejności innym uczestnikom
ruchu wymaga, by odpowiedzialność miała charakter obiektywny,
a pewność kompensacji wyrządzonej szkody wzmaga instytucja obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)2.

Niedawno problem obiektywizacji odpowiedzialności powstał
w związku z wejściem w życie nowej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
W art. 77 ust. 1 konstytucja stanowi, że każdy ma prawo do naprawie-
nia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu
władzy publicznej. W doktrynie prawa cywilnego bardzo szybko zauwa-
żono, że zachodzi bardzo poważna wątpliwość co do zgodności z tym
przepisem regulacji ustawowej k.c. – art. 417 § 1, art. 418 i 419 k.c.,
które wedle wiodącego dotychczas poglądu stanowiły w zasadzie auto-
nomiczny system odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrzą-
dzone w ramach wykonywania władzy publicznej, jak i w czynnościach
ze sfery tzw. dominium, głównie czynnościach gospodarczych, ale też
np. właśnie szkody medyczne. Dość powszechnie uważano, że odpo-
wiedzialność Skarbu Państwa jest odpowiedzialnością za winę funkcjo-
nariusza państwowego, a sama wina była „zobiektywizowana”. Obiek-
tywizacja ta była dokonywana przy zastosowaniu konstrukcji winy ano-
nimowej – wystarczyło wykazać, że bezprawnie wyrządzona szkoda jest
efektem zawinionego działania jakiegokolwiek funkcjonariusza pozo-
stającego w strukturze danej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa
(potem również samorządu terytorialnego). W rzeczywistości winę ano-
nimową należy uważać za kwalifikowaną bezprawność, przydatną wszę-
dzie tam, gdzie trudności dowodowe mogłyby zniweczyć skuteczne do-
chodzenia zasadnego roszczenia. Do odpowiedzialności Skarbu Pań-

2Rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest przez niektórych autorów uważany za przejaw
tendencji tzw. zmierzchu odpowiedzialności cywilnej. Należy jednak w pełni zgodzić się z W. Warkałłą
(Odpowiedzialność odszkodowawcza – funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s. 314), że ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej wzmacnia tę instytucję, wzmagając pewność uzyskania przez poszkodowanego
sumy odszkodowania. Wydaje się nadto, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest wtórne wobec
samej odpowiedzialności, a jej zanik doprowadziłby nieuchronnie do zaniku ubezpieczeń, ponieważ – co
oczywiste – ubezpieczenie OC nie może istnieć samo dla siebie. Nie ma póki co jakiegoś uniwersalnego
modelu powszechnego ubezpieczenia majątkowego na kształt ubezpieczeń społecznych, których rola jest
przecież całkowicie odmienna niż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
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stwa pozwolę sobie jeszcze powrócić przy okazji odpowiedzialności
prawno-medycznej w kształcie nadanym orzeczeniem Trybunału Konsty-
tucyjnego z 4 grudnia 2001 r. (SK 18/00).

Tymczasem należy zwrócić uwagę na fakt, że w prawie cywilnym (nie-
stety nierzadko również w prawie karnym) podstawową przyczyną prak-
tycznej obiektywizacji odpowiedzialności są trudności dowodowe, względ-
nie przyzwyczajenie do utożsamiania niedołożenia staranności
i winy nieumyślnej. Na powyższe zwracała już ponad czterdzieści lat temu
uwagę J. Dąbrowa, prezentując szereg orzeczeń Sądu Najwyższego,
w których utożsamiano winę z bezprawnością lub wręcz z samym wyrzą-
dzeniem szkody3. Autorka wypowiedziała wówczas znamienne zdanie
o praktycznej obiektywizacji odpowiedzialności: „(...) omawianą prakty-

kę ustalania winy nieumyślnej można, w zależności od przyjętego punktu

widzenia, oceniać dość rozbieżnie: od potępiania jej za łatwiznę i niedo-

puszczalne upraszczanie sprawy, do uznawania, że odzwierciedla ona rze-

czywisty kierunek rozwoju historycznego instytucji odpowiedzialności pole-

gający na stałym wzroście znaczenia elementów obiektywnych”4. Powyżej
wskazałem, że nieprawdziwa jest teza o owym „stałym wzroście znacze-
nia elementów obiektywnych”. Na kształtowanie się przesłanek odpo-
wiedzialności należy patrzeć raczej jako na sinusoidę, która wychyla się
w stronę obiektywizacji albo subiektywizacji odpowiedzialności w zależ-
ności od rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Postawienie sprawy tak,
jak to czyni J. Dąbrowa, nie daje zatem pełnego obrazu sytuacji, a kryty-
ka obiektywizacji faktycznej może swobodnie iść w parze z uznaniem, że
na obecnym etapie rozwoju kultury prawnej społeczeństwa i przy aktual-
nym stopniu jego cywilizacyjnego rozwoju stopniowa obiektywizacja od-
powiedzialności jest faktem. Niewątpliwie natomiast J. Dąbrowa słusz-
nie wytyka przeprowadzenie obiektywizacji całej odpowiedzialności drogą
obiektywizacji winy. W mojej ocenie przyczyną nieustannych prób obiek-
tywizujących w obszarze winy jest teoria normatywna, zgodnie z którą
badaniu podlega nie tyle stosunek sprawcy szkody do swojego czynu, co
wyłącznie kwestia, czy stosunek ów lub jego brak (jak przy niedbalstwie)
jest zarzucalny, tzn. czy można uczynić sprawcy zarzut, że jakieś działa-
nie podjął lub go zaniechał. Zachowanie się sprawcy odnoszone jest me-

3J. Dąbrowa: Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Wrocław 1968, s. 206-208.
4J. Dąbrowa: op. cit., s. 211.
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chanicznie do zachowania się abstrakcyjnego wzorca – przeciętnego
uczestnika życia społecznego (przeciętnego dłużnika).

Normatywna teoria winy zaciera różnice pomiędzy rozmaitymi od-
cieniami winy, która dla normatywisty jest w zasadzie pojęciem jedno-
rodnym, a podział na winę umyślną i nieumyślną ma znaczenie margi-
nalne, skoro do przypisania odpowiedzialności wystarcza istnienie cul-

pa levissima. W ten sposób następuje obiektywizacja winy przez jej uni-
fikację konstrukcyjną – skoro nie potrzeba odróżnienia stopni winy, to
nic nie stoi na przeszkodzie, by wina nie była cechą, ale oceną zachowa-
nia się sprawcy.

Należy uznać, że normatywna teoria winy jako zarzucalności przenio-
sła rozważania o podmiotowej stronie czynu sprawcy na grunt porówna-
nia dość płytko badanej jego sytuacji psychicznej z abstrakcyjnym (a więc
obiektywnym) wzorcem człowieka uważnego. Można stwierdzić, że
w ujęciu teorii normatywnej wina nie niesie ze sobą oceny zachowania się
jako nagannego, ale przede wszystkim niewłaściwego, wadliwego. Wnio-
sek ten jest uprawniony wobec rzeczywistej (bo nie formalnej) jednorod-
ności winy według tej teorii, która to jednorodność nie pozwala należycie
ocenić przypadków umyślnego wyrządzenia szkody i odróżnienia go od
zwykłego, czy nawet rażącego niedbalstwa. Jest dla mnie oczywiste, że
pomiędzy umyślnością i niedbalstwem choćby najcięższym istnieje różni-
ca, która zasługuje na odpowiednie zróżnicowanie sankcji cywilnopraw-
nej. Teoria normatywna może obecnie być uznana za powszechnie obo-
wiązującą, wyparła ona teorię psychologiczną winy, której zarzucono, że
konstruując winę jako stosunek psychiczny sprawcy do jego czynu całko-
wicie zawodzi przy ocenie niedbalstwa nieświadomego (niedbalstwa sen-

su stricto), gdzie istotny jest właśnie zupełny brak przeżycia psychicznego
sprawcy. Nie rozwijając tematu dalej mogę stwierdzić, że obie teorie
w swych klasycznych postaciach reprezentują skrajności konstrukcyjne.
Wydaje się, że obie teorie, mając słabe punkty, jednocześnie posiadają
zalety, które warto wykorzystać przy tworzeniu nowoczesnej definicji winy,
która będzie adekwatna zarówno do poziomu poznania ludzkiej psychi-
ki, jak i standaryzacji życia społecznego, prowadzącej do wykształcenia
się rozlicznych wzorców postępowania uznanych za jedynie właściwe.

Wina bowiem powinna pozostać przesłanką odpowiedzialności wszę-
dzie tam, gdzie z jednej strony cecha sprawcy w postaci jego szeroko uję-
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tego stosunku do czynu, a więc nagannego przeżycia psychicznego (za-
miaru, lekkomyślności, niedbalstwa), wymaga badania stopni winy,
a z drugiej strony ocena zachowania się jako niewłaściwego w porównaniu
z wzorcowym jest pożądana z punktu widzenia porządku prawnego. Od-
powiedzialność deliktowa za czyn własny jest właśnie tym polem, na któ-
rym wina jako podstawa odpowiedzialności cywilnej może być traktowa-
na jako zdobycz, a nie szczebel w rozwoju prawa na drodze do obiektywi-
zacji wszelkiej odpowiedzialności5. Poza obszarem odpowiedzialności za
czyn własny obiektywizacji nie da się uniknąć, albowiem jest ona – o czym
już wspomniałem – odpowiedzią systemu prawnego na postęp cywiliza-
cyjny, prowadzący nieuchronnie w początkowym etapie do znacznego
zwiększenia ilości szkód doznawanych w związku z nowymi technologia-
mi produkcji czy nowymi środkami transportu i ich upowszechnieniem.

Obiektywizacja dotyka odpowiedzialności jako całości przez rezy-
gnację z winy jako jej przesłanki. Na tej podstawie uważam, że nie można
mówić o obiektywizacji winy. Może ona bowiem konstrukcyjnie być uj-
mowana obiektywnie albo subiektywnie w zależności od aktualnie „obo-
wiązującej” teorii. Niezależnie jednak od powyższego wina jako pod-
miotowa przesłanka odpowiedzialności nie daje się wpisać w nurt obiek-
tywizujący, który ze swej definicji zakłada rezygnację z przesłanek pod-
miotowych, a przez rozwój odpowiedzialności ubezpieczeniowej i wpro-
wadzenie obowiązku odszkodowawczego za sam skutek w postaci wy-
rządzonej szkody prowadzi do ukształtowania się modelu pewnej kom-
pensacji oraz rezygnacji z funkcji prewencyjnej i represyjnej odpowie-
dzialności odszkodowawczej.

Obiektywizacja odpowiedzialności organów władzy publicznej

a odpowiedzialność prawno-medyczna

Należy obecnie przejść do zagadnienia, które wzbudza sporo zamie-
szania w praktyce stosowania prawa w obszarze odpowiedzialności de-
liktowej. Chodzi o wspomnianą już kwestię wzajemnej relacji pomię-

5Zob. bliżej na ten temat Z. Banaszczyk, P. Granecki: O istocie należytej staranności, Palestra 2002, Nr
7-8, s. 29
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dzy normą art. 77 ust. 1 Konstytucji RP i przepisami art. 417 i nast. k.c.
o odpowiedzialności Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego za
szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych przy wykony-
waniu powierzonych im czynności.

Od razu należy wskazać, że usprawiedliwieniem dla niniejszych rozwa-
żań jest raczej dotychczasowa wykładnia wskazanych przepisów k.c., do
których odpowiedzialność za szkody medyczne była przypisana jako do
czynności z zakresu dominium; obecnie w mojej ocenie odpowiedzialność
za takie szkody pozostaje poza zakresem zastosowania art. 417 § 1 k.c.

Pod rządem przepisów k.c. o odpowiedzialności Skarbu Państwa
w wykładni ustalonej uchwałą Sądu Najwyższego z 15 lutego 1971 r.
(III CZP 33/70) – Wytycznymi wymiaru sprawiedliwości i praktyki są-
dowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrzą-
dzone przez funkcjonariuszy państwowych – szkody medyczne były
uważane za wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych w ramach
czynności dominium. Stąd do czasu wejścia w życie konstytucji z 1997 r.
odpowiedzialność publicznych zakładów opieki zdrowotnej, funkcjo-
nujących jako osoby prawne lub zakłady budżetowe, oparta była na
zasadzie winy anonimowej funkcjonariuszy służby zdrowia na podsta-
wie art. 420 k.c. (państwowe osoby prawne) lub wprost art. 417 k.c.
(zakłady budżetowe). Wejście w życie konstytucji w dniu 17 październi-
ka 1997 r. zaburzyło ten już bardzo ugruntowany stan prawny. W dok-
trynie prawa cywilnego dostrzeżono bowiem dość oczywistą niezgod-
ność z konstytucją art. 418 k.c. i wykładni art. 417 § 1 k.c. ukształtowa-
nej Wytycznymi z 1971 r. Niezgodność ta dotyczyła właśnie przesłanki
winy jako podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa i samorządu
terytorialnego za szkody wyrządzone w ramach imperium, a zatem
w sferze wykonywania władzy publicznej. Wydaje się zatem pozornie,
że niezgodność norm k.c. z konstytucją, usunięta wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r., nie miała i nie ma żadnego wpły-
wu na odpowiedzialność publicznych zakładów opieki zdrowotnej za
szkody medyczne, wyrządzone przecież poza sferą imperium6. Takie sta-
nowisko nie znajduje usprawiedliwienia. Jeżeli zasadne jest w ogóle

6O wyjątkach wspominają A. Górski i A. Górski (Podstawy odpowiedzialności deliktowej publicznego
zakładu opieki zdrowotnej za szkody medyczne – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r.,
Palestra 2002, Nr 11-12, s. 50).
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utrzymywanie podziału czynności wykonywanych przez funkcjonariu-
szy (imperium i dominium), to nie sposób przecież nie dostrzec, że wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego usunął czynności ze sfery dominium

poza zakres zastosowania art. 417 § 1 k.c. Konsekwencją tego stanu
rzeczy jest niemożność utrzymywania w dalszym ciągu niezmienionych
zasad odpowiedzialności publicznych zakładów opieki zdrowotnej, choć
pogląd taki został już wyrażony w doktrynie7.

Należy stwierdzić, że art. 417 § 1 k.c. odnosi się wyłącznie do sfery
imperium, będąc odpowiednikiem art. 77 ust. 1 konstytucji w odnie-
sieniu do szkód, które przy wykonywaniu władzy publicznej zostały
wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych w rozumieniu art. 417
§ 2 k.c. To samo należy odpowiednio odnieść do szkód wyrządzonych
przez funkcjonariuszy samorządowych. Jeżeli zaś chodzi o czynności
ze sfery dominium Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialne-
go czy państwowa (samorządowa) osoba prawna, ponosi odpowiedzial-
ność na podstawie art. 416, 429 i 430 k.c.8. Przeciwne rozumienie stanu
prawnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r.
prowadziłoby do dwoistej wykładni art. 417 § 1 k.c., który w zależności
od sfery aktywności Państwa przesłanką odpowiedzialności czyniłby
winę albo bezprawność. Stan taki byłby nie do zaakceptowania nie
tylko z oczywistych względów spójności wykładni przepisów prawnych.
Dualistycznej wykładni art. 417 § 1 k.c. stoi na przeszkodzie powszech-
nie obowiązująca teza wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nie
uzależnił wykładni art. 417 § 1 od kategorii czynności, przy wykony-
waniu których doszło do wyrządzenia szkody. Nie można przecież
zakładać, że Trybunał zaliczył czynności ze sfery dominium do zakre-
su zastosowania art. 77 ust. 1 konstytucji, który reguluje odpowie-
dzialność wyłącznie za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy
publicznej i wyłącznie przez organy władzy publicznej9. Zaostrzenie

7A. Górski, A. Górski: op. cit., s. 52.
8Tak M. Safjan: Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, Państwo i Prawo 1999,

Nr 4, s. 15; P. Granecki: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 (SK 18/00, ZU OTK 8/
2001, poz. 256), Palestra 2002, Nr 11-12, s. 221, a także G. Bieniek: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za
szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r., Przegląd
Sądowy 2002, Nr 4, s. 11.

9Pogląd o zaostrzeniu odpowiedzialności także w sferze dominium zdaje się reprezentować K. Świder-
ski (Odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem władzy publicznej, Samorząd Terytorialny 2001,
Nr 6, s. 3 i nast.
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odpowiedzialności Państwa w sferze dominium samo w sobie należa-
łoby wówczas uznać za sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości, w
ramach której jedną z kluczowych wartości jest równość wszelkiej
własności, także państwowej (samorządowej). Należy zatem uznać,
że Trybunał postanowił – zgodnie z tą właśnie dyrektywą równej od-
powiedzialności w sferze działań niewładczych, gdzie Państwo (jed-
nostki samorządu terytorialnego) nie różni się od podmiotów niepu-
blicznych – ograniczyć zakres zastosowania art. 417 § 1 k.c. wyłącznie
do szkód wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej. Stąd
teza o rzekomym status quo w dziedzinie odpowiedzialności za szko-
dy medyczne jest konstrukcyjnie błędna. Odpowiedzialność ta, nieza-
leżnie od własnościowo-organizacyjnego statusu zakładu opieki zdro-
wotnej jest obecnie regulowana przez art. 416, art. 429 i 430 k.c. Na-
leży natomiast zgodzić się, że wina pozostaje przesłanką odpowie-
dzialności za szkody medyczne, a obiektywizująca tendencja poszuki-
wania jedynie winy anonimowej z pewnością nie jest zagrożona jako
podstawowe (wobec trudności z ustaleniem rzeczywiście winnego)
narzędzie rozstrzygania sporów odszkodowawczych w tym obszarze10.

Co dalej?

Ewolucja odpowiedzialności deliktowej z pewnością nie jest zakoń-
czona i nie można się spodziewać, by nawet najbardziej uważna obser-
wacja jej dotychczasowego rozwoju przyniosła pewne odpowiedzi na
pytanie o jego dalsze etapy. Rozwój ubezpieczeń majątkowych może
osiągnąć rozmiary, które faktycznie pozbawią większego znaczenia od-

10„Odpowiedzialność ukształtowana powołanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia
2001 r. – prowadzącym do przyjęcia interpretacji, że art. 417 k.c. od dnia wejścia w życie Konstytucji RP nie
odnosił się już do sfery dominium, a zatem, że bezprawność była wyłącznie przesłanką odpowiedzialności
za działania władcze (imperium) – jest obecnie uregulowana w art. 417 i nast. K.c. w brzmieniu ustalonym
nowelą do k.c., która weszła w życie z dniem 1 września 2004 r. Nowela ta potwierdza zaprezentowany
pogląd, że odpowiedzialność w sferze dominium pozostaje związana z przesłanką winy, jednakże podstawy
tej odpowiedzialności w zależności od stopnia powiązania podmiotu odpowiedzialnego (Skarb Państwa,
jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna, reprezentująca ich interesy) należy upatry-
wać bądź w art. 416 bądź też w art. 429 i 430 k.c. Obecna regulacja art. 417 i nast. K.c. – co jest przesądzone
już w samym tekście art. 417 k.c. – odnosi się tylko do szkód wyrządzonych wykonywaniem władzy publicz-
nej. Pogląd zaprezentowany w niniejszym artykule przed nowelizacją k.c. zachowuje więc aktualność co do
regulacji sfery dominium również na przyszłość, a także wstecz, aż do daty wejścia w życie Konstytucji (17
października 1997 r.), co wynika z treści art. 5 ustawy nowelizującej k.c.”
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powiedzialność samego sprawcy szkody. Będzie temu najprawdopodob-
niej towarzyszył rozwój nowych typów odpowiedzialności, zbliżonych
do odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, a więc oderwanych całkowi-
cie od winy. Obszar odpowiedzialności na zasadzie winy zacznie się
więc kurczyć do prostych przypadków wyrządzenia szkody czynem włas-
nym człowieka. Nie jest wykluczone, że spotkamy się z częściową obiek-
tywizacją odpowiedzialności osób prawnych. Już dziś jest anachroni-
zmem teoretyczna możność zwolnienia się osoby prawnej z odpowie-
dzialności przez wykazanie, że jej organ nie ponosi winy z uwagi na
niepoczytalność osoby pełniącej tę funkcję. Bardzo prawdopodobne jest
ujednolicenie obu reżimów odpowiedzialności cywilnej: deliktowego
i kontraktowego, a w konsekwencji stworzenia jednego modelu odpo-
wiedzialności. Głosy domagające się umożliwienia żądania zadośćuczy-
nienia za krzywdę doznaną w ramach łączącego strony stosunku praw-
nego są tego najlepszym przykładem.

Niestety może się również pogłębić praktyczna obiektywizacja odpo-
wiedzialności tam, gdzie z ustawy wcale nie wynika, że odpowiedzialność
ma być obiektywna. Utożsamianie winy ze szkodą czy bezprawnością,
zdarzające się w praktyce orzeczniczej nie może napawać optymizmem.

Odpowiedzialność prawno-medyczna jest w dużym stopniu narażo-
na na to niebezpieczeństwo. Już bowiem nie tylko fachowe, ale też or-
ganizacyjne skomplikowanie procesu leczniczego sprawia, że staje się
on mało przejrzysty dla organu orzekającego, w tym dla sądu. To zaś
rodzi niebezpieczeństwo poszukiwania uproszczeń w ocenie stanu fak-
tycznego, a takie uproszczenie może prowadzić do nietrafnego obcią-
żenia odpowiedzialnością podmiotu, który co prawda działał właści-
wie, ale nie da się tego stwierdzić z zadowalającą pewnością. Postulat
możliwie największej przejrzystości procesu leczenia wydaje się zatem
jak najbardziej na miejscu.

Niniejsza praca stanowi jedynie zarys problemu obiektywizacji od-
powiedzialności deliktowej. Umieszczenie odpowiedzialności za szko-
dy medyczne w tle rozważań jest usprawiedliwione nie tylko dużym zna-
czeniem społecznym ochrony zdrowia, ale też możliwością prostego od-
niesienia mechanizmów rządzących odpowiedzialnością cywilną w ogóle
do dziedziny, w której oczekiwania co do profesjonalizmu osób wyko-
nujących zawód lekarza oraz do niezawodności sprzętu, którym lekarz
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się posługuje, są ogromne. Dziedzina ta, również z prawniczego punk-
tu widzenia, nie może być jednak obarczona oczekiwaniem zawsze po-
zytywnego rezultatu, a więc należy tu raczej badać, czy w ramach pro-
cesu leczenia zachowane zostały standardy właściwego postępowania.
To zaś otwiera odpowiedzialność prawno-medyczną na kwestie bezpraw-
ności zachowania się, winy i problem obiektywizacji odpowiedzialności
deliktowej. Stąd celowe jest przybliżenie zagadnień związanych z gene-
zą obiektywizacji, jej przejawami i możliwymi konsekwencjami. Nie
można mieć bowiem gwarancji, że istotna zmiana prawa cywilnego nie
odbywa się w zasadzie na naszych oczach, prowadząc do zwiększenia
wymagań, których spełnienia będzie się wkrótce oczekiwać pod groźbą
dotkliwych skutków prawnych. Niepewność prawna w dziedzinie od-
powiedzialności publicznych zakładów opieki zdrowotnej, omówionej
tu jako zagadnienie mające bezpośredni związek z tematem pracy, jest
dobrym przykładem, jak nagły potrafi być zwrot w ocenie sytuacji adre-
sata normy prawnej. I choć z pewnością nie da się od razu dostosowy-
wać do wszelkich tego rodzaju zdarzeń, należy mieć świadomość, że
obiektywizacja odpowiedzialności deliktowej może się okazać zjawi-
skiem dotykającym istotnych dziedzin życia społecznego w bardzo nie-
odległej przyszłości.
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W prawie angielskim, podobnie jak w Polsce, dominuje deliktowa
odpowiedzialność lekarza i szpitala. Rozwój angielskiego prawa delik-
tów (tort law) wiąże się natomiast prawie wyłącznie z orzecznictwem
sądowym. Dziedzina ta nie doczekała się do dziś kompleksowej regula-
cji ustawowej i choć można w angielskiej legislacji odnaleźć akty praw-
ne dotyczące odpowiedzialności deliktowej, ich przedmiotem są głów-
nie kwestie o drugorzędnym znaczeniu. Odtworzenie podstaw praw-
nych dla roszczeń z tytułu deliktu wymaga więc analizy orzecznictwa,
nierzadko sięgającego kilka wieków wstecz. Ponadto sądy angielskie
nie stworzyły jednolitych zasad dla odpowiedzialności deliktowej, ani
też przesłanek jej powstania, poprzestając na tworzeniu nowych delik-
tów w poszczególnych precedensach. Z tego względu przedstawione
zostaną dwa podstawowe delikty, na których swoje roszczenie może
oprzeć osoba doznająca szkody przy leczeniu: niedbalstwo i narusze-
nie nietykalności cielesnej.

1. Delikt niedbalstwa

Delikt niedbalstwa (negligence) stanowi najczęściej powoływaną pod-
stawę roszczeń w „procesach lekarskich”1. Ma on zastosowanie do nie-
umyślnego wyrządzenia szkody przez lekarzy, farmaceutów, dentystów,
optyków, pielęgniarki, położne, jak też inne osoby zaangażowane
w proces leczniczy.

1Nelson-Jones R., Burton F.: „Medical Negligence Case Law”, London, 1990, s. 3.
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Konstrukcja deliktu niedbalstwa opiera się na istnieniu po stronie
sprawcy szkody obowiązku staranności w stosunku do poszkodowane-
go. Naruszenie tego obowiązku stanowi winę w rozumieniu systemów
prawa cywilnego. Ponadto dla deliktu niedbalstwa musi powstać szko-
da pozostająca w związku przyczynowym z naruszeniem obowiązku.

Obowiązek  s tarannośc i  (duty  o f  ca re )

Cechą charakterystyczną konstrukcji prawnej obowiązku staranno-
ści jest występowanie dwóch podmiotów – tego, na którym ów obowią-
zek ciąży i tego, wobec którego obowiązek ten występuje.

Jako regułę ogólną przyjąć należy, iż obowiązek staranności ciąży
na wszystkich podmiotach służby zdrowia, zarówno osobach fizycz-
nych (lekarzach ogólnych, chirurgach, ginekologach, patologach, psy-
chiatrach, anestezjologach, farmaceutach, pielęgniarkach, itd.), jak
i pozostałych podmiotach (Fundusze Narodowej Służby Zdrowia, Fun-
dusze Opieki Podstawowej, prywatne szpitale, kliniki, itd.). Różny jest
zakres tego obowiązku, sytuacje, w których występuje i wymagany sto-
pień staranności.

Pewne trudności sprawia zdefiniowanie kręgu osób, względem któ-
rych należy staranności dołożyć. Cytując sędziego Stuart-Smitha LJ: „jako
generalną regułę należy przyjąć, że wystarczająca relacja bliskości (rela-

tionship of proximity) istnieje, kiedy osoba posiadająca specjalną umie-
jętność podejmuje się ją zastosować, aby pomóc innej osobie, która zda-
je się na tę umiejętność w sposób bezpośredni i istotny […] Nie ma wąt-
pliwości, że gdy już powstanie taka relacja bliskości pomiędzy lekarzem
a pacjentem lub szpitalem a pacjentem, lekarz albo szpital ma obowią-
zek wykazać się właściwą starannością i przeprowadzić leczenie, a nie
wyłącznie zapobiegać dalszym urazom”2. Należy stąd wywieść, że obo-
wiązek staranności w stosunku do pacjenta powstaje w wyniku przystą-
pienia przez lekarza do określonych działań, które można zakwalifiko-
wać jako podjęcie leczenia. Istotne jest natomiast, aby lekarz w sposób
rzeczywisty przyjął na siebie odpowiedzialność za opiekę medyczną nad
inną osobą. Sam fakt bycia lekarzem nie powoduje powstania obowiąz-

2Zawarte w obiter (części orzeczenia niezawierającej wiążącego rozstrzygnięcia) wyroku w sprawie
Capital and Counties v. Hants CC [1997] 2 All ER 865.
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ku staranności3. Dla powstania obowiązku staranności nie wystarcza rów-
nież dobrowolne zgłoszenie się lekarza do pacjenta – wymagany jest akt
ze strony lekarza, który określić można jako podjęcie leczenia.

Obowiązek staranności trwa od momentu rozpoczęcia leczenia przez
cały proces diagnozowania i terapii4. W określonych sytuacjach prawo
angielskie nakłada na lekarza obowiązek przystąpienia do czynności
leczniczych, nakładając na niego tym samym odpowiedzialność za skutki
ich zaniechania. Dla przykładu wskazać można, iż obowiązek podjęcia
leczenia lub co najmniej oceny stanu pacjenta nałożony został w orze-
czeniu Barnett v. Chelsea and Kensington Hospital Management Com-

mittee5 na podmioty służby zdrowia, których zadaniem jest niesienie
pomocy w nagłych sytuacjach (np. szpitale prowadzące oddziały inten-
sywnej opieki medycznej). Podobnie, istnienie obowiązku staranności
po stronie załogi karetki pogotowia już od momentu wezwania (a więc
przed podjęciem leczenia) zostało stwierdzone w orzeczeniu Kent v.

Griffiths (No 3)6. Co do zasady jednak prawo angielskie nie nakłada na
lekarza obowiązku ratowania (duty to rescue)7.

Obowiązek staranności powstaje niezależnie od tego, czy pomoc
udzielana jest odpłatnie czy bez wynagrodzenia8.

Obowiązek staranności nie ciąży na Departamencie Zdrowia.
W orzeczeniu w sprawie Danns and Another v. Department of Health9,

sędzia Leggatt LJ uznał, iż związek między obywatelem a Departamen-
tem jest na tyle odległy, iż nie występuje wymagana dla powstania obo-
wiązku staranności relacja bliskości. W konsekwencji Departament
Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności deliktowej za szkody wyrządzo-
nej zaniedbaniami na poziomie polityki państwa.

Naruszenie obowiązku staranności, będące kolejną przesłanką za-
istnienia odpowiedzialności polega na zachowaniu lekarza (lub innego
pracownika służby zdrowia), które nie mieści się w przyjętym standar-
dzie staranności.

3 Nathan P.C.: „Medical Negligence”, London, 1957, s. 7, 14.
4 Nelson-Jones R., Burton F.: op. cit, s. 26.
5 [1969] 1 QB 428.
6 [2001] QB 36.
7 Capital and Counties v. Hants CC.
8 Gold v. Essex County Council [1942] 2 All ER 237, [1942] 2 KB 293.
9 [1998] PIQR P266.
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Próbę wyznaczenia standardu staranności podjęto w wyroku w spra-
wie Bolam v. Friern Hospital Management Committee10. Sąd uznał, iż
wymaganym standardem staranności jest standard „zwykłego lekarza”
(ordinary professional). Wskazany standard dotyczy głównie lekarzy ogól-
nych. Ocenianie bowiem zachowań specjalistów przez pryzmat staran-
ności i umiejętności wymaganych od „zwyczajnego lekarza” doprowa-
dziłoby w praktyce do ich nieodpowiedzialności. Problem ten dostrze-
gła judykatura angielska i przyjęła, iż lekarza-specjalistę należy oce-
niać przez pryzmat staranności wymaganej od przeciętnego lekarza-
specjalisty11.

Standard „zwyczajnego lekarza” uległ również doprecyzowaniu
w odniesieniu do niedoświadczonych lekarzy. Ich zachowanie ocenia
się także poprzez pryzmat „zwyczajnego lekarza” i – jak stwierdzono
w orzeczeniu w sprawie Jones v. Manchester Corp.12 – „błędy wynikające
z braku doświadczenia nie są żadną obroną”. Jednakże, staranność mło-
dego lekarza polega na umiejętności zdefiniowania granic własnych
umiejętności i – w razie potrzeby – zwrócenia się o pomoc do bardziej
doświadczonych kolegów. Już samo wykazanie, że szukał on takiego
wsparcia dowodzi zachowania starannego, nierodzącego odpowiedzial-
ności. Z drugiej strony brak uzyskania dodatkowej opinii ze strony oso-
by o większych umiejętnościach stanowić może naruszenie standardu
staranności13.

Opisywany standard staranności ma charakter standardu obiektyw-
nego, niezależnego od indywidualnych cech lekarza, takich jak doświad-
czenie, wykształcenie czy wiedza. Jednolity standard obowiązuje leka-
rzy w całym kraju14.

Mimo przyjęcia jednolitego standardu staranności dla wszystkich
przypadków określonej kategorii, w prawie angielskim wyróżnia się
różne stopnie staranności, zależne od konkretnych okoliczności oce-
nianego zachowania lekarza, jak na przykład fakt działania pod presją
czasu, brak właściwego sprzętu, brak możliwości pełnego zdiagnozo-
wania, konieczność podejmowania działań leczniczych wykraczających

10 [1957] 2 All ER 118, [1957] 1 WLR 582.
11 Maynard v. West Midlands Regional Health Authority [1984] 1 WLR 634.
12 [1952] 2 All ER 125.
13 Wilsher v. Essex AHA [1987] QB 730.
14 Nelson-Jones R., Burton F.: op. cit, s. 36, Nathan P.C.: op. cit., s. 21.
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poza specjalizację lekarza, itp. Na wymagany stopień staranności nie
wpływa jednak fakt odpłatności lub nieodpłatności leczenia15.

Wyznaczan ie  s tandardu  s tarannośc i
w  konkretne j  sprawie  –  tes t  Bolam

Naruszenie obowiązku staranności następuje w razie przekroczenia
wymaganego standardu staranności. Powyżej opisane zasady mówią je-
dynie, że standard ten wyznacza się w odniesieniu do „zwyczajnego le-
karza” (ze wskazanymi modyfikacjami). Pozostawiają natomiast bez
odpowiedzi pytanie, jak ów „zwyczajny lekarz” powinien zachować się
w sytuacji, w jakiej znalazł się pozwany lekarz. Odpowiedź taką odna-
leźć można w cytowanym już orzeczeniu w sprawie Bolam v. Friern

Hospital Management Committee. W nim bowiem wyrażona została za-
sada, że lekarz nie popełnia niedbalstwa, jeżeli jego zachowanie zgod-
ne jest z przyjętą praktyką (accepted practice). Praktyka ta musi być
jednak akceptowana w opinii kompetentnych i uznawanych przedsta-
wicieli zawodu medycznego (practice of competent respected professio-

nal opinion). Zasada ta – mimo upływu prawie 50 lat od jej wyrażenia –
ma decydujące znaczenie w procesach medycznych.

Ponieważ medycyna nie jest nauką ścisłą, możliwe jest istnienie
dwóch lub więcej praktyk akceptowanych w danym czasie przez kom-
petentnych i uznawanych przedstawicieli zawodu medycznego. W ta-
kiej sytuacji lekarz nie narusza obowiązku staranności, jeśli zastosuje
się do jednej z nich16. Z punktu widzenia powoda nie wystarczy więc
wykazanie w procesie, że istnieje kompetentne ciało medyczne, które
uważa zachowania lekarza za niezgodne z przyjętą praktyką. Musi on
udowodnić, że nie istnieje żadne takie ciało, które uznałoby zacho-
wanie lekarza za zgodne z przyjętą praktyką17, co niewątpliwie jest
zadaniem trudniejszym.

Właściwość zachowania lekarza ocenia się w odniesieniu do prak-
tyki obowiązującej w momencie tego zachowania. Lekarz naruszy

15 Deutsch E., Schreiber H.-L.: „Medical responsibility in Western Europe”, 1985, s. 136, Nathan P.C.:
op. cit., s. 23 i n.

16 Sędzia McNair J w sprawie Bolam v. Friern Hospital Management Commitee  [1957] 2 All ER 118,
[1957] 1 WLR 582.

17 Lord Scarman w wyroku w sprawie Maynard v. West Midlands RHA [1984] 1 WLR 634.
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więc obowiązek staranności, jeśli stosować będzie praktykę, która
nie jest już akceptowana przez żadne kompetentne gremium. Na tym
tle w orzeczeniu w sprawie Crawford v. Charing Cross Hospital18 wy-
rażona została zasada, iż można wymagać od lekarzy ciągłego do-
skonalenia się, przynajmniej w swojej dziedzinie, ale jednocześnie
nie oznacza to konieczności czytania każdego artykułu prasy medycz-
nej. Pomiędzy momentem zakwestionowania przyjętej praktyki (np.
poprzez opublikowanie wyników badań wskazujących na jej szkodli-
wość) a momentem jej odrzucenia przez kompetentne ciało medycz-
ne lekarz może ją stosować, nie narażając się na popełnienie nie-
dbalstwa. Określenie momentu, od którego dana praktyka nie może
być stosowana jest jednak kwestią trudną i zależną od okoliczności
konkretnej sprawy.

Test Bolam stosuje się do oceny zachowania lekarza w kontekście le-
czenia, diagnozowania, przekazywania pacjentowi informacji i uzyskiwa-
nia jego zgody, a także w odniesieniu do decyzji co do dalszego leczenia.

Na płaszczyźnie procesowej stosowanie testu Bolam oznacza przy-
znanie praktycznie decydującej roli opinii biegłych, gdyż to oni stwier-
dzają, czy zachowanie lekarza mieściło się w ramach przyjętej praktyki.
Sąd jednak może nie przychylić się do tej opinii, oceniając, że brak jej
logicznych podstaw19 lub wyraża prywatny pogląd biegłego20. W wyjąt-
kowych sytuacjach sąd władny jest uznać akceptowaną praktykę lekar-
ską za niedopuszczalną i powództwo uwzględnić21.

Odejście przez lekarza od akceptowanej praktyki nie oznacza jed-
nak automatycznie niedbalstwa. Jak stwierdził Sędzia Peter Pain J
w sprawie Clark v. MacLennan22: „Tam, gdzie występuje tylko jeden
ortodoksyjny sposób leczenia, a lekarz decyduje się od niego odejść
[…] trzeba zbadać, czy wziął on pod uwagę wszystkie czynniki, o któ-
rych wiedział lub powinien był wiedzieć i czy odejście od ortodoksyjne-
go sposobu leczenia może być uzasadnione w świetle tych czynników”.
W doktrynie wskazuje się, że opisana sytuacja rodzi po stronie pozwa-
nego lekarza obowiązek wskazania rozsądnych powodów swojego po-

18 The Times, 24.04.1953 oraz 8.12.1953.
19 Bolitho v. City and Hackney HA [1997] 4 All ER 771.
20 Mariott v. West Midlands HA [1999] Lloyd’s Rep Med 23.
21 Hucks v. Cole (1993) 4 Med LR 393.
22 [1983] 1 All ER 416.
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stępowania23. Jeśli nie jest on w stanie wskazać takich powodów, sąd
stwierdzi niedbalstwo.

Związek  przyczynowy

Ustalenie odpowiedzialności deliktowej wymaga dowodu związku
przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązku staranności a dozna-
ną szkodą. W prawie angielskim zagadnienie przyczynowości (causa-
tion) rozpatrywane jest na dwóch płaszczyznach. Z jednej bowiem strony
powód musi dowieść, że szkoda wynikła z będącego naruszeniem obo-
wiązku staranności zachowania lekarza lub innego podmiotu służby
zdrowia (faktyczny związek przyczynowy), z drugiej – że szkoda nie jest
zbyt „odległa” (not too remote), tj. pozwany mógł ją przewidzieć.

Przy stosunkowo prostych stanach faktycznych (jak np. amputacja zdro-
wej nogi czy podanie nadmiernej dawki leku) wykazanie faktycznego
związku przyczynowego nie rodzi żadnych trudności i nie jest przedmio-
tem sporu między stronami. Problem przyczynowości nabiera natomiast
znaczenia w momencie, gdy na powstanie szkody wpłynęło kilka czynni-
ków i konieczne jest wskazanie, który z nich był przyczyną. Sytuacja taka
występuje szczególnie często w sprawach medycznych, gdzie pacjent tra-
fia do lekarza chory i należy ocenić, czy szkoda jest skutkiem rozwoju
choroby czy też niedbalstwa lekarza. W opisanej sytuacji dla wykazania
faktycznego związku przyczynowego przeprowadza się dwuetapowy test
(test but-for). W pierwszym etapie dobiera się zestaw hipotetycznych przy-
czyn określonego zdarzenia, a następnie usuwa po kolei każdą z nich,
sprawdzając, czy określony skutek następuje, czy też nie. Jeśli wraz z usu-
nięciem hipotetycznej przyczyny skutek nie nastąpiłby, można uznać, że
jest ona przyczyną określonego zdarzenia24.

Nieco inaczej sądy rozwiązują zagadnienie odpowiedzialności, jeśli
zachowanie lekarza stanowi jedną z wielu przyczyn, które złożyły się na
niepożądany skutek. Obecny stan wiedzy medycznej w znaczącej ilości
przypadków nie pozwala na precyzyjne określenie przyczyn szkody, ja-
kiej doznał pacjent. Przyjęto więc zasadę, iż dla stwierdzenia związku

23 Nelson-Jones R., Burton F.: op. cit., s. 39.
24 Hart, Honore: „Causation in the law”, Oxford, 1985. Cyt. za Stauch M., Wheat K., Tingle J.: „Sour-

cebook on medical law”, London, 2002, s. 332.
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przyczynowego wystarczy, jeśli pacjent wykaże, że akt niedbalstwa po-
zwanego stanowił istotne przyczynienie się do szkody lub istotnie zwięk-
szał ryzyko jej wystąpienia25. Wykazanie tego powoduje obciążenie po-
zwanego odpowiedzialnością za całość szkody.

Jeśli natomiast dwie osoby dopuściły się naruszenia ciążącego na
nich obowiązku i wystąpiła szkoda, ale niemożliwe jest ustalenie, czyje
zachowanie było przyczyną szkody lub się do niej istotnie przyczyniło,
odszkodowanie nie zostanie zasądzone26 (choć jest to jedynie opinia
przedstawicieli doktryny, nie ma bowiem wiążącego precedensu w tym
zakresie). Gdyby jednak za czyny obu tych osób odpowiadał jeden pod-
miot (np. szpital), a powód wykluczyłby w procesie możliwość innej
przyczyny szkody niż niedbalstwo, szpital będzie odpowiadał27 (dzięki
zastosowaniu maksymy res ipsa loquitur).

Metoda dwuetapowego testu but-for, mimo iż pozwala precyzyjnie
wskazać faktyczne przyczyny określonej szkody, obarczona jest poważ-
ną wadą. Otóż, przy jej zastosowaniu sięgnąć można do bardzo odle-
głych przyczyn szkody, a – patrząc z drugiej strony – z określonego nie-
dbałego zachowania wywodzić bardzo odległe skutki. Niemożliwe i nie-
uzasadnione jest natomiast nakładanie na nawet najbardziej niedbałą
osobę obowiązku naprawienia wszystkich szkód wyrządzonych wsku-
tek jej zachowania. Granicę między wynikającymi z deliktu szkodami,
za które sprawca odpowiada, a tymi, za które już odpowiedzialności
nie ponosi, wyznacza „odległość szkody” (remoteness of damage), okre-
ślana również jako prawna przyczynowość (legal causation).

Istota prawnej przyczynowości sprowadza się do twierdzenia zawar-
tego w orzeczeniu Tajnej Rady w sprawie The Wagon Mound28, że spraw-
ca odpowiada tylko za szkody, które mógł należycie przewidzieć. Dla
ustalenia odpowiedzialności nie jest konieczna możliwość przewidze-
nia konkretnej szkody, jakiej doznał poszkodowany, ale jedynie typu
szkody, do którego można zaliczyć faktycznie poniesiony uszczerbek.

Ponadto w angielskim prawie deliktów obowiązuje zasada „skorup-
ki od jajka” (egg-shell rule), według której sprawca odpowiada za wszel-

25 Nelson-Jones R., Burton F.: op. cit., s. 43.
26 Nathan P.C.: op. cit., s. 110, Koch B. A., Koziol H. (red.): „Compensation for pesonal injury in a

comparative perspective”, tom 4 „Tort and Insurance Law”, Wien, 2003, s. 84.
27 Nathan P.C.: op. cit., s. 111.
28 [1961] AC 388.



Prawo i Medycyna 1/2005 (18, vol. 7)

Maciej Plaskacz

64

kie szkody wyrządzone poszkodowanemu wynikłe z początkowego
uszczerbku, nawet te niemożliwe do przewidzenia (np. z racji tego, że
wynikają z jego wcześniejszych urazów czy dolegliwości), o ile mógł
przewidzieć ów początkowy uszczerbek. W piśmiennictwie podawane
są ponadto przykłady obciążenia lekarza odpowiedzialnością za skutki,
których nie mógł przewidzieć. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy zacho-
wanie lekarza jest szczególnie godne potępienia (np. gdy dopuszcza się
oszustwa lub eksperymentuje na pacjentach)29.

Związek przyczynowy między naruszeniem obowiązku a szkodą nie
zachodzi, jeśli pomiędzy nimi nastąpi zdarzenie go przerywające. Zda-
rzenia takie zostały określone w orzeczeniu w sprawie The Oropsea30

przez Lorda Wrighta jako: „coś nie dającego się uzasadnić, nowa przy-
czyna, która przerywa sekwencję zdarzeń, coś co może być opisane jako
nierozsądne, uboczne lub zewnętrzne”.

2. Delikt naruszenia nietykalności cielesnej

Drugą podstawą, na której można oprzeć roszczenie odszkodowaw-
cze przeciwko lekarzowi jest delikt naruszenia nietykalności cielesnej
(battery). Należy on do szerszej grupy powództw o odszkodowanie za
uszkodzenie ciała (trespass to the person) ukierunkowanych na ochronę
integralności cielesnej człowieka. Naruszenie nietykalności polega na
umyślnym zastosowaniu siły lub dotyku bezpośrednio w stosunku do
innej osoby bez jej zgody. Nie jest wymagane, aby napastnik działał
w zamiarze wyrządzenia szkody; nie jest nawet wymagana wrogość czy
niechęć z jego strony31.

W piśmiennictwie wskazuje się, że każdy kontakt lekarza z pacjen-
tem traktować należy jako prima facie bezprawny i tworzący delikt na-
ruszenia nietykalności32. W praktyce sądy zasądzają odszkodowanie na
tej podstawie tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy obejmuje sytuacje,

29 Stauch M., Wheat K., Tingle J.: op. cit., s. 346.
30 [1942] P 32.
31 Mullis A., Oliphant K.: „Torts”, London, 1997, s. 196.
32 Deutsch E., Schreiber H.-L.: op.cit., s. 135.
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gdy pacjent w ogóle nie wyraził zgody na leczenie. Jak wskazuje Lord
Donaldson w sprawie F. v West Berkshire Health Authority33: „Przy cał-
kowitym lub prawie całkowitym braku zgody, leczenie medyczne i ope-
racyjne osoby dorosłej jest bezprawne niezależnie od tego, jak korzyst-
ne mogłoby być dla pacjenta. To nie ulega wątpliwości”. Drugi przypa-
dek dotyczy stanów faktycznych, w których pacjent udzielił zgody na
leczenie w wyniku wprowadzenia w błąd lub oszustwa lekarza. Zgoda
uzyskana w takich okolicznościach nie jest ważna, a czynności podjęte
przez lekarza stanowią delikt naruszenia nietykalności34.

Do przesłanek opisywanego deliktu nie należy szkoda i związek przy-
czynowy. W przypadku niewykazania szkody zasądzane jest na rzecz
powoda odszkodowanie w symbolicznej wysokości. Jeśli jednak naru-
szenie szkodę wywołało, poszkodowany uprawniony jest do uzyskania
rekompensaty w pełnej wysokości, przy czym spoczywa na nim obowią-
zek wykazania szkody i związku przyczynowego. Odpowiedzialność
sprawcy obejmuje wszelkie szkody pozostające w bezpośrednim związ-
ku z naruszeniem (inaczej niż w przypadku niedbalstwa, gdzie szkody,
których sprawca nie mógł przewidzieć, nie podlegają kompensacji).

3. Odpowiedzialność za czyny cudze

Zasada  ogólna

Dla zaistnienia odpowiedzialności za cudze czyny w prawie angiel-
skim muszą być spełnione trzy przesłanki. Po pierwsze, poszkodowany
musi ponieść szkodę w wyniku zawinionego działania lub zaniechania
sprawcy deliktu. Po drugie, między sprawcą deliktu a podmiotem od-
powiedzialnym musi istnieć relacja określonego rodzaju. Po trzecie,
występować musi związek między popełnionym deliktem a wskazaną
relacją. W odniesieniu do stosunku pracy związek taki polega na po-
pełnieniu deliktu „w toku wykonywania pracy”35.

33 (1989) 2 WLR 1034.
34 Sidaway v Board of Governors of Bethlem Royal Hospital and the Maudsley Hospital [1984] 2 WLR

790, [1985] AC 871.
35 Mullis A., Oliphant K.: op.cit., s. 285.
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Szczególne znaczenie ma określenie relacji między sprawcą a pod-
miotem, który miałby ponosić odpowiedzialność za delikt. W orzecz-
nictwie angielskim ugruntowała się bowiem zasada, że stosunek prze-
łożony-podwładny (master-servant) powstały na podstawie umowy
o pracę (contract of service) uzasadnia odpowiedzialność przełożonego
za szkodę wyrządzoną poprzez niedbalstwo podwładnego, natomiast
stosunek między zleceniodawcą a samodzielnym kontrahentem (inde-

pendent contractor) wynikający z umowy o świadczenie usług (contract

for services) nie rodzi odpowiedzialności tego pierwszego za delikty dru-
giego, chyba że wykazana zostanie wina w wyborze36. Podział stosun-
ków umownych na dwa wskazane rodzaje opiera się na kryterium pod-
legania kontroli jednej strony przez drugą.

Odpowiedz ia lność  podmiotów s łużby  zdrowia

Na gruncie medycznym opisane zasady ulegają jednak daleko idą-
cym modyfikacjom rozszerzającym odpowiedzialność za cudze delik-
ty. Podstawowe znaczenie w tej materii miały orzeczenia w sprawach
Gold v. Essex County Council37, Cassidy v. Ministry of Health38 i Roe v.

Minister of Health39. Odejście od przyjętych reguł wyraziło się w nało-
żeniu na szpitale odpowiedzialności za delikty popełnione przez cały
personel niezależnie od tego „czy umowa, na podstawie której spraw-
ca deliktu był zatrudniony, była umową o pracę czy umową o świad-
czenie usług”40.

Nieco inne reguły rządzą odpowiedzialnością za delikty popełnione
przez lekarzy i dentystów ogólnych wchodzących w skład publicznej służ-
by zdrowia. Ich działalność w ramach Narodowej Służby Zdrowia od-
bywa się na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług za-
wieranych z Funduszami Opieki Podstawowej, a więc występują jako
niezależni kontrahenci. W tej sytuacji sądy angielskie nie przyjęły od-
powiedzialności Funduszy za delikty popełnione przez lekarzy ogól-

36 Mullis A., Oliphant K.: op. cit., s. 286, Nathan P.C.: op.cit., s. 122, Nelson-Jones R., Burton F.: op.
cit., s. 9.

37 [1942] 2 All ER 237, [1942] 2 KB 293.
38 [1951] 1 All ER 574, [1951] 2 KB 343.
39 [1954] 2 QB 66.
40 Denning LJ w sprawie Cassidy v. Ministry of Health [1951] 1 All ER 574, [1951] 2 KB 343.
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nych41 i jedynym podmiotem, przeciwko któremu poszkodowany może
skierować swoje roszczenie, jest sprawca deliktu.

Sami lekarze ogólni i dentyści odpowiadają na zasadzie ryzyka za
personel przez siebie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w przy-
padkach, gdy dopuszcza się on deliktu niedbalstwa42.

Lekarze prowadzący prywatną praktykę ponoszą odpowiedzialność
na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną deliktem niedbalstwa przez
osoby, które zatrudniają i na zasadzie winy w wyborze za delikty nieza-
leżnych kontrahentów.

Odpowiedz ia lność  so l idarna

W sytuacjach, gdy odpowiedzialność za delikt ponosi kilku spraw-
ców lub sprawca i inny podmiot (np. jego pracodawca) ich odpowie-
dzialność ma charakter solidarny (joint and several liability), co upraw-
nia poszkodowanego do dochodzenia roszczeń w pełnej wysokości od
każdego z dłużników oddzielnie lub obu jednocześnie43.

4. Dowód i zasada res ipsa loquitur

Generalną zasadą prawa angielskiego jest umiejscowienie ciężaru
dowodu po stronie powoda. Dowód uznaje się za przeprowadzony, je-
śli wykaże on, że delikt, z którego wynikła szkoda, jest bardziej praw-
dopodobny niż nieprawdopodobny (jest to dowód „on the balance of

probabilities”)44. Poszkodowany musi dowieść:
– w przypadku niedbalstwa – istnienia obowiązku staranności po stro-

nie pozwanego oraz jego naruszenia [przy czym istnienie obowiązku
nie jest kwestią faktu, ale prawa i w piśmiennictwie wskazuje się, że
powoda obciąża w tej sytuacji nie ciężar dowodu, ale „ciężar przekona-
nia (sądu – MP)”45],

41 Nelson-Jones R., Burton F.: op. cit., s. 10.
42 Deutsch E., Schreiber H.-L.: op. cit., s. 157.
43 Mullis A., Oliphant K.: op. cit., s. 294.
44 Deutsch E., Schreiber H.-L.: op. cit., s. 145.
45 Koch B. A., Koziol H. (red.): op. cit., s. 85.
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– w przypadku deliktu naruszenia nietykalności – owego narusze-
nia, w tym braku lub wadliwości zgody pacjenta,

– szkody (z wyjątkiem deliktu naruszenia nietykalności cielesnej,
gdzie wykazanie szkody nie jest konieczne),

– związku przyczynowego między naruszeniem a szkodą (faktyczne-
go i prawnego).

Judykatura angielska wypracowała pewne udogodnienia procesowe
mające pomóc poszkodowanemu w dochodzeniu roszczeń odszkodo-
wawczych z tytułu niedbalstwa. Może on powołać się na zasadę res ipsa

loquitur, będącą faktycznym domniemaniem niedbalstwa, jeśli okolicz-
ności zdarzenia są niewyjaśnione, a zdarzenie to „mówi o niedbalstwie”
po stronie pozwanej46. Innymi słowy, szkoda nie mogłaby się zdarzyć,
gdyby nie niedbalstwo pozwanego. Dla zastosowania reguły res ipsa lo-

quitur konieczne jest spełnienie trzech warunków. Po pierwsze, pozwa-
ny – samodzielnie lub poprzez osoby, za które odpowiada – musi kon-
trolować przebieg wydarzeń poprzedzających szkodę. Po drugie, w zwy-
kłym biegu wydarzeń taka szkoda nie miałaby miejsca bez niedbalstwa.
Po trzecie, powód nie dysponuje wystarczającymi informacjami o fak-
tycznym przebiegu zdarzeń47.

Pozwany może bronić się przed uznaniem jego odpowiedzialności
na dwa sposoby. Przede wszystkim, przedstawiając rzeczywisty prze-
bieg wydarzeń, z którego wynika, że nie popełnił on niedbalstwa. Po-
nadto, poprzez podanie innej niż jego niedbalstwo przyczyny powsta-
nia szkody, która jest wiarygodna (ale nie tylko teoretycznie możliwa)48.

Doktryna res ipsa loquitur nie ma zastosowania, jeśli przebieg zda-
rzeń nie budzi wątpliwości.

5. Odszkodowanie

Głównym celem odszkodowania jest kompensacja wyrządzonej
szkody, tj. postawienie poszkodowanego w sytuacji, w jakiej znajdo-

46 Nathan P.C.: op. cit., s. 109.
47 Stauch M., Wheat K., Tingle J.: op. cit., s. 329.
48 Ratcliffe c. Plymouth and Torbay HA [1998] Lloyd’s Rep Med 162.
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wałby się on, gdyby nie wystąpił delikt49. Jeśli odpowiedzialność za
szkodę zostanie ustalona, odszkodowanie kompensuje całą udowod-
nioną szkodę50, zarówno niemajątkową, obejmującą ból i cierpienie
oraz utratę przyjemności życiowych, jak i majątkową, na którą składa
się przeważnie utrata zarobków, upośledzenie na rynku pracy oraz
wydatki wynikające z deliktu (np. na leczenie i opiekę). Wyjątkowo,
w razie stwierdzenia przez sąd popełnienia deliktu naruszenia niety-
kalności cielesnej i nieudowodnienia przez powoda żadnej szkody,
zasądzane jest odszkodowanie symboliczne (nominal damages), re-
kompensujące wyłącznie sam fakt popełnienia deliktu. Szkoda nie
ulega naprawieniu, jeśli sąd uznałby to za sprzeczne z porządkiem
publicznym.

Odszkodowanie co do zasady ma charakter jednorazowy i kompen-
suje szkody powstałe przed wydaniem orzeczenia oraz szkody, które
powstaną później. Prawo angielskie nie dopuszcza korekty zasądzone-
go odszkodowania, jeśli po wyroku okazałoby, że przyszła szkoda zo-
stała przeszacowana lub niedoszacowana. Na mocy sekcji 32A ustawy
z 1981 roku o Sądzie Najwyższym (dotyczącej m.in. Sądu Apelacyjnego
oraz Wysokiego Sądu Sprawiedliwości) dopuszczalne jest natomiast
zasądzenie odszkodowania warunkowego (provisional damages), co
określić można jako ustalenie odpowiedzialności pozwanego za nowe,
przyszłe szkody. Nie można jednak ustalić odpowiedzialności za przy-
szłe szkody, które polegać będą na pogłębieniu się istniejącego uszczerb-
ku lub choroby.

Z roszczeniem odszkodowawczym może wystąpić wyłącznie bez-
pośrednio poszkodowany przy leczeniu. Wszelkie szkody, jakich po-
średnio doznali członkowie jego rodziny (koszty wizyt w szpitalu, pie-
lęgnacji, leczenia) kompensowane są w ramach odszkodowania przy-
znawanego poszkodowanemu. W razie śmierci poszkodowanego oso-
bom bliskim przysługują – określone ustawą z 1976 roku o wypad-
kach śmiertelnych – roszczenia: o odszkodowanie z tytułu utraty utrzy-
mania, o zwrot kosztów pogrzebu oraz o odszkodowanie z tytułu utraty
osoby bliskiej.

49 Mullis A., Oliphant K.: op. cit., s. 298.
50 Lord Ackner w sprawie Hotson v. East Berkshire HA [1987] 1 AC 750.
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6. Podsumowanie

Przedstawiony model odpowiedzialności deliktowej za szkodę wy-
rządzoną przy leczeniu jest wynikiem trwającego kilkadziesiąt lat roz-
woju angielskiego orzecznictwa i prawa stanowionego. Ewolucyjne
zmiany systemu nie uchroniły go jednak przed wieloma poważnymi
wadami. Do najpoważniejszych należą: przewlekłość procesów odszko-
dowawczych, konieczność uzyskiwania opinii biegłych i ich nadmierna
rola, niemożliwość realistycznego ocenienia przez poszkodowanego
swoich szans procesowych, a także niszczenie dobrych relacji pomię-
dzy pacjentem a lekarzem, niebezpieczeństwo uprawiania medycyny
defensywnej, ukierunkowanej na uniknięcie odpowiedzialności, a nie
wyleczenie chorego, przyznawanie jednorazowego odszkodowania, któ-
re przeważnie okazuje się zbyt wysokie lub zbyt niskie, a także szereg
innych mankamentów51.

Wymienione niedociągnięcia skłoniły w połowie lat 90. władze bry-
tyjskie do podjęcia prób modyfikacji istniejącego systemu. Ciężar opra-
cowania projektu zmian spoczął głównie na Ministerstwie Zdrowia
i Komisji Prawa. W chwili obecnej proces znajduje się w fazie konsulta-
cji, aczkolwiek krystalizuje się już kilka poważnych kierunków nadcho-
dzących zmian. Niezależnie jednak od kierunku, jaki obierze angielski
prawodawca, funkcjonowanie istniejącego systemu odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przy leczeniu ulegać będzie w najbliższych la-
tach daleko idącym modyfikacjom.

51 Ich pełną listę odnaleźć można w Raporcie Komisji Pearsona z roku 1978, Raporcie Komisji Wool-
fe’a z roku 1996 i Raporcie Głównego Rewidenta z roku 2001.
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Przemysław Nejno

Nieubezpieczeni w Stanach Zjednoczonych.Nieubezpieczeni w Stanach Zjednoczonych.Nieubezpieczeni w Stanach Zjednoczonych.Nieubezpieczeni w Stanach Zjednoczonych.Nieubezpieczeni w Stanach Zjednoczonych.
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Stany Zjednoczone są jedynym państwem na świecie, które wydaje
na ochronę zdrowia ponad 14% PKB. W liczbach bezwzględnych jest
to ponad 4500 USD per capita, z czego ok. 60% wydawanych jest ze
środków prywatnych (ubezpieczeń związanych z zatrudnieniem i współ-
finansowanych przez pracodawców), a reszta pochodzi ze środków fe-
deralnych (Medicare, Medicaid, SCHIP) i stanowych1. Można byłoby
przyjąć ten fakt obojętnie, biorąc pod uwagę stopień rozwoju społecz-
no-ekonomicznego państwa, gdyby nie istniała ogromna dysproporcja
w stosunku do wydatków w innych krajach wysoko rozwiniętych, takich
jak Niemcy, Kanada, czy Francja, Wielka Brytania, Belgia itd. Wg da-
nych OECD w 2002 roku wydatki Niemiec na ochronę zdrowia wynio-
sły 10,4% PKB, co stanowi 2350 USD per capita, a jest to o ponad poło-
wę mniej niż w USA. W porównaniu do kolejnych krajów ta dyspro-
porcja się powiększa. Może nawet w tak dużej dysproporcji w wydat-
kach na zdrowie nie byłoby nic dziwnego, biorąc pod uwagę stopień
zaawansowania technologicznego, wysoką jakość usług medycznych
i powszechne przekonanie o najwyższym stopniu profesjonalizmu opieki
w USA, jednak fakt istnienia w systemie ubezpieczeniowym dużej licz-
by osób nieubezpieczonych daje pretekst do szerokiej dyskusji (nie tyl-
ko w USA) o przyczynach i konsekwencjach społecznych, ekonomicz-
nych i zdrowotnych tego zjawiska.

W początku XX wieku ubezpieczenie zdrowotne w USA było czę-
ścią ubezpieczenia socjalnego chroniącego pracowników w czasie cho-
roby uniemożliwiającej pracę. Do lat 30-tych opieka zdrowotna stała

1J. Leowski: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Warszawa 2004, s. 125.
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się bardziej dostępna, a przez to nabrała cech użyteczności rynkowej.
W tym czasie jako alternatywa do ubezpieczenia państwowego zaczął
powstawać prywatny sektor zarówno komercyjnych, jak i działających
na zasadzie non profit ubezpieczeń tworzonych i związanych z miej-
scem pracy. Pomiędzy latami 1940 a 1960 odsetek osób ubezpieczo-
nych i korzystających z prywatnego sektora usług wzrósł z 9% do 68%
populacji. Ubezpieczenia te charakteryzowały się i nadal charaktery-
zują pełną dobrowolnością. W roku 1965 rozszerzono podstawowy
akt zabezpieczenia socjalnego – Social Security Act o system zabez-
pieczenia medycznego Medicare – dla osób starych powyżej 65 roku
życia i Medicaid – dla osób biednych, obejmując tym dwie grupy spo-
łeczne najbardziej narażone na niechęć do ich ubezpieczania przez
prywatnych ubezpieczycieli z powodów rynkowych2. Od lat 70-tych
proces reform systemu w USA przebiega pod presją z jednej strony
uniwersalizacji i upowszechniania dostępu do opieki, a z drugiej, ogra-
niczeń związanych z koniecznością kontroli wydatków. Przez te lata
powstało wiele programów finansowanych ze środków państwowych
(m.in. SCHIP – program obejmujący ubezpieczeniem dzieci z rodzin
ubogich). Celem ich powstania było zapewnianie dostępu do opieki
dla coraz większej liczby mieszkańców. Także system ubezpieczeń
i związanych z tym usług medycznych stawał się coraz sprawniejszy,
tworząc między innymi organizacje HMO (Health Maintenace Orga-

nizations), które wprowadziły w życie system zarządzanej opieki zdro-
wotnej (Managed Care), opłacane nie na zasadzie fee for service, ale
kapitacji obejmującej zakontraktowanie pewnej ilości usług na rok,
przejmując na siebie jednocześnie część ryzyka związanego z nieprze-
widywalnością potrzeb zdrowotnych podległych im ubezpieczonych3.
Model ubezpieczeń zdrowotnych osób pomiędzy 18 a 65 rokiem ży-
cia nadal jednak opiera się na podstawowej zasadzie dobrowolności
ubezpieczenia i mimo wielu kierunków jego rozwoju przez lata nadal
brak jest pełnej motywacji uczestników tego systemu do bezwzględ-
nego ubezpieczania się, a odsetek ludzi pozostających bez ubezpie-
czenia od lat pozostaje na wysokim poziomie 15-17%, tj. 40 mln osób
i ma tendencje do powiększania się.

2Insuring American’s Health: Principles and Recomendations, IOM 2004, s. 4.
3J.Leowski: op. cit., s. 125.
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Fakt istnienia tak dużej grupy osób nieubezpieczonych pozostaje od
lat podstawowym tematem zainteresowania zdrowia publicznego
w USA. Badania tej tematyki obejmują trzy obszary. Po pierwsze, iden-
tyfikacji tych osób – kim one są, po drugie, jakie przyczyny powodują,
że są nieubezpieczeni i po trzecie, jak i czy status nieubezpieczenia
wpływa na ich zdrowie.

Status bycia osobą zaliczaną do kategorii osoby nieubezpieczonej
jest w pewien sposób płynny. W piśmiennictwie wyróżniono w zależno-
ści od ubezpieczenia trzy kategorie osób. Osoby, które są stale nie-
ubezpieczone, osoby, które są nieubezpieczone w pewnych okresach
i osoby, które są stale ubezpieczone4. Z badań z 1998 r. dotyczących
statusu ubezpieczenia badanego w okresie jednego roku wyróżniono
trzy grupy osób nieubezpieczonych: 21-31 mln Amerykanów było nie-
ubezpieczonych przez cały rok, 39-42,6 mln bywa nieubezpieczonych
przez określony, specyficzny okres w roku i 56,8-59 mln było nieubez-
pieczonych przez jakikolwiek okres w roku5.

Kim są nieubezpieczeni? Grupa osób nieubezpieczonych jest hete-
rogenna i należą do niej osoby o różnej charakterystyce pod względem
statusu zatrudnienia, miejsca pracy, dochodu, wykształcenia, wieku, rasy,
płci, miejsca urodzenia, zamieszkania i innych. Odsetek nieubezpieczo-
nych w poszczególnych grupach jest różny. Pod względem zatrudnienia
największy odsetek, 25,7% nieubezpieczonych jest wśród bezrobotnych,
a 16,8% wśród osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu. Ze wzglę-
du na dochód rodziny najwięcej, 23,5% nieubezpieczonych, jest wśród
rodzin zarabiających poniżej 100% wyznaczonego przez państwo progu
ubóstwa, a najmniej – 8,2% – wśród rodzin zarabiających powyżej 300%
tego progu. W ostatnich latach znaczący jest fakt wzrostu osób nieubez-
pieczonych w grupie o dochodach przekraczających trzykrotnie barierę
ubóstwa6. Ze względu na poziom wykształcenia 28% osób z wykształce-
niem podstawowym nie ma ubezpieczenia, a wśród osób z najwyższym
wykształceniem – 8,4%. Jak wspominałem wcześniej, ubezpieczenia
w USA są zazwyczaj związane z zakładem pracy, toteż istotnym elemen-

4G.C. McLaughlin, E.S. Crow, M. Harrington, H. Kuttner: Causes and Consequences of Lack of He-
alth Insurance, Urban Institute 2004.

5R.F.Benett: Joint Economic Committee 2004, wg.strony internetowej www.jec.senate.gov
6The Uninsured: A Study of Health Plan Initiatives and the Lessons Learned, NIHCM Fundation 2003,

wg. strony internetowej www.nihcm.org.
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tem różnicującym sytuację nieubezpieczonych jest wielkość zakładów
pracy. Wśród osób pracujących w małych firmach (zatrudniających po-
niżej 25 pracowników) 29,8% nie ma ubezpieczenia, natomiast nieubez-
pieczonych zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach (zatrudniają-
cych powyżej tysiąc pracowników) jest 11%. W zależności od rasy naj-
większy odsetek nieubezpieczonych – 32,4% – jest wśród mieszkańców
pochodzenia latynoskiego, odsetek nieubezpieczonych wśród czarno-
skórych wynosi 19,9%, wśród osób pochodzenia azjatyckiego – 18%,
a wśród białych 14,2%. Procent nieubezpieczonych różni się także
w zależności od statusu obywatelskiego – najmniejszy 12,8% wśród osób
urodzonych w USA, a największy wśród imigrantów – 33,4%. Większy
odsetek nieubezpieczonych jest w stanach południowych i zachodnich
17,1-17,5% w porównaniu do północnych i wschodnich 11,7-13%. Ba-
dania statystyczne nieubezpieczenia w zależności od wieku wykazują
większy odsetek nieubezpieczonych wśród osób młodych w wieku 18-24
lata – 29,6% i 25-34 lata – 24,9% niż u osób w wieku przedemerytalnym
55-64 lata – 12,8%7. W regionach nieuprzemysłowionych i na prowincji
odsetek osób nieubezpieczonych jest o ok. 20% wyższy8.

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych, osoby nieubezpie-
czone występują w każdej grupie statusu socjoekonomicznego, ale od-
setek nieubezpieczonych jest większy w grupach o statusie niższym.
Mimo to problem nieubezpieczenia dotyka całej populacji, a system
dobrowolnego ubezpieczenia nie zapewnia powszechności w dostępie
w każdej z grup.

Drugim problemem w badaniach nad osobami nieubezpieczonymi jest
pytanie, jakie przyczyny i motywacje kierują osobami, które się nie ubez-
pieczają. W badaniach Instytutu Medycyny (IOM) z 2001 roku opisano
sytuacje, w jakich ludzie tracą ubezpieczenie i kiedy je ponownie odzy-
skują. Podstawową przyczyną utraty ubezpieczenia jest utrata pracy. Po-
nadto osoby młode tracą automatycznie ubezpieczenie w SCHIP w wie-
ku 18 lat bądź wcześniej, gdy dochód rodziny przekracza wyznaczone
granice dla uczestnictwa dzieci w tym programie, bądź w innym prywat-
nym ubezpieczeniu rodzinnym obejmującym dzieci do lat osiemnastu.

7Distribution of Uninsured Population and Probabilities of Going Without Coverage by Selected Charac-
teristics, U.S. Census Bureau 2003.

8Access to Health Care for the Uninsured in Rural and Frontier America: NRHA 1999, wg.  strony interne-
towej www.nrharural.org.
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Utrata ubezpieczenia następuje również z powodu rozwodu, sepa-
racji bądź śmierci współmałżonka. Ubezpieczenie może wygasnąć
w przypadku odmowy zawarcia go przez ubezpieczyciela bądź nowego
pracodawcę, albo gdy rata ubezpieczenia jest podwyższana. Z drugiej
strony, uzyskanie ubezpieczenia związane jest z podejmowaniem pracy
w firmach je oferujących. Osoba prywatna może również zawrzeć umo-
wę indywidualnie. Ubezpieczenie bywa uzyskiwane przy zawieraniu
związku małżeńskiego z osobą posiadającą ubezpieczenie. Ubezpiecze-
nie można uzyskać bądź odzyskać kwalifikując się do federalnych i sta-
nowych programów ubezpieczenia dla biednych (Medicaid, SCHIP, Me-
dicare, COBRA i innych)9. Należy podkreślić, że wg badań dla osób
zarabiających poniżej 100% kwoty wyznaczonej jako granica ubóstwa,
koszt ubezpieczenia, bez dopłaty pracodawcy, stanowi niemal połowę
dochodu (49,3%), a w przypadku zarobków trzykrotnie większych na-
dal jest to kwota znacząca, wynosząca 16,4%10. Powyższy przykład ilu-
struje, jak wysoka składka na ubezpieczenie może być, a wg badań jest,
podstawową przyczyną rezygnowania z ubezpieczenia, szczególnie
w przypadku pracowników nisko wykwalifikowanych. Pracownicy ci, uzy-
skujący niskie dochody, z powodów ekonomicznych decydują się na pra-
cę w tych sektorach i przedsiębiorstwach, gdzie pracodawcy są mniej
skłonni do refundowania części ubezpieczenia, przez co w konsekwen-
cji pozostają poza systemem opieki zdrowotnej11. W sytuacjach braku
ubezpieczenia jedyną możliwością staje się pozyskiwanie opieki me-
dycznej bądź z programów dla ubogich, bądź ponoszenia jej kosztów
z własnej kieszeni. Taka sytuacja wpływa na ich aktywność profilaktycz-
ną i w 40% rezygnują z rekomendowanych zaleceń dotyczących badań
profilaktycznych lub ewentualnego leczenia. 20% spośród osób oce-
niających swój stan zdrowia jako wymagający podjęcia terapii rezygno-
wało z niej w ciągu ostatniego roku. Motywacje dotyczące podjęcia le-
czenia u dzieci nieubezpieczonych przy wystąpieniu u nich zwykłych
infekcji laryngologicznych u 70% przypadków nieubezpieczonych nie
są tak silne, by poszukiwać porady lekarskiej. Badania dotyczące moty-
wacji osób dorosłych do wykonania badań profilaktycznych prostaty czy

9Insuring American’s Health, op.cit., s. 34.
10Insuring American’s Health, op.cit., s. 49.
11Insuring American’s Health, op.cit., s. 49.
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mammografii wykazują w pierwszym przypadku 40% osób, a w drugim,
60% osób nieubezpieczonych, niechętnych, aby je wykonywać. Nieubez-
pieczeni są również mniej chętni do hospitalizacji w przypadku takich
schorzeń jak zapalenia płuc czy rozregulowanej cukrzycy, a w przypad-
ku chorób nowotworowych diagnostyka przeprowadzana jest statystycz-
nie później, niż u osób z ubezpieczeniem.

W ostatnich latach wysokość składek ubezpieczeniowych wzrastała
przy jednoczesnym coraz większym zdywersyfikowaniu zakresu pakie-
tów świadczeń. Ten fakt również wpływa na decyzje korzystania z usług
medycznych, tym bardziej, że różne programy zawierają ryzyko pono-
szenia przez pacjentów części kosztów leczenia z własnej kieszeni.
W sytuacji pełnej odpłatności za usługi medyczne (jak zdarza się u osób
nieubezpieczonych) stawki są zazwyczaj wyższe od stawek kontrakto-
wanych w pakietach ubezpieczeniowych12. To też jest elementem de-
motywującym nieubezpieczonych do leczenia.

W badaniach i doniesieniach z wielu lat dominuje pogląd o wyraź-
nym negatywnym wpływie braku ubezpieczenia na zdrowie. Większość
badań pokazuje przyczynowo-skutkowe relacje między ubezpieczeniem
a zdrowiem. Jednakże brak w istocie prawdziwie randomizowanych
badań przyczynia się do kontestowania wyciąganych z nich wniosków.
Ponadto badania te poruszają dwa nieco różniące się zagadnienia: wpływ
sytuacji zdrowotnej na ubezpieczanie się i wpływ ubezpieczenia na zdro-
wie. Trudno więc zawsze stwierdzić, czy korelacje między sytuacją zdro-
wotną a ubezpieczeniem są bezsprzecznym wyrazem wpływu ubezpie-
czenia i nieubezpieczenia na efekty zdrowotne, wyrazem wpływu zdro-
wia na ubezpieczanie się, czy też wyrazem wpływu innych determinan-
tów zdrowia, jak status socjoekonomiczny, na sytuację zdrowotną13.

Mimo ww. skomplikowanych zależności rzutujących na ocenę ba-
dań zdrowia nieubezpieczonych, dominujące są wnioski dotyczące ne-
gatywnego wpływu bycia nieubezpieczonym na zdrowie. Analitycy tego
zagadnienia wyróżniają trzy kategorie badań: obserwacyjne, quasi-eks-
perymentalne i eksperymentalne. Do każdych z tych badań przypisuje
się różną wagę oceny. Najliczniejszą grupę stanowią badania obserwa-

12Insuring American’s Health, op.cit., s. 48.
13H. Levy, D. Meltzer: What We Really Know about whether Health Insurance Affects Health?, ERIU

Working Paper 2001, s. 1.
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cyjne porównujące efekty zdrowotne osób nieubezpieczonych z efek-
tami zdrowotnymi osób ubezpieczonych. Często do tych badań dołą-
czone są aspekty innych determinantów zdrowia jak edukacja, dochód,
zachowania zdrowotne, predyspozycje genetyczne. W piśmiennictwie
określone są one jako czynniki endogenne.

Stan zdrowia nieubezpieczonych wykazywany jest w postaci twar-
dych mierników zdrowia (umieralność, przedwczesne zgony), suroga-
tów, czyli wartości ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy oraz
samooceny zdrowia przez pacjentów.

Badania dokumentacji szpitalnych pacjentów przyjętych do szpitala
z powodu urazów w wypadku samochodowym wykazały większy odse-
tek zgonów wśród nieubezpieczonych w porównaniu do ubezpieczo-
nych14. Podobnie w przypadku hospitalizacji kobiet w ciąży z powodu
przedwczesnego porodu większy odsetek zgonów niemowląt był wśród
pacjentek nieubezpieczonych15. Ww. zjawiska wiązane są z mniej in-
tensywną opieką medyczną osób nieubezpieczonych.

Nieubezpieczone dzieci rzadziej miewają wizyty u lekarza czy denty-
sty i są statystycznie rzadziej skłonne wykupywać przepisywane leki. Rów-
nież rzadziej są poddawane okresowym badaniom bilansu i szczepieniom.
Połowa nieubezpieczonych dzieci nie miała wizyty u lekarza w ciągu ostat-
niego roku, co w porównaniu z dziećmi ubezpieczonymi stanowi dwu-
krotnie większy odsetek. Choć powyższe badania wskazują bardziej na
aktywność w korzystaniu z opieki medycznej, to efektem zdrowotnym
w tym przypadku może być gorszy stan zdrowia zębów i większe ryzyko
przyszłych zachorowań z powodu braku szczepień. Jedną z głównych
implikacji mniejszej aktywności medycznej dzieci nieubezpieczonych jest
duże ryzyko niezdiagnozowania w porę i podjęcia leczenia chorób, ta-
kich jak astma, anemia z obniżonym poziomem żelaza, infekcje ucha
środkowego, których istnienie może zaburzać rozwój intelektualny, arty-
styczny oraz językowy dziecka i prowadzi do problemów ze słuchem.
Badania ciężarnych dowodzą, że 15% spośród matek nieubezpieczonych
nie miało wizyty u ginekologa przed urodzeniem dziecka. W porówna-
niu do matek ubezpieczonych odsetek ten wynosi 4%. Taka sytuacja może
mieć wpływ na przyszłe efekty zdrowotne zarówno matek jak i dzieci.

14H. Levy, D. Meltzer: op.cit., s. 13.
15H. Levy, D. Meltzer: op.cit., s. 20.



Prawo i Medycyna 1/2005 (18, vol. 7)

Przemysław Nejno

78

Nieubezpieczone noworodki częściej rodzą się z niską wagą urodzenio-
wą, co jest czynnikiem ryzyka dalszego rozwoju.

Badania dorosłych nieubezpieczonych z przewlekłymi schorzeniami
wskazują na stosowanie u nich gorszych standardów leczenia. Przykła-
dowo, nieubezpieczeni chorzy na cukrzycę mają mniejsze prawdopodo-
bieństwo uzyskiwania regularnych badań przepływów kończyn dolnych
czy badań siatkówki, co ma wpływ na częstsze i wcześniejsze występowa-
nie powikłań w postaci owrzodzeń kończyn dolnych czy pogorszenia wzro-
ku. Podobnie w przypadku nieubezpieczonych chorych ze schyłkową nie-
wydolnością nerek, u których podejmuje się dializę w późniejszym sta-
dium choroby z gorszymi klinicznymi miernikami. Nieubezpieczeni ze
zdiagnozowanym nadciśnieniem i przepisaną terapią mają mniejsze praw-
dopodobieństwo jej stosowania niż podobni chorzy ubezpieczeni.

Badania określane mianem naturalnych eksperymentów dotyczą sta-
tystycznego zmniejszenia nagłych przyjęć w przypadkach rozszerzenia pro-
gramów dla biednych Medicaid i SCHIP. Rozszerzenie programu SCHIP
w Pensylwanii o opiekę nad dziećmi dotychczas nieubezpieczonymi wy-
kazało przy wzroście regularnych wizyt lekarskich spadek ostrych hospi-
talizacji w badanej populacji dzieci. Po rozszerzeniu programu Medicaid
zanotowano spadek umieralności dzieci po pierwszym roku życia.

W szerokich analizach, dotyczących wskaźników umieralności osób
dorosłych w poszczególnych grupach wiekowych, wykazano o 25% wyż-
sze wskaźniki u nieubezpieczonych. Informacje pochodzące ze staty-
styk chorób nowotworowych piersi, jelita grubego, prostaty i czerniaka
złośliwego dowodzą większego odsetka przedwczesnych zgonów wśród
nieubezpieczonych. Wskazuje się tu jednocześnie, że główną przyczy-
ną jest późna diagnostyka. Przykładowo ryzyko przedwczesnej śmierci
u kobiet z rakiem piersi jest o 30-50% wyższe u kobiet nieubezpieczo-
nych w porównaniu do ubezpieczonych prywatnie16.

Twierdzenie, że z powodu braku ubezpieczenia można mieć gorsze
zdrowie, ilustruje kilka poniższych przykładów badań.

W 1982 roku zaostrzono kryteria dalszego uczestnictwa w progra-
mie opieki zdrowotnej Medi-Cal. Część dotychczasowych uczestników
została pozbawiona ubezpieczenia. Autor badania porównał 196 pa-
cjentów, którzy stracili ubezpieczenie, ze 109 pacjentami kontynuują-

16H. Levy, D. Meltzer: op.cit., s. 22-28.
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cymi program. Wyniki dotyczące pomiaru ciśnienia rozkurczowego krwi
pokazały wzrost o 9 mmHg po 6 miesiącach i o 6mmHg po roku u osób
nieubezpieczonych w porównaniu do braku statystycznych zmian ciś-
nienia u osób kontynuujących ubezpieczenie. Dodatkowo ilość porad
ambulatoryjnych wśród osób, które straciły ubezpieczenie w czasie ba-
dania zmniejszyła się o 45%.

Podobny eksperyment dotyczył programu dla weteranów wojennych.
Badania grupy tracącej uprawnienia w porównaniu z grupą nadal po-
zostającą pod opieką programu wykazały po 16 miesiącach również
różnice w ciśnieniu krwi zarówno skurczowym, jak i rozkurczowym.

Ciekawym eksperymentem było ustanowienie w niektórych prowin-
cjach Kanady w latach 1962-1972 powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego. W badaniach wzięto pod uwagę czynniki ekonomiczne i de-
mograficzne (wiek, dochód, miejsce zamieszkania, status materialny).
Rezultatem tego badania była statystycznie znacząca redukcja o 4%
umieralności niemowląt oraz mniej znaczący spadek o 1,3% liczby no-
worodków z niską masą urodzeniową.

Faktów potwierdzających gorszy stan zdrowia osób nieubezpieczo-
nych jest znacznie więcej niż przytoczonych powyżej. Dodatkowo po-
twierdzeniem kontrowersyjnych ocen amerykańskiego systemu zdro-
wia są ogólne mierniki stanu zdrowia społeczeństwa (przeciętne trwa-
nie życia, umieralność niemowląt), które nie są na adekwatnym pozio-
mie do wielkości wydatków na zdrowie w odniesieniu do krajów OECD.
Zdając sobie sprawę z wagi problemu specjaliści zdrowia publicznego,
m.in. Komisja ds. Konsekwencji Braku Ubezpieczenia, od lat zabiega-
ją o przełomowe reformy w tej dziedzinie. Przyświecają jej cele tożsa-
me z celami zmian w ochronie zdrowia wytyczanymi przez WHO. Po-
stulaty te formułowane są następująco:

1. System powinien być powszechny.
2. System powinien zapewniać ciągłość ubezpieczenia.
3. Strategia ubezpieczenia powinna zapewniać ekonomiczną dostęp-

ność i przystępność.
4. Ubezpieczenie zdrowotne powinno być czynnikiem polepszają-

cym zdrowie poprzez dostęp do wysokiej jakości, efektywnej,
sprawnej, bezpiecznej, nowoczesnej, zorientowanej na pacjenta
oraz równej opieki medycznej.
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Zgodnie z tymi postulatami komisja wytyczyła możliwości zmian
w kilku kierunkach. Pierwszy z nich zakłada połączenie i rozszerzenie
programów dla ubogich Medicaid i SCHIP, obniżenie kryteriów dostę-
pu do Medicare z 65 do 55 lat, wprowadzenie możliwości zwolnień czy
kredytów podatkowych dla zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w sytu-
acji utraty pracy przez osoby ze średnimi dochodami. Jednocześnie nie
postuluje się zasadniczych zmian w dotychczasowym systemie prywat-
nych ubezpieczeń. Drugi z kierunków możliwych zmian zawiera nałoże-
nie na pracodawców i pracowników obowiązek ubezpieczania z jedno-
czesną możliwością dopłat do ubezpieczenia w zawodach niskopłatnych.
Pozostałą część nieubezpieczonych należałoby objąć dotychczasowymi
programami publicznymi. W trzecim przypadku postuluje się wprowa-
dzenie obowiązku ubezpieczania się na rynku prywatnym, jednocześnie
dając możliwość subsydiowania ubezpieczenia z podatku. Programy
ubezpieczeń dla biednych miałyby być zlikwidowane. Czwarty przypa-
dek rozważa wprowadzenie ubezpieczenia powszechnego, obowiązko-
wego, z budżetem centralnym zarządzanym przez instytucje federalne,
oferujące jeden określony podstawowy pakiet świadczeń oraz likwida-
cję wszystkich programów państwowych włącznie z Medicare17.

W dyskusji na temat ubezpieczeń w USA nadal jednak istnieje bar-
dzo silny pogląd przeciwstawny do powyższych propozycji. Założeniem
jego jest przeświadczenie, że jeżeli system ubezpieczeń opiera się na
dobrowolności, to nie można oczekiwać, że sfera nieubezpieczonych
nie będzie istniała. Dopuszczalną reformą, która miałaby uwzględnić
fakty dotyczące nieubezpieczonych, jest usprawnienie dotychczas funk-
cjonującej medycznej sieci bezpieczeństwa18. Sprawne jej funkcjono-
wanie powinno być zapewnione poprzez wliczenie ryzyka ich utrzyma-
nia w budżetach stanowych.

Dyskusja na temat reform w amerykańskim systemie opieki zdro-
wotnej trwa nadal. Idea wolności decyzji kłóci się z ideą sprawiedliwo-
ści i solidarności w odniesieniu do społeczeństwa. Czym jest zdrowie
dla społeczeństwa? Jak definiowany jest sprawiedliwy system wg WHO?

Wnioski Komisji ds. Makroekonomii i Zdrowia, powołanej w 2002
roku, wskazują jednoznacznie, że pora traktować zdrowie nie jako efekt

17Insuring American’s Health, op.cit., s.  8-14.
18State Efforts to Insure the Uninsured: RAND Health 2003 , wg. strony internetowej www.rand.org.
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ekonomicznego rozwoju, ale jako jeden z podstawowych zasobów do
osiągania dobrobytu człowieka. Ekonomicznym wyrazem tego podej-
ścia było stwierdzenie, iż wzrost oczekiwanej długości życia o 10% wprost
przekłada się na 0,3-0,4% wzrostu ekonomicznego19. Wg definicji WHO
system jest sprawiedliwy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

– równy dostęp do opieki dla równego zaspokojenia tożsamych po-
trzeb zdrowotnych;

– równe korzystanie z systemu dla zaspokojenia tożsamych potrzeb
zdrowotnych;

– równa jakość świadczonych usług dla wszystkich;
Stosując łącznie powyższe dwie zasady do oceny każdego elementu

systemu opieki zdrowotnej można uniknąć dylematów natury koniunk-
turalnej i politycznej przy wprowadzaniu zmian.

Analiza zjawiska nieubezpieczenia w USA może posłużyć jako jeden
z argumentów dotyczących dalszych zmian w naszym systemie opieki zdro-
wotnej. To, co w Polsce jest zagwarantowane na poziomie konstytucji (za-
pewnienie powszechnej opieki medycznej ze składek publicznych), w USA
jest zaledwie postulatem. Niemniej jednak powszechność dostępu do opieki
medycznej dla ubezpieczonych w USA na zasadach rynkowych paradok-
salnie powoduje nie ograniczenia w dostępności, ale eskalacje kosztów le-
czenia. Spowodowane jest to głównie nadmiernym korzystaniem z lecze-
nia i coraz większymi wymaganiami pacjentów. Postulaty zapewnienia opie-
ki medycznej wszystkim na najwyższym poziomie z wykorzystaniem naj-
nowocześniejszych, ekstremalnie drogich osiągnięć terapeutycznych w ra-
cjonalny sposób nie mogą być spełnione. Wskazują na to również wymie-
niane wyżej propozycje zmian w systemie amerykańskim. Nawet w najbar-
dziej radykalnej propozycji dotyczącej wprowadzenia powszechnego, obo-
wiązkowego, gwarantowanego przez państwo systemu opieki medycznej
mowa jest wyłącznie o minimalnym, podstawowym pakiecie świadczeń.
Propozycja ta nie eliminuje jednocześnie możliwości prywatnych dodat-
kowych ubezpieczeń. Efektem jest sprawiedliwy i racjonalny system opie-
ki zdrowotnej. W świetle powyższego możliwość dodatkowych, dobrowol-
nych ubezpieczeń przy jednoczesnym zapewnieniu przez państwo podsta-
wowego pakietu świadczeń może doprowadzić do racjonalizacji wydatków
i synergizować efekty zdrowotne na poziomie społeczeństwa.

19D. Willis: Establishment of the Commission on Macroeconomics and Health, HHPR Vol.3 2002.
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1. Wstęp

Polskie prawo nie zawiera szczegółowych przepisów, które regulo-
wałyby problematykę prokreacji wspomaganej medycznie1. Brak ure-
gulowań prawnych nie oznacza niemożności stosowania metod zapłod-
nienia wspomaganego medycznie w praktyce2. Pozostawienie tej mate-
rii bez odpowiedniej i szczegółowej regulacji prawnej3 nie wydaje się
jednak rozwiązaniem trafnym4, a na celowość uregulowania problema-
tyki wspomaganego medycznie zapłodnienia wskazywać może także ten
fakt, że większość współczesnych systemów prawnych takimi regulacja-
mi dysponuje5.

1Autorka w niniejszym artykule posługuje się określeniem języka prawnego: „prokreacja (zapłodnie-
nie) wspomagane medycznie” dla określenia zjawiska, które powszechnie w języku polskim określane jest
jako „sztuczne zapłodnienie”.

2M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruń 1998, s. 123.
3Zob. art. 37 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
4Stanowisko doktryny nie jest jednolite w sprawie konieczności uregulowania zagadnienia wspomaga-

nej prokreacji. Zob. dla przykładu: M. Safjan: Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warsza-
wa 1990, s. 496; J. Winiarz: Prawo rodzinne, Warszawa 1995, s. 196 i n.; M. Nesterowicz: Prawo medyczne,
Toruń 1998, s. 123.

5Zob. dla przykładu Austria: Ustawa nr 293 obowiązująca od 1 lipca 1992; Francja: Ustawy z 29 lipca
1994 nr 94/653 oraz 94/654; Niemcy: Ustawa z 13 grudnia 1990 Embryonenschutzgesetz; Wielka Brytania
Human Fertilisation And Embryology Act z 30 października 1990 roku; Hiszpania: Ustawa z 22 listopada
1988 nr 35 Tecnicas de Reproduccion assistida; Szwecja: Ustawy z 20 grudnia 1984 nr 1140 w sprawie sztucz-
nego zapłodnienia oraz z 14 czerwca 1988 nr 711 w sprawie zapłodnienia poza organizmem człowieka;
Szwajcaria: Ustawa z 18 grudnia 1998 roku obowiązująca od 1 stycznia 2001; Włochy: Ustawa nr 40 z 19
lutego 2004.
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Niniejszy artykuł prezentuje cywilnoprawne aspekty wspomaganej
prokreacji w świetle najnowszej z europejskich regulacji prawnych do-
tyczących prokreacji wspomaganej medycznie, a mianowicie nowej wło-
skiej ustawy nr 40 z 19 lutego 2004 roku6.

Przed omówieniem ustawy wypada jednakże pokrótce zwrócić uwa-
gę czytelnika na kilka zagadnień natury ogólnej i terminologicznej.
Wspomagana prokreacja oznacza proces rozmnażania, który zapocząt-
kowany zostaje w wyniku zapłodnienia komórki jajowej nie w sposób
naturalny (tzn. w wyniku cielesnego obcowania kobiety i mężczyzny),
ale w inny sposób, który jest wspomagany medycznie. Wyróżnić można
trzy rodzaje omawianego zapłodnienia (inseminacji):

1. inseminację homologiczną (AIH – Artificial Insemination Hus-

band), gdy zapłodnienie komórki jajowej kobiety dokonywane jest
nasieniem jej męża;

2. inseminację heterologiczną (AID – Artificial Insemination Donor),
gdy zapłodnienie komórki jajowej kobiety dokonywane jest na-
sieniem innego niż mąż mężczyzny (np. w sytuacji bezpłodności
męża);

3. inseminację mieszaną (AIC – Artificial Insemination Combined),
gdy nasienie męża i nasienie innego mężczyzny jest mieszane dla
celów fizjologicznych lub psychologicznych7.

W przypadku technik homologicznych do zapłodnienia użyte zo-
stają gamety pochodzące bezpośrednio od podmiotów poddających
się procesowi wspomaganej medycznie prokreacji, natomiast w przy-
padku technik heterologicznych dawcą lub dawcami gamet są inne
osoby niż podmioty dążące do posiadania potomstwa. Jeśli zaś cho-
dzi o sposób, w jaki dochodzi do połączenia komórek męskiej i żeń-
skiej, to zapłodnienie może nastąpić albo w organizmie kobiety (in

vivo), albo poza nim (in vitro). W sytuacji, gdy do zapłodnienia do-
chodzi in vitro embrion zostaje następnie implantowany do organi-
zmu kobiety8.

6Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicamente assistita (Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 45 del 24 febbraio 2004).

7Cytując za: M. Nesterowicz: op. cit., s. 124.
8J. Winiarz: op. cit., s. 196 zobacz także: M. Safian: op. cit., s. 6.
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2. Budowa ustawy

Nowa włoska ustawa nr 40 z 19 lutego 2004 roku (Legge 19 feb-

braio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicamente

assistita) składa się z 18 artykułów, którym nadano strukturę sied-
miu rozdziałów.

W rozdziale pierwszym (art. 1-3) zatytułowanym „Zasady ogólne” –
Principi generali zawarte zostały zasady i określone cele, którymi kiero-
wał się ustawodawca. W art. 1 ustawy przyjmuje się, że celem wprowa-
dzenia nowych regulacji jest próba rozwiązania problemów związanych
z reprodukcją w przypadkach bezpłodności.

Rozdział drugi (art. 4-7): „Dostęp do technik” – Accesso alle tecni-

che poświęcony jest przesłankom przedmiotowym oraz podmiotowym,
których spełnienie jest niezbędnym warunkiem zastosowania technik
wspomaganej prokreacji w rozumieniu ustawy. Techniki te określa usta-
wodawca jako techniki prokreacji wspomaganej medycznie (w skrócie:
PMA Procreazione medicamente assistita). Wypada tu zwrócić uwagę
czytelnika, że choć ustawodawca włoski posługuje się określeniem „pro-
kreacja wspomagana medycznie” to normy ustawy dotyczą przede
wszystkim połączenia komórek następującego w inny niż naturalny spo-
sób (tzn. w wyniku cielesnego obcowania kobiety i mężczyzny), a za-
tem ustawa reguluje głównie i przede wszystkim kwestie zapłodnienia
wspomaganego medycznie i w sytuacjach, gdy jest to konieczne (meto-
dy in vitro) kwestie umieszczenia zapłodnionej komórki jajowej w or-
ganizmie kobiety.

Rozdział trzeci, (art. 8-9) choć zatytułowany został „Normy dotyczą-
ce ochrony nasciturusa” – Disposizioni concernenti la tutela del nascitu-

ro, dotyczy nie tyle samego nasciturusa, ile dziecka już urodzonego.
Postanowienia przepisu art. 9 ustawy obejmują także inne niż dziecko
osoby, tj. matkę, ojca oraz ewentualnego dawcę gamet.

Rozdział czwarty (art. 10-11): „Reglamentacja struktur uprawnio-
nych do stosowania technik prokreacji wspomaganej medycznie” – Re-

golamentazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche

di procreazione medicamente assistita poświęcony jest określeniu struk-
tur i jednostek, w których dokonywane mogą być zabiegi wraz z okre-
śleniem odpowiedniego rejestru.
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Rozdział piąty, na który składa się tylko jeden artykuł (art. 12): „Za-
kazy i sankcje” – Divieti e sanzioni przewiduje zarówno sankcje o cha-
rakterze administracyjnym, jak i karnym za naruszenie postanowień
ustawy. Włoski ustawodawca przewiduje również sankcje o charakte-
rze dodatkowym, pomocniczym za nieprzestrzeganie przepisów usta-
wy i do takich zaliczyć należy m.in. zakaz wykonywania zawodu leka-
rza, przewidziany w art. 12 ust. 7 ustawy.

W rozdziale szóstym (art. 13-14): „Postanowienia dotyczące praw-
nej ochrony embrionu ludzkiego” – Misure di tutela dell’embrione za-
warte zostały zarówno normy mające na celu ochronę ludzkich em-
brionów jak i formułujące limity zastosowania technik PMA. Art. 13
ust. 1 ustawy zakazuje jakichkolwiek eksperymentów przeprowadza-
nych na ludzkich embrionach.

Wreszcie rozdział siódmy ustawy (art. 15-18): „Postanowienia koń-
cowe i przejściowe” – Disposizioni finali e transitorie zgodnie z tytułem
obejmuje przepisy końcowe i przejściowe.

3. Dostęp do technik prokreacji wspomaganej medycznie

typu homologicznego (PMA omologa)

3 .1 .  Przes łank i  przedmiotowe pozwala jące
na  zas tosowanie  technik  zap łodnien ia
wspomaganego  medyczn ie  typu  homolog icznego

Przesłanką przedmiotową zastosowania technik PMA jest bezpłod-
ność. Ustawodawca włoski posługuje się w art. 1 i 4 ustawy dwoma ter-
minami: sterilitŕ oraz infertilitŕ na określenie bezpłodności jako prze-
słanki niezbędnej dla zastosowania technik zapłodnienia wspomagane-
go medycznie o charakterze homologicznym. Wybór ustawodawcy nie
jest przypadkowy, nawet jeśli oba terminy traktowane mogą być jako
synonimy określające zjawisko o identycznym rezultacie9. Z medyczne-
go punktu widzenia dokonać należy bowiem wyraźnego rozdziału10.

9R. Villani: La nuova legge sulla procreazione assistita, Studium Iuris 2004 s. 577.
10Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż oba terminy można przetłumaczyć na język polski jako bez-

płodność bądź też niepłodność.
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Bezpłodność określona w ustawie jako sterilitŕ oznacza potencjalną nie-
zdolność dojrzałego osobnika do rozrodu wskutek tego, że nie docho-
dzi w ogóle do zapłodnienia, gdyż gamety tego osobnika nie są zdolne
do zainicjowania omawianego procesu. Infertilitŕ odnosi się natomiast
do sytuacji, w której do zapłodnienia dochodzi, ale na skutek różnych
czynników, głównie fizjologicznych, ciąża nie kończy się urodzeniem
dziecka i dochodzi w jej trakcie do samoistnego poronienia11. Powyższe
rozróżnienie przyczyn, przez które nie dochodzi do urodzenia dziecka
stwarza możliwość zastosowania odpowiednich technik wspomaganej
prokreacji12.

Włoski ustawodawca zakłada, iż zastosowanie technik wspoma-
ganej prokreacji możliwe jest jedynie w wyżej wskazanych przypad-
kach bezpłodności. W literaturze pojawia się jednak pytanie czy
można stosować omawiane techniki zapłodnienia także w sytuacji,
gdy z bezpłodnością jednego lub obu osobników nie mamy do czy-
nienia, a jednak do zapłodnienia nie dochodzi lub jest ono bardzo
trudne z innych niż określone w ustawie przyczyn. Zastosowanie
wykładni językowej art. 4 ustawy w tej sytuacji pozbawia możliwości
ubiegania się o dostęp do technik PMA także tym osobom, które
wprawdzie bezpłodne nie są, ale borykają się ze znacznymi, choć
możliwymi do przezwyciężenia trudnościami w posiadaniu własne-
go potomstwa. Pomimo wyraźnego stanowiska ustawodawcy zezwa-
lającego na zastosowanie technik wspomaganej prokreacji jedynie
w stwierdzonych, na podstawie wiedzy medycznej, przypadkach bez-
płodności doktryna opowiada się za przyznaniem de lege ferenda

możliwości skorzystania z technik PMA także tym osobom, które
pomimo braku stwierdzonej bezpłodności i wobec wieloletnich sta-
rań nie mogą mieć własnego potomstwa13. Wskazuje się, iż przesłankę
bezpłodności określaną jako sterilitŕ traktować należy szeroko i ob-
jąć nią także przypadki tzw. ipofertilitŕ, tzn. sytuacji, gdy zapłodnie-
nie jest teoretycznie i potencjalnie możliwe, ale w praktyce do nie-
go nie dochodzi nawet w wyniku wieloletnich prób14.

11R. Villani: La nuova legge…, s. 577 cytując za Flamigni, La procreazione assistita, Bologna 2002, s. 8.
12R. Villani: La nuova legge…, s. 577.
13R. Villani: La procreazione assistita, La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40, Torino 2004, s. 59. * 32
14R. Villani, La procreazione assistita…, s. 60.
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3 .2 .  Przes łank i  podmiotowe pozwala jące  na
zas tosowanie  technik  zap łodnien ia  wspomaganego
medyczn ie  o  charakterze  homolog icznym

Przesłankom podmiotowym zastosowania technik wspomaganej me-
dycznie prokreacji poświęcony jest art. 5 ustawy. Przepis stanowi, że
o dostęp do technik PMA ubiegać się mogą:

a) pary osób pełnoletnich,
b) różnej płci,
c) pozostające w związku małżeńskim (coniugate) lub żyjące w in-

nym niż małżeństwo związku (conviventi),
d) w wieku potencjalnie rozrodczym,
e) gdy oboje są żywi.
Wszystkie wyżej wskazane przesłanki podmiotowe zastosowania tech-

nik wspomaganej medycznie prokreacji muszą zostać spełnione łącz-
nie. Już wstępna analiza przepisu pozwala na wyłączenie możliwości
ubiegania się o dostęp do omawianych technik przez osoby samotne,
pary homoseksualne jak również po śmierci jednego z osobników po-
tencjalnych dawców gamet. Włoski ustawodawca jednoznacznie wypo-
wiada się przeciwko tzw. zapłodnieniu post mortem15 .

Z treści przepisu art. 5 ustawy wynika, że podmioty ubiegające się
o dostęp do technik PMA muszą być pełnoletnie. Pomimo, że przepis
nie określa expressis verbis, iż wymóg ten dotyczy obojga podmiotów
przyjąć należy, że zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą być pełno-
letni16. Taką interpretację wydaje się potwierdzać przepis art. 12 ust. 2
ustawy, w świetle którego przewidziana została sankcja o charakterze
administracyjnym dla lekarza, który zastosował techniki PMA w przy-
padku pary, gdzie jedna z osób nie była pełnoletnia. W literaturze zwraca
się jednak uwagę, że wymóg pełnoletności określony w art. 5 ustawy
rozumiany jako osiągnięcie pewnego wieku obejmuje jedynie osoby
niepozostające w związku małżeńskim. W świetle art. 390 i następnych
włoskiego kodeksu cywilnego osoba małoletnia, która zawarła związek
małżeński nabywa zdolność podejmowania, choć z ograniczeniami,
pewnych czynności o charakterze osobistym. Mowa tu o znanej wło-

15F. Naddeo [w:] Procreazione assistita red. P. Stanzione i G. Sciancalepore, Milano 2004, s. 74 i n.
16Pełnoletniość osiąga się w świetle art. 2 włoskiego kodeksu cywilnego wraz z ukończeniem osiemna-

stego roku życia.
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skiemu systemowi prawa cywilnego instytucji emanzipazione w ramach,
której małoletni pozostający w związku małżeńskim może podjąć decy-
zję o zastosowaniu technik PMA. Oświadczenie woli złożone przez
małoletniego pozostającego w związku małżeńskim dotyczące zastoso-
wania technik jest ważne i wywołuje wszystkie skutki prawne związane
ze złożeniem oświadczenia woli. Przepis art. 12 ust. 2 ustawy, przewi-
dujący sankcję o charakterze administracyjnym dla lekarza, znajdzie
zastosowanie jedynie w przypadku zastosowania przez lekarza technik
PMA w odniesieniu do osób niepozostających w związku małżeńskim17.

Przewidziany przez ustawodawcę wymóg pozostawania przez parę,
ubiegającą się o zastosowanie technik wspomaganego medycznie za-
płodnienia, w związku małżeńskim nie nastręcza trudności interpreta-
cyjnych, a wykazanie pozostawania w związku małżeńskim nie stwarza
większych problemów praktycznych. Jednak już będąca alternatywą dla
pozostawania w związku małżeńskim convivenza, którą tłumaczyć można
jako wspólne pożycie osób, rodzić może znaczne trudności interpreta-
cyjne. Trudności te wynikają przede wszystkim z zastosowania przez
ustawodawcę zwrotu o charakterze nieostrym. Nie wydaje się trafne
posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem, który jest nieprecyzyjny
i niejasny. O ile zrozumiałe wydaje się stworzenie możliwości posiada-
nia potomstwa w drodze zastosowania PMA także parom niepozosta-
jącym w formalnym związku małżeńskim, o tyle nieokreślenie mini-
malnych przynajmniej wymogów, jakie powinien taki nieformalny zwią-
zek spełniać, otwiera drogę do obejścia ustawy i do nadużyć. Niedopre-
cyzowanie omawianego wymogu pozwala, zdaniem przedstawicieli dok-
tryny, ubiegać się o zastosowanie technik PMA także przez osoby sa-
motne, które wykorzystają jedynie przejściową obecność partnera do
rozpoczęcia procedury związanej z zastosowaniem technik wspomaga-
nej prokreacji18. Współżycie czy pożycie określane jako convivenza nie
zawiera, zdaniem przedstawicieli nauki, cech trwałości i stabilności oraz
zakłada nieporównywalnie większą niż w przypadku małżeństwa przej-
ściowość „związku”. Nie jest zatem wskazane stawianie znaku równo-
ści pomiędzy parą pozostającą w związku małżeńskim a parą osób współ-

17 R. Villani: La nuova legge…, s. 579.
18 R. Villani: La procreazione assistita…, s. 72; Busnelli: Procreazione artificiale filiazione adottiva, Fa-

miglia 2003, s. 22.
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żyjących pod jednym dachem i prowadzących wspólne gospodarstwo,
gdyż to ostatnie nie daje praktycznie żadnych prawnych gwarancji sta-
łości i stabilności, co z kolei nie jest korzystne dla dziecka. Gwarancje,
o których mowa mogłoby dać jedynie prawne uregulowanie konkubi-
natu, którego jednak włoski system prawa cywilnego de lege lata nie
reguluje19.

Przedstawiciele doktryny są zgodni i wypada podzielić takie stano-
wisko, iż de lege ferenda wymóg współżycia (convivenza) stanowiący al-
ternatywę dla pozostawania przez parę w związku małżeńskim powi-
nien zostać ustawowo określony i sprecyzowany. Wskazuje się tu m.in.
na ustawowo określony wymóg udowodnienia przez parę pożycia (np.
rozumianego jako prowadzenie wspólnego gospodarstwa) w przewi-
dzianym przez ustawę okresie poprzedzającym wystąpienie o zastoso-
wanie metod PMA20.

Włoska ustawa przewiduje, że osoby poddające się technikom PMA
w celu uzyskania potomstwa winny być w „wieku potencjalnie rozrod-
czym”. Posłużenie się przez ustawodawcę określeniem etŕ potenzialmente

fertile (wiek potencjalnie rozrodczy) a przede wszystkim użycie słowa:
„potencjalnie” tłumaczyć należy tym, że w przypadku zastosowania tech-
nik wspomaganej prokreacji rozrodczość traktowana może być tylko
i wyłącznie potencjalnie i hipotetycznie. Gdyby bowiem mowa była
o rozrodczości czy zdolności do prokreacji o charakterze efektywnym,
nie zachodziłaby w ogóle potrzeba stosowania technik PMA21. Usta-
wodawca zakłada tu zatem, że o dostęp do omawianych technik ubie-
gać się mogą jedynie osoby w pewnym przedziale wiekowym. Jakkol-
wiek wymóg ten dotyczyć będzie głównie kobiet ubiegających się o po-
siadanie potomstwa, to jednak odnotować należy, że ustawa posługuje
się bardzo ogólnym określeniem „wiek potencjalnie rozrodczy” i nie
precyzuje w ogóle, kogo warunek ten dotyczy. Przyjąć należy, że wiek
potencjalnie rozrodczy oznacza pewien niesprecyzowany bliżej prze-
dział wiekowy, w którym zwykle podejmuje się decyzję o posiadaniu
potomstwa. Zastosowany przez włoskiego ustawodawcę wymóg wieku
(jakkolwiek nieprecyzyjnie określonego) znajduje swoje uzasadnienie.

19Palazzani: La legge italiana sulla procreazione assistita: aspetti filosofico-giuridici, Diritto di Famiglia
1999, s. 758.

20Busnelli: op. cit., s. 22; R. Villani, La nuova legge…, 579.
21R. Villani: La procreazione assistita…, s. 73.



Prawo i Medycyna 1/2005 (18, vol. 7)

Joanna Haberko

90

Nie ulega wątpliwości, iż wraz z osiąganiem przez osoby (głównie ko-
biety) coraz starszego wieku wzrasta ryzyko urodzenia dziecka obcią-
żonego wadami wrodzonymi. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko
przychodzi na świat w wyniku zastosowania technik wspomaganej me-
dycznie prokreacji. Wydaje się, iż ustawodawca dąży również do wyeli-
minowania znanego włoskiemu społeczeństwu tzw. fenomenu mam-

ma-nonna, czyli „matki-babci.” Omawiana przesłanka wieku podmio-
tów ubiegających się o zastosowanie technik PMA podyktowana jest
również chęcią zapewnienia dzieciom prawidłowych warunków rozwo-
ju z rodzicami gwarantującymi efektywną opiekę w czasie, kiedy dziec-
ko najbardziej opieki rodziców potrzebuje22. Ustawodawca nie wyzna-
cza jednak górnej granicy wieku rodziców, a nawet kobiety, poddają-
cych się zastosowaniu technik wspomaganej prokreacji. Takie stanowi-
sko spotyka się z krytyką przedstawicieli doktryny, zwłaszcza że niedo-
pełnienie omawianej przesłanki nie wiąże się żadnymi sankcjami o cha-
rakterze administracyjnym – tak jak miało to miejsce chociażby przy
niedopełnieniu przesłanki pełnoletności. Wskazuje się, iż de lege feren-

da dążyć należy do wyznaczenia górnej granicy wieku dla rodziców ubie-
gających się o zastosowanie technik PMA a tym samym do wyznacze-
nia maksymalnej różnicy wieku pomiędzy rodzicami a dzieckiem, po-
dobnie zresztą jak ma to miejsce w przypadku określenia wieku osób
starających się o adopcję dziecka (art. 291 włoskiego k.c.)23.

3 .3 .  Obowiązk i  in formacy jne

Przed rozpoczęciem procedury związanej z zastosowaniem technik
PMA, jak również w każdej fazie stosowania omawianych technik, na
lekarzu, do którego zwraca się para, ciąży obowiązek dokładnego, szcze-
gółowego i wyczerpującego poinformowania o stosowanych metodach,
problemach bioetycznych, ewentualnych skutkach ubocznych i zagro-
żeniach związanych z zastosowaniem omawianych metod. Lekarz, w świe-
tle art. 6 ust. 1 ustawy, zobowiązany jest poinformować osoby poddają-

22R. Villani: La nuova legge…, s. 579.
23R. Villani: La procreazione assistita…, s. 73; Baldini [w:] Baldini i Cassano: Persona, biotecnologie e

procreazione, Milano 2002, s. 28; Manera: Osservazioni in tema di fecondazione artificiale o procreazione
assistita, Giust. Civ. 1996, s. 12 oraz zdanie odmienne: F. Naddeo [w:] Procreazione assistita, red. P. Stanzio-
ne i G. Sciancalepore, Milano 2004, s. 84.
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ce się zabiegom o skutkach, jakie zastosowanie technik prokreacji wspo-
maganej medycznie może wywrzeć na ich zdrowie fizyczne jak i psy-
chiczne. Obowiązki informacyjne dotyczące medycznych aspektów za-
stosowania technik wspomaganej prokreacji uzupełnione zostają obo-
wiązkiem poinformowania podmiotów o konsekwencjach prawnych, ja-
kie PMA rodzi dla kobiety i mężczyzny poddających się zabiegom oraz
dla dziecka urodzonego po zastosowaniu omawianych metod. Na leka-
rzu ciąży także obowiązek przedstawienia parze innych możliwości po-
siadania potomstwa. Art. 6 ust. 1 ustawy nakłada obowiązek zapozna-
nia pary z możliwościami jakie daje i skutkami prawnymi jakie rodzi
adopcja dziecka – stanowiąca w świetle ustawy alternatywę dla zastoso-
wania technik wspomaganej medycznie prokreacji. Osobom ubiegają-
cym się o zastosowanie technik PMA muszą zostać przedstawione
w sposób jasny, w formie pisemnej, konsekwencje prawne poddania się
zabiegom. Konsekwencje te reguluje art. 8 i 9 ustawy. Wyprzedzając
nieco tok rozważań należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż osobom
ubiegającym się o dostęp do technik wspomaganej prokreacji winny
zostać przedstawione informacje dotyczące prawnego statusu urodzo-
nego dziecka, informacje na temat nieważności czynności zaprzeczenia
ojcostwa dziecka urodzonego w wyniku inseminacji o charakterze hete-
rologicznym (wbrew zakazowi ustawy), jak również informacje na te-
mat nieważności oświadczenia woli złożonego przez matkę o niewyra-
żeniu zgody na ujawnienie swego nazwiska w akcie urodzenia dziecka.
Ustawodawca w treści art. 6 ust. 5 ustawy odmiennie niż w przypadku
cytowanego art. 6 ust. 1 ustawy, nie wskazuje, na kim spoczywa obowią-
zek dostarczenia wskazanych wyżej informacji dotyczących konsekwen-
cji prawnych związanych z urodzeniem dziecka w wyniku zastosowania
omawianych metod. Z umiejscowienia przepisu jak również z określe-
nia czasu, w którym para winna uzyskać stosowne informacje, wnosić
można, iż obowiązek nałożony zostaje na lekarza – ordynatora odpo-
wiedzialnego w jednostce stosującej techniki PMA. Za taką wykładnią
przemawia dodatkowo i ten argument, iż w przepisach bezpośrednio
poprzedzających omawiany art. 6 ust. 5 ustawy obowiązki poinformo-
wania o skutkach prawnych uzyskania potomstwa w wyniku zastosowa-
nia technik PMA nałożone zostają na lekarza (medico responsabile della

struttura) – odpowiedzialnego w jednostce stosującej omawiane techni-
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ki (art. 6 ust. 4 ustawy). Rozwiązanie przyjęte przez włoskiego ustawo-
dawcę de lege lata nie wydaje się trafne. O ile zrozumiałe i trafne jest
przyjęcie, iż o skutkach, jakie wspomagana prokreacja wywiera na zdro-
wie podmiotów, informować ma specjalista w tej dziedzinie, tj. lekarz,
o tyle postulować należy, by de lege ferenda o skutkach prawnych i kon-
sekwencjach prawnych związanych z uzyskaniem potomstwa w omawia-
ny sposób informowała osoba dysponująca wiedzą prawniczą, nawet za
cenę wydłużenia całej procedury aplikacyjnej.

Informacje, których dostarczenia wymaga ustawodawca, obejmować
muszą również stopień intensywności oraz zakres medycznej ingeren-
cji w organizmy poddających się zabiegom podmiotów.

W świetle art. 6 ust. 2 ustawy parze ubiegającej się o zastosowanie
metod wspomaganej medycznie prokreacji winny zostać przedstawio-
ne w sposób jasny i czytelny koszty całej procedury związanej z zastoso-
waniem omawianych technik w sytuacji, gdy do zabiegów dochodzi
w uprawnionych (autoryzowanych) ośrodkach innych niż finansowane
przez państwo, np. w uprawnionych do stosowania technik PMA pry-
watnych klinikach.

3 .4 .  Oświadczenie  wol i  zawiera jące
zgodę  na  zas tosowanie  metod  PMA

Przewidziane przez włoskiego ustawodawcę obowiązki informacyj-
ne nałożone na lekarza i dostarczenie stosownych informacji parze
ubiegającej się o zastosowanie technik wspomaganej medycznie inse-
minacji służyć mają świadomemu podjęciu decyzji i wyrażeniu oświad-
czenia woli zawierającego zgodę na aplikację stosownych technik.
W świetle art. 6 ust. 3 ustawy oba podmioty ubiegające się o zastosowa-
nie technik PMA winny wyrazić zgodę na poddanie się zabiegom. Ko-
nieczność uzyskania zgody na poddanie się zabiegom w ramach pro-
kreacji wspomaganej medycznie znajduje swoje uzasadnienie również
w normach zamieszczonych w innych niż omawiana ustawa aktach praw-
nych. Wymienić należy tu przede wszystkim postanowienia konstytucji
oraz kodeksu cywilnego24. Wola obu podmiotów, tj. tak kobiety, jak

24Zob. art. 13 konstytucji dotyczący wolności osobistej oraz art. 32 konstytucji dotyczący ochrony zdro-
wia oraz art. 5 kodeksu cywilnego.
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i mężczyzny, wyrażona musi być w świetle art. 6 ust. 3 ustawy w formie
pisemnej. Oświadczenie woli zawierające zgodę na poddanie się sto-
sownym zabiegom winno zostać złożone lekarzowi pełniącemu funkcję
odpowiedzialnego (ordynatora) w jednostce stosującej metody PMA.
Od złożenia oświadczenia woli do chwili zastosowania technik upłynąć
powinien termin, który ustawodawca określa jako nie krótszy niż sie-
dem dni. Ustawodawca posługuje się terminem: applicazione della tec-

nica, co tłumaczyć należy jako zastosowanie techniki (PMA). Jednak-
że w związku z takim sformułowaniem zamieszczonym w ustawie poja-
wia się pytanie, co rozumieć należy pod pojęciem „zastosowanie tech-
niki PMA”? Wydaje się, że użyte przez ustawodawcę określenie rozu-
mieć należy jako podjęcie przez lekarza jakichkolwiek bezpośrednich
czynności o charakterze medycznym zmierzających do zapłodnienia
komórki jajowej. Mowa tu np. o pobraniu komórki jajowej od kobiety.
Zastosowanie techniki PMA nie jest tożsame z samym zapłodnieniem.
Za takim rozumieniem użytego przez ustawodawcę zwrotu przemawia
także i to, że w tym samym przepisie art. 6 ust. 3 in fine ustawy zamiesz-
cza ustawodawca określenie „zapłodnienie” jako moment graniczny dla
podjęcia decyzji o cofnięciu zgody na zastosowanie metod PMA. Mini-
malny termin siedmiu dni, które muszą upłynąć od złożenia oświadcze-
nia zawierającego zgodę na poddanie się technikom wspomaganej pro-
kreacji do momentu rozpoczęcia procedury aplikacyjnej, ma charakter
instrukcyjny, a za jego naruszenie przewidziano sankcję o charakterze
administracyjnym, nakładającą na lekarza obowiązek zapłaty grzywny
w wysokości przewidzianej w art. 12 ust. 4 ustawy.

3.4.1. Możliwość cofnięcia oświadczenia woli zawierającego zgodę

na poddanie się technikom PMA do momentu zapłodnienia

Zgoda, będąca niezbędnym wymogiem poddania się zabiegom
w ramach wspomaganej prokreacji, może być w świetle art. 6 ust. 3 zd. 2
ustawy cofnięta. Stosowne oświadczenie woli o cofnięciu zgody może
zostać złożone przez każdego z uprawnionych podmiotów25. Możliwość
cofnięcia oświadczenia ograniczona została jednak decyzją ustawodaw-
cy jedynie do momentu zapłodnienia. Ustawodawca posługuje się termi-

25F. Naddeo [w:] Procreazione assistita, red. P. Stanzione i G. Sciancalepore, Milano 2004, s. 113 i n.
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nem: fecondazione dell’ovulo. Termin ten tłumaczyć można na język pol-
ski jako „zapłodnienie komórki jajowej”. W literaturze podniesiono jed-
nak, że użyty przez ustawodawcę zwrot nie może być rozumiany jedno-
znacznie26. Trudności interpretacyjne rodzi przede wszystkim użyte
w przepisie słowo: „zapłodnienie”. Wskazano wyżej, iż zapłodnienie jest
jedną z faz procedury zastosowania technik wspomaganej medycznie
prokreacji. Nie jest ono jednak zawsze fazą kończącą omawianą proce-
durę. Zapłodnienie, czyli połączenie komórek rozrodczych stanowi koń-
cową fazę procedury PMA jedynie w przypadku aplikacji tzw. technik
zapłodnienia in vitro. Połączenie komórek następuje wówczas poza or-
ganizmem kobiety i w tej sytuacji zgodnie z założeniem ustawodawcy
moment zapłodnienia wyznacza granicę, do której każdy z podmiotów
może cofnąć zgodę, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy. Inaczej przed-
stawia się jednak sprawa w przypadku stosowania tzw. metod zapłodnie-
nia in vivo. W tej sytuacji zapłodnienie następuje już w organizmie ko-
biety w wyniku zastosowania wcześniej pewnych zabiegów. Zrozumiały
wydaje się fakt, iż w omawianym przypadku cofnięcie zgody, o której
mowa w art. 6 ust. 3 ustawy, nastąpić może nie do momentu zapłodnie-
nia, ale do poprzedzającego go dostarczenia do organizmu kobiety ma-
teriału genetycznego mężczyzny27.

Zakaz cofnięcia oświadczenia woli zawierającego zgodę na zastoso-
wanie technik PMA już po zapłodnieniu jest efektem przyjętego przez
włoskiego ustawodawcę stanowiska mającego na celu ochronę ludzkie-
go embrionu.

4. Zakaz inseminacji heterologicznej

Art. 4 ust. 3 ustawy zawiera zakaz stosowania technik wspomaganej
medycznie prokreacji o charakterze heterologicznym, tzn. takiej, gdy
jedna bądź obie osoby poddające się zabiegom w celu uzyskania potom-
stwa nie są jednocześnie dawcami komórek (najczęściej w przypadku
technik o charakterze heterologicznym chodzi o sytuację zapłodnienia

26R. Villani: La procreazione assistita, La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40, Torino 2004, s. 82; F.
Naddeo [w:] Procreazione assistita, red. P. Stanzione i G. Sciancalepore, Milano 2004, s. 114.

27R. Villani: La procreazione assistita…, s. 82.
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kobiety nasieniem pochodzącym od innego niż małżonek mężczyzny).
Przyjęte przez włoskiego ustawodawcę stanowisko zakazujące stosowa-
nia technik PMA o charakterze heterologicznym nie jest do końca zro-
zumiałe z kilku przynajmniej powodów. Wypada przede wszystkim zwró-
cić uwagę, że ustawa wprowadza zakaz stosowania praktyk, które dotąd
były powszechnie stosowane i dopuszczalne we Włoszech jak również
jako takie regulowane innymi aktami prawnymi28. Po drugie, włoski usta-
wodawca zabrania stosowania technik PMA, które są powszechnie do-
puszczalne w krajach, które dysponują regulacjami prawnymi w oma-
wianej materii i wreszcie, co wydaje się najbardziej niezrozumiałe, usta-
wodawca zabraniając stosowania technik PMA o charakterze heterolo-
gicznym jednocześnie reguluje skutki prawne i konsekwencje takiej pro-
kreacji. Ze stosowaniem inseminacji o charakterze heterologicznym
wbrew ustawowemu zakazowi nie wiążą się żadne sankcje dla osób pod-
dających się zabiegom. W art. 8 ust. 2 ustawy stwierdza się, że „mężczy-
zna i kobieta, w stosunku do których zastosowano techniki PMA o cha-
rakterze heterologicznym, nie podlegają karze”. Niespójność stanowi-
ska ustawodawcy przejawia się również w prawnym uregulowaniu sto-
sunków dziecka z rodzicami i z dawcami gamet.

W doktrynie podjęte zostały próby wyjaśnienia stanowiska ustawo-
dawcy, który najpierw zakazuje stosowania pewnej praktyki a następnie
w tej samej ustawie reguluje skutki zastosowania tejże praktyki wbrew
przewidzianemu ustawą zakazowi29. Stanowisko doktryny wydaje się po-
twierdzać, że zamierzeniem ustawodawcy nie była z pewnością chęć de-
precjonowania prokreacji o charakterze heterologicznym, ile jedynie
wskazanie, by tego rodzaju praktyki nie były stosowane we Włoszech30.

4 .1 .  Konsekwenc je  prawne  zas tosowania  technik  PMA
o charakterze  hetero log icznym i  skutk i  prawne  tak ich
technik  (ar t .  9  us t .  1  i  3  us tawy)

W sytuacji poddania się zabiegom w ramach technik PMA o cha-
rakterze heterologicznym wbrew wyraźnemu zakazowi ustawowe-

28Zob. Codice deontologo medico.
29R. Villani: La procreazione assistita…, s. 124 i n.; R. Villani: La nuova legge…, s. 583; G. Salito [w:]

Procreazione assistita, red. P. Stanzione i G. Sciancalepore, Milano 2004, s. 278 i n.
30R. Villani: La nuova legge…, s. 583.
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mu z art. 4 ust. 3 ustawy mężczyzna (małżonek bądź mężczyzna nie-
pozostający w formalnym związku małżeńskim), którego zgoda na
zastosowanie omawianych praktyk wspomaganej prokreacji została
wyrażona bądź w postaci stosownego oświadczenia woli, bądź też
można ją wywieść z pewnych faktów (atti concludenti), nie może zło-
żyć oświadczenia o zaprzeczeniu ojcostwa31. Możliwość taka, prze-
widziana w art. 235 ust. 1 pkt. 1 i 2 włoskiego kodeksu cywilnego,
zostaje wyłączona przez art. 9 ust. 1 ustawy. Tym samym przepisem
w sytuacji prokreacji o charakterze heterologicznym wyłącza usta-
wodawca możliwość unieważnienia uznania dziecka w rozumieniu
art. 263 włoskiego k.c32.

Przyjęte przez ustawodawcę włoskiego stanowisko rozstrzyga rów-
nież kwestię o wyjątkowej delikatności, a mianowicie dotyczącą statu-
su prawnego dawcy gamet. W świetle art. 9 ust. 3 ustawy podmiot bę-
dący dawcą gamet nie nabywa żadnych praw w stosunku do dziecka
urodzonego w wyniku zastosowania technik o charakterze heterolo-
gicznym. Mężczyznę będącego dawcą materiału genetycznego z dziec-
kiem nie wiąże prawny stosunek ojcostwa i co za tym idzie, nie ciążą na
nim żadne obowiązki w stosunku do urodzonego dziecka. Wypada mieć
na uwadze fakt, iż w większości przypadków materiał genetyczny po-
chodzi od osoby, która nie jest w jakikolwiek bezpośredni sposób włą-
czona w procedurę aplikacyjną. Najczęściej w przypadku zastosowania
technik PMA omawianego rodzaju materiał genetyczny pochodzi
z banku nasienia.

Ustawodawca wyraźnie akcentuje i silnie zaznacza pozycję, jaką przy-
znaje tzn. „ojcu socjalnemu”, tzn. mężczyźnie niebędącemu biologicz-
nym ojcem dziecka, jednak wyrażającemu zgodę (w sposób chociażby
dorozumiany) na zastosowanie technik wspomaganej prokreacji. Takie
stanowisko wydaje się uzupełnieniem dla przyjętej w art. 9 ust. 1 usta-
wy zasady, w myśl której nie jest dopuszczalne zaprzeczenie ojcostwa
dziecka urodzonego w wyniku praktyk PMA o charakterze heterolo-
gicznym33.

31Mowa tu o przewidzianej włoskim kodeksem cywilnym instytucji disconoscimento di paternitŕ.
32Instytucja impugnazione del riconoscimento.
33R. Villani: La nuova legge…, s. 583.
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5. Status prawny dziecka

urodzonego po zastosowaniu technik PMA

W świetle art. 8 ustawy dzieci urodzone po zastosowaniu technik
wspomaganej medycznie prokreacji mają status prawny taki jak dzieci
urodzone w sposób „naturalny” (chodzi tu oczywiście nie o sposób,
w jaki nastąpił poród, ale o naturalne i niewspomagane medycznie po-
częcie dziecka). Ustawodawca określając status dzieci posługuje się
określeniem legittimi, co tłumaczyć należy dzieci pochodzące od mał-
żonków oraz dzieci riconosciuti della coppia, co oznacza dzieci uznane
przez parę. Stanowisko ustawodawcy wydaje się silnie akcentować
i potwierdzać, iż pomiędzy dziećmi urodzonymi w wyniku zapłodnie-
nia, które nastąpiło w sposób naturalny – „tradycyjny” (poprzez akt
cielesnego obcowania rodziców) a dziećmi urodzonymi w wyniku za-
stosowania technik PMA nie ma w sferze prawa żadnych różnic. Dzieci
urodzone w czasie trwania małżeństwa niezależnie od sposobu, w jaki
doszło do połączenia komórek rozrodczych, mają status dzieci pocho-
dzących od małżonków. W sytuacji, gdy rodziców nie wiąże formalny
węzeł małżeński dzieci urodzone w wyniku zastosowania technik PMA
mają status taki, jak dzieci pozamałżeńskie urodzone w sposób natu-
ralny, które zostały uznane ze wszelkimi konsekwencjami, jakie wypły-
wają z faktu złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka.

Przesłanką nabycia statusu prawnego, o którym była mowa wyżej,
przez dziecko urodzone po zastosowaniu technik wspomaganej medycz-
nie prokreacji, jest spełnienie warunku, o którym mowa w art. 8 usta-
wy. Chodzi tu o to, by wola poddania się zabiegom w ramach omawia-
nych technik została wyrażona zgodnie z wymogami, które przewiduje
art. 6 ustawy. Takie sformułowanie przepisu rodzi jednak duże wątpli-
wości interpretacyjne. Wynikają one przede wszystkim ze sformułowa-
nia, że dzieci nabywają status prawny, o którym mowa w art. 8 ustawy,
jeżeli wola rodziców o poddaniu się zabiegom w ramach PMA została
wyrażona w określony ustawą sposób. Art. 6 ustawy, co podniesiono
wyżej, przewiduje, że wyrażenie zgody ma nastąpić dopiero po wypeł-
nieniu przez inne niż rodzice osoby pewnych obowiązków. Pojawia się
zatem pytanie, czy w sytuacji niedopełnienia obowiązków informacyj-
nych, o których mowa w art. 6 ustawy, jak również w sytuacji złożenia
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oświadczenia woli wyrażającego zgodę na poddanie się zabiegom
w formie innej niż przewidziana ustawą forma pisemna, dziecko naby-
wa status prawny, o którym mowa w art. 8 ustawy? Odpowiedź na po-
wyższe pytania nie jest łatwa wobec braku wyraźnego stanowiska usta-
wodawcy. W doktrynie podniesiono, że dziecko nie nabędzie statusu
prawnego dziecka pochodzącego od małżonków bądź uznanego przez
parę jedynie w sytuacji, gdy do zastosowania technik PMA doszłoby
w ogóle bez zgody wymaganej przez ustawę34. W innym niż wyraźny
brak zgody przypadku trudno wywodzić negatywne konsekwencje dla
dziecka jedynie z powodu braku informacji, których dostarczyć winien
lekarz. Przyjmuje się w literaturze, iż nie jest wskazana taka wykładnia
art. 8 ustawy, w świetle której status prawny dziecka zależeć miałby od
osób trzecich, tzn. niezwiązanych bezpośrednio jakimkolwiek węzłem
z dzieckiem, czyli nie od samych rodziców. A contrario przyjąć należy,
że niedochowanie formy pisemnej przewidzianej w art. 6 ust. 3 ustawy
sprawia, że skutki prawne, o których mowa w art. 8, nie wystąpią. Ozna-
cza to, że dziecko urodzone (po zastosowaniu zabiegów PMA) w mał-
żeństwie nabędzie status dziecka pochodzącego od małżonków, jed-
nakże dziecko urodzone poza małżeństwem nabędzie jedynie status
dziecka naturalnego, co jednak nie będzie automatycznie wiązać się
z nabyciem statusu dziecka uznanego przez parę35. To ostatnie nastąpi
dopiero po złożeniu stosownych oświadczeń woli o uznaniu dziecka.

Stanowisko włoskiego ustawodawcy w kwestii określenia statusu praw-
nego dziecka urodzonego w wyniku zastosowania technik PMA,
o którym to statusie mowa w art. 8 ustawy, zostaje uzupełnione dyspo-
zycją z art. 9 ust. 2 ustawy. W świetle cytowanego przepisu matka, która
urodziła dziecko po zastosowaniu technik wspomaganej prokreacji, nie
może złożyć oświadczenia woli wyrażającego brak zgody na wskazanie
jej nazwiska w akcie urodzenia dziecka. Możliwość taką, tzn. złożenia
oświadczenia o nieujawnianiu nazwiska matki daje kobiecie art. 30
ust. 1 dekretu Prezydenta Republiki z 3 listopada 2000, nr 396 – o pra-
wach stanu. Możliwość, o której mowa, podyktowana jest różnymi wy-
jątkowymi sytuacjami życiowymi i usprawiedliwiona bolesnymi przypad-

34Mowa tu np. o sytuacji, gdy kobieta dysponując materiałem genetycznym męża poddaje się zabie-
gom w ramach wspomaganej prokreacji bez zgody męża bądź nawet wbrew wyraźnej jego woli. Zob. Calo-
gero: La procreazione artificiale, Milano 1989, s. 131.

35Zob. szerzej: R. Villani: La nuova legge…, s. 582.



Prawne aspekty prokreacji wspomaganej medycznie...

Prawo i Medycyna 1/2005 (18, vol. 7) 99

kami, kiedy poczęcie dziecka jest np. efektem gwałtu. W takim przy-
padku brak uznania dziecka (mowa tu o znanej włoskiemu systemowi
prawa cywilnego instytucji riconoscimento) może okazać się niewystar-
czający, by prawnie rozdzielić dziecko i matkę. Przewidziana w art. 30
cytowanego dekretu decyzja matki, jakkolwiek bolesna i kontrowersyj-
na, by nie być wymienioną w akcie urodzenia dziecka, wydaje się mniej
drastyczna niż decyzja o przerwaniu ciąży. Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi
zatem przepis o charakterze szczególnym w stosunku do przepisu z art. 30
dekretu o prawach stanu i tym samym uchyla go w sytuacji zastosowania
technik PMA. Takie stanowisko ustawodawcy wydaje się być uzasadnio-
ne zwłaszcza w świetle art. 8 ustawy, który stanowi, że wola podmiotów
w sprawie posiadania potomstwa musi być wyrażona w sposób świado-
my. Wymogu tego nie sposób połączyć z możliwością, którą daje art. 30
cytowanego wyżej dekretu36.

Omawiając zagadnienie statusu prawnego dziecka urodzonego przy
zastosowaniu technik PMA należy zwrócić uwagę czytelnika na jeszcze
jedną niezwykle istotną kwestię. Art. 8 ust. 1 ustawy, który poświęcony
jest nabyciu statusu prawnego przez dziecko, posługuje się jedynie bar-
dzo ogólnym określeniem: i nati a seguito dell’applicazione delle tecni-

che di procreazione medicamente assistita – „dzieci urodzone po zasto-
sowaniu technik wspomaganej medycznie prokreacji”. Ustawodawca
nie precyzuje, o jaki rodzaj wspomaganej medycznie prokreacji chodzi
i jakich technik PMA dotyczy omawiany przepis. Konsekwencją przy-
jęcia takiego stanowiska jest konieczność odpowiedzi na pytanie, czy
status, o którym mowa w art. 8 ustawy, nabywają zarówno dzieci uro-
dzone po zastosowaniu technik PMA o charakterze homologicznym,
jak i te urodzone w wyniku zastosowania technik o charakterze hetero-
logicznym. Rozwiązanie powyższej kwestii nie jest łatwe przede wszyst-
kim ze względu na ogólny charakter użytego przez ustawodawcę zwro-
tu. W literaturze przyjmuje się, że nie należy poprzestać wyłącznie na
wykładni art. 8 ustawy. W świetle tego przepisu status prawny dziecka
pochodzącego od małżonków bądź uznanego przez parę przyznać na-
leżałoby jedynie dziecku urodzonemu po zastosowaniu technik o cha-
rakterze homologicznym, jako że para winna wyrazić zgodę na podda-
nie się technikom w rozumieniu art. 6 ustawy, a ten, jak stwierdzono

36R. Villani: La procreazione assistita…, s. 107.
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wyżej, obejmuje jedynie techniki PMA homologicznej. Taka wykład-
nia, co nie trudno zauważyć, pozbawia dziecko urodzone po zastoso-
waniu technik wspomaganej prokreacji o charakterze heterologicznym
statusu, o którym mowa w art. 8 ustawy. Takie rozwiązanie nie wydaje
się trafne. Wskazuje się w literaturze, że wykładnia art. 8 i art. 6 ustawy
winna zostać uzupełniona wykładnią art. 9 ust. 2 ustawy. Przepis ten,
jak wskazano, odnosi się do PMA o charakterze heterologicznym i prze-
widuje wspomniane już zakazy zaprzeczenia ojcostwa dziecka urodzo-
nego po zastosowaniu technik heterologicznych. Taki zakaz ze strony
ustawodawcy oznaczać może, że pomimo wyraźnej dyspozycji ustawo-
wej w sprawie zakazu stosowania omawianych praktyk we Włoszech
także dzieciom urodzonym na skutek zastosowania technik PMA
o charakterze heterologicznym przyznać należy status dzieci pochodzą-
cych od małżonków bądź uznanych przez parę, czyli mających status,
o którym mowa w art. 8 ustawy.

Uwagi końcowe

Omawiana regulacja jest najnowszą z europejskich regulacji doty-
czących wspomaganej medycznie prokreacji. Włoski ustawodawca nie
rozstrzyga jednak wielu istotnych zagadnień praktycznych. Wiele kwe-
stii o dużej doniosłości zostało w ustawie pominiętych, niektóre zaś po-
traktowano w sposób marginalny. Ustawa nie jest niestety doskonałym
aktem prawnym, o czym świadczyć mogą krytyczne głosy doktryny i for-
mułowane dość często także w tym artykule wnioski de lege ferenda.
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Włodzimierz Derczyński

SpołSpołSpołSpołSpołeczna akceptacja dla dziecka „z probówki”eczna akceptacja dla dziecka „z probówki”eczna akceptacja dla dziecka „z probówki”eczna akceptacja dla dziecka „z probówki”eczna akceptacja dla dziecka „z probówki”

Techniki zapłodnienia in vitro stosowane są z powodzeniem od daw-
na w wielu krajach. Przyczyniły się one do przyjścia na świat setek tysię-
cy dzieci. Także w Polsce urodziło się wiele dzieci dzięki wykorzystaniu
metod zapłodnienia poza organizmem kobiety.

Nie dopracowaliśmy się jednak odrębnych, szczegółowych regula-
cji kwestii prawnych z tym związanych, które mają już inne państwa,
choć w naszym kraju choroba społeczna, za jaką bezpłodność została
uznana przez Światową Organizację Zdrowia, występuje równie czę-
sto a nawet częściej niż gdzie indziej. W tak katolickim kraju jak Pol-
ska istotne znaczenie ma też pogląd Kościoła, który większość terapii
wspomaganego zapłodnienia potępia jako naruszające zasadę świę-
tości życia.

W tej sytuacji bardzo ważne wydaje się więc poznanie opinii
i postaw ludzi wobec tego problemu, zwłaszcza z punktu widzenia
kształtowania się przyszłych możliwości leczenia bezpłodności
w Polsce.

W badaniach opinii publicznej po raz pierwszy kwestia pozaustrojo-
wych metod zapłodnienia pojawiła się w 1995 roku, w związku z dzia-
łalnością jednej z warszawskich przychodni prywatnych, prowadzącej
zabiegi wspomaganego zapłodnienia poza organizmem kobiety meto-
dą mikroiniekcji1.

1Zob. komunikat CBOS „Dziecko »z probówki«”, kwiecień 1995 (opr. W. Derczyński).
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Aprobata dla zapłodnienia pozaustrojowego

Z najnowszego sondażu CBOS, przeprowadzonego w styczniu 2005
roku, wynika, że w naszym społeczeństwie wyraźnie przeważa opinia,
iż metody zapłodnienia pozaustrojowego powinny być dopuszczalne,
gdy małżeństwo nie może mieć dzieci – uważa tak trzy czwarte doro-
słych Polaków (76%), a przeciwnego zdania jest tylko co siódma doro-
sła osoba (15%) (ryc. 1).

Aprobata dopuszczalności zapłodnienia in vitro jest obecnie nawet
nieco częstsza niż w połowie lat dziewięćdziesiątych. Z danych, przyto-
czonych w tabeli 1, wynika jednak, że przed dwoma laty mieliśmy do
czynienia z wyraźnym spadkiem akceptacji i zwiększeniem się niepew-
ności, co do dopuszczalności. Na opinie w tej sprawie mógł mieć wpływ
wzrost obaw związanych z możliwościami klonowania człowieka w tam-
tym okresie i jeszcze wyraźniejsze niż w latach ubiegłych potępienie ze
strony Kościoła ingerencji w naturalny proces prokreacji2 . Wpływ tych
czynników jest obecnie mniejszy.

Ryc. 1. Wiele małżeństw w Polsce nie może mieć dzieci. Obecnie można jednak w spe-
cjalistycznej przychodni lekarskiej dokonać zabiegu zapłodnienia poza organizmem
kobiety. Czy, pana(i) zdaniem, w sytuacji kiedy małżeństwo nie może mieć dzieci, po-
winno ono czy też nie powinno mieć możliwości dokonania zapłodnienia poza organi-
zmem kobiety?

2Por. wyniki sondaży CBOS na temat zapłodnienia in vitro i klonowania. Zob. komunikaty CBOS:
„Postawy wobec klonowania”, marzec 2003 (opr. W. Derczyński) i „Dziecko »z probówki« – postawy wo-
bec zapłodnienia pozaustrojowego”, maj 2003 (opr. W. Derczyński).

CBOS
I 2005
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Odpłatność za zabiegi in vitro

Zdecydowana większość badanych (ogółem 71%) jest również zda-
nia, że zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego nie powinny być wyłącz-
nie sprawą prywatną, płatną całkowicie z kieszeni zainteresowanych.
Opinie są jednak podzielone – tyle samo mniej więcej osób opowiada
się za całkowitym pokrywaniem kosztów tych zabiegów w ramach ubez-
pieczenia (36%), co za częściową odpłatnością (35%) (ryc. 2).

Tabela 1.

,ijcautysw,meinadz)i(anaP,yzC
eżomeinowtsńeżłamydeik

żetyzconoonniwop,iceizdćeim
owilżomćeimonniwopein ś ic

aineindołpazugeibazainanokod
?yteibokmemzinagroazop

ńadabwónimretgułdewwótnednopserainazaksW

5991 3002 5002

hcatnecorpw

kateinawodycedZ 44 63 64

katjezcaR 92 82 03

einjezcaR 8 01 9

eineinawodycedZ 8 01 6

ćeizdeiwopondurT 11 61 9

Ryc. 2. Czy zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego dla małżeństw, które nie mogą
mieć dzieci w inny sposób, powinny być, Pana(i) zdaniem:

CBOS
I 2005



Prawo i Medycyna 1/2005 (18, vol. 7)

Włodzimierz Derczyński

104

Czy skorzystalibyśmy z możliwości zapłodnienia

pozaustrojowego?

Przed dwoma laty, w kwietniu 2003 roku, ankietowani przez CBOS
odpowiadali też na pytanie, czy skorzystaliby z możliwości dokonania
zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego, gdyby sami nie mogli w swym
małżeństwie mieć dzieci (ryc. 3). Z natury rzeczy trochę więcej osób
nie miało zdania na ten temat, więcej też było takich, którzy nie podję-
liby takiej decyzji, niż nieaprobujących samego zabiegu sztucznego za-
płodnienia. Przeważali jednak wyraźnie respondenci (53%) gotowi sko-
rzystać z możliwości nowoczesnej medycyny, gdyby stanęli przed pro-
blemem bezpłodności.

Ryc. 3. Gdyby Pan(i) był(a) w takiej sytuacji, że nie może Pan(i) mieć dzieci w swoim
małżeństwie, a byłaby możliwość dokonania zabiegu zapłodnienia poza organizmem,
to czy zdecydował(a)by się Pan(i) na to?

Dodajmy, że z analizy danych wynikało, iż opowiedzeniu się za ist-
nieniem możliwości przeprowadzenia zapłodnienia poza organizmem
kobiety towarzyszyła gotowość skorzystania z niej, gdyby był to jedy-
ny sposób na posiadanie własnych dzieci. Cztery piąte respondentów
(81%), którzy opowiadali się za istnieniem możliwości korzystania
z tej metody, skłonnych było także skorzystać z niej, gdyby problem
bezpłodności pojawił się w ich małżeństwie; tylko co dziesiąty spo-
śród nich (10%) nie wiedział, jak postąpiłby w takiej sytuacji, a 9%

CBOS
IV 2003
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deklarowało, że nie skorzystałoby z niej. Także wśród przeciwników
istnienia możliwości zapłodnienia pozaustrojowego 6% responden-
tów nie było pewnych, jak postąpiłoby, gdyby problem bezpłodności
dotyczył ich małżeństwa, a niektórzy (3%) nie wykluczyli skorzysta-
nia z takiej możliwości3.

Tak duże poparcie wyrażane przez polskie społeczeństwo dla istnie-
nia możliwości dokonywania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego
wynika prawdopodobnie z dostrzegania problemu bezpłodności i wiel-
kiej wagi przykładanej do posiadania dzieci. Można też powiedzieć, że
w tej sprawie Polacy cechują się pewnego rodzaju pragmatyzmem,
w stosunkowo niewielkim stopniu biorąc pod uwagę wskazania religij-
ne. Oczywiście, w postawach wobec zapłodnienia pozaustrojowego wi-
doczne jest oddziaływanie różnic pokoleniowych, wpływ wykształcenia
i stopnia poinformowania, środowiska, w którym się żyje, oraz różnic
„ideologicznych” – przekonań religijnych i poglądów politycznych (in-
formacje na ten temat znaleźć można w komunikatach CBOS). Domi-
nuje jednak opinia, że metody zapłodnienia pozaustrojowego powinny
być dostępne dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci.

3Zob. komunikat CBOS „Dziecko »z probówki« – postawy wobec zapłodnienia pozaustrojowego”,
op.cit.
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Badania na zarodkowych komórkach macierzystychBadania na zarodkowych komórkach macierzystychBadania na zarodkowych komórkach macierzystychBadania na zarodkowych komórkach macierzystychBadania na zarodkowych komórkach macierzystych

1. Wprowadzenie

Większość komórek, które budują ludzki organizm, to komórki wy-
specjalizowane, spełniające określoną funkcję. Komórki macierzyste
to takie, które posiadają nieskończoną zdolność regeneracji. Odpowied-
nio pobudzone lub przeniesione do zarodka mogą na drodze podzia-
łów utworzyć dowolną tkankę organizmu, jako że nie uległy jeszcze
specjalizacji1.

Naukowcy wyróżniają trzy rodzaje komórek macierzystych: pluripo-

tencjalne, multipotencjalne i unipotencjalne. Komórki macierzyste po-
bierane z embrionów noszą miano pluripotencjalnych, gdyż można
z nich wyhodować dowolną tkankę. Komórki multipotencjalne to ta-
kie, które mogą przekształcić się w kilka rodzajów komórek, ale tylko
z jednego rodzaju tkanek (np. komórki szpiku, z których powstać mogą
dowolne komórki krwi).

Z komórek unipotencjalnych powstaje tylko jeden rodzaj komórek.
Podczas gdy komórki unipotencjalne i multipotencjalne są obecne
u dorosłych organizmów, komórki pluripotencjalne są właściwe stadiom
embrionalnym i zarodkowym rozwoju2.

Komórki macierzyste pobiera się z embrionów, tkanki zarodkowej,
pępowiny i dorosłej tkanki. Najmniej kontrowersji wywołują badania

1J. Kubiak: Wątroba zwinna jak ogon, „Polityka” 2004 nr 26, A. Michajlik, W. Ramotowski: Anatomia i
fizjologia człowieka, Warszawa 1994, s. 21-22.

2C.D. Young: A Comparative Look at the U.S. and British Approaches to Stem Cell Research, 65 Albany
Law Review 831, 2002.
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na komórkach macierzystych pobieranych od dorosłych organizmów,
ponieważ nie wymagają one zniszczenia ludzkiego embrionu. Najcen-
niejsze dla badań naukowych są jednak te komórki, które pobiera się
z embrionów i tkanki zarodkowej, gdyż to one są pluripotencjalne. Na-
ukowcy zwracają także uwagę na to, iż komórki macierzyste pozyski-
wane z embrionów mogą być „hodowane” w dużych ilościach w labora-
toriach. Wskazują też, że z reguły występują one w większych ilościach
niż dorosłe komórki macierzyste.

Ze względu na możliwość pozyskiwania tkanek i organów do prze-
szczepów, badania na komórkach pluripotencjalnych są niezwykle cen-
ne dla dalszego rozwoju medycyny regeneracyjnej. Powszechnie uważa
się, że mogą one przynieść przełom w leczeniu chorób Alzheimera,
Parkinsona, cukrzycy czy zawału serca. Wśród potencjalnych korzyści
prowadzenia badań nad tym typem komórek macierzystych wymienia
się także lepsze poznanie praw rozwoju człowieka, co z kolei mogłoby
mieć ogromne znaczenie przy leczeniu bezpłodności czy wcześniejszym
wykrywaniu wad wrodzonych.

Wskazuje się także, że komórki takie mogłyby być wykorzystywane
przy badaniu skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków3.

Dyskusja wokół dopuszczalności badań na komórkach macierzystych
rozgorzała w 1998 roku, kiedy to grupie naukowców z Uniwersytetu
Wisconsin pod przewodnictwem dr. Jamesa Thomsona udało się po
raz pierwszy wyodrębnić komórki macierzyste z ludzkiego embrionu.
Wydarzenie to zostało bardzo szybko ogłoszone przełomem w dziedzi-
nie medycyny regeneracyjnej i farmakologii. Obok głosów entuzjazmu
i nadziei odezwały się jednak także głosy sprzeciwu. Kontrowersyjny
charakter badań wynika z tego, że pobranie komórek macierzystych
z wewnętrznej warstwy ludzkiej blastocysty powoduje unicestwienie ży-
wego embrionu4.

Ustawodawcy wielu krajów, w tym USA, postawieni zostali przed
niezwykle trudnym zadaniem. Musieli bowiem znaleźć kompromis po-
między korzyściami, jakie przynieść mogą badania na zarodkowych
komórkach macierzystych, a wartością życia ludzkiego, które zdaniem

3Por. J. Kubiak: Komórki w rozbiorze, „Polityka” 2003, nr 40.
4A.Włodarski: Nauka w 1999, Gazeta Wyborcza z 07.08. 2000, pobrane ze strony http://muzeum.gaze-

ta.pl/Ascii/Raporty/Nauka_w_1999/100rap.html.
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wielu powinno być chronione od momentu poczęcia. W odróżnieniu
od Wielkiej Brytanii czy Niemiec, które wprowadziły odrębne regula-
cje w przedmiocie dopuszczalności badań na komórkach macierzystych
pochodzących z embrionów, rząd federalny USA nie wprowadził w tej
materii praktycznie żadnych ograniczeń. Podczas gdy rządy Wielkiej
Brytanii czy Niemiec zajmowały się powoływaniem specjalnych orga-
nów, które czuwać miałyby nad prawidłowością prowadzonych badań,
w USA rozgorzała dyskusja na temat dopuszczalności wykorzystania
funduszy federalnych w celu finansowania badań5.

Krytyka badań na komórkach macierzystych jest związana ze sposo-
bem pozyskiwania komórek6. Najsilniejszy sprzeciw rodzą badania na
komórkach pochodzących z embrionów ludzkich pozostałych po za-
płodnieniu in vitro, bądź też stworzonych specjalnie dla celów nauko-
wych. Wątpliwości moralne, etyczne i prawne wynikają z tego, że
w wyniku pobrania komórek embrion ulega zniszczeniu. Oponenci tego
rodzaju badań uważają, że używanie embrionów dla celów naukowych
stanowi wykroczenie przeciwko wartości życia ludzkiego, które ich zda-
niem zaczyna się już w momencie poczęcia. Z biologicznego punktu
widzenia trudno jest wskazać moment, w którym masa dzielących się
komórek przekształca się w istotę ludzką.

Komisje etyczne w wielu krajach, w tym National Institute of Health

(NIH) Human Embryo Research Panel w USA, uznały za dopuszczalne
prowadzenie badań na embrionach ludzkich do 14 dnia istnienia. Po
dwóch tygodniach bowiem rozwijać się zaczyna cewa rdzeniowa odpo-
wiedzialna za zmysł czucia struktura, która przekształca się w później-
szym stadium rozwoju w mózg i rdzeń kręgowy.

Zwolennicy badań zwracają uwagę na to, że wykorzystywane w nich
embriony, pozostałe po zapłodnieniu in vitro, przechowuje się tylko
przez pewien okres, zazwyczaj przez 5 lat.

Po upływie tego okresu rodzice, którzy poddawali się leczeniu w kli-
nikach in vitro, muszą podjąć decyzję co do dalszego losu embrionów.
Pozostawienie ich w klinikach wiąże się z obowiązkiem uiszczania rocz-

5K.L. Belew: Stem Cell Division: Abortion Law and Its Influence on the Adoption of Radically Different
Embryonic Stem Cell Legislation in the United States, United Kingdom and Germany, 39 Texas International
Law Journal 479, Spring 2004; H.L. Fowler: Misapplied Ethical Considerations: U.S. Federal Stem Cell
Mandates Lack Global Focus and Market Foresight, 36 Cornell International Law Journal 521, 2004.

6K.L. Belew: op. cit.
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nych opłat. W związku z tym nierzadko niszczy się je albo przeznacza
na określony cel. Z tego powodu wiele środowisk akademickich apelu-
je o naukowe ich wykorzystanie. Nawet wśród zwolenników badań na
zarodkowych komórkach macierzystych są tacy, którzy sprzeciwiają się
tworzeniu komórek wyłącznie dla celów naukowych.

2. Status prawny embrionów w świetle precedensów

2 .1 .  Prawo s tanowe

Dorobek stanowego prawa precedensowego w przedmiocie pozycji
prawnej embrionów jest niewielki i dotyczy głównie zagadnień opieki
nad istniejącymi już embrionami. Wyróżnia się dwie główne linie orzecz-
nictwa w tego rodzaju sprawach wśród sądów stanowych7.

Sądy stanu Tennessee jako jedyne stoją na stanowisku, że embriony
są potencjalnymi istotami ludzkimi. Stanowisko to po raz pierwszy wy-
raził w 1992 r. Sąd Najwyższy Stanu Tennessee w głośnej sprawie Davis
przeciwko Davis8. Rozważał w niej, któremu z rozwiedzionych małżon-
ków przyznać prawo rozporządzania zamrożonymi embrionami pozo-
stałymi po leczeniu metodą in vitro. Sąd Najwyższy uznał rozstrzygnię-
cie statusu prawnego embrionów za kluczowe zagadnienie w sprawie
i orzekł, iż embriony stanowią kategorię przejściową pomiędzy przed-
miotem prawa własności a osobą, zatem powinna być im przyznana
specjalna ochrona prawna z uwagi na ich potencjalne ludzkie życie9.

Sądy pozostałych stanów uznają embriony za przedmiot prawa wła-
sności. Stanowisko to przyjęto po raz pierwszy w 1997 r. w sprawie Kass
przeciwko Kass10.

Spór poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego stanu Nowy Jork
dotyczył ważności umowy zawartej pomiędzy małżonkami a kliniką in vi-

tro w przedmiocie rozporządzenia embrionami na wypadek rozwodu.

7A.B. Newhart: The Intersection of Law and Medicine: the Case for Providing Federal Funding for Em-
bryonic Stem Cell Research, 49 Villanova Law Review 329, 2004.

8842 S.W. 2d 588.
9Por. M. Nesterowicz: Prokreacja medycznie wspomagana w systemie prawnym USA, [w:] Ze sztanda-

rem prawnym przez świat, Księga dedykowana Prof. W.J. Wagnerowi, Kraków 2002, s. 342.
10696 N.E.2d 174 (N.Y. 1998).
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Umowa ta stanowiła, iż w razie rozwodu kwestia własności embrio-
nów pozostałych po zapłodnieniu in vitro zostanie rozstrzygnięta w ra-
mach ogólnej ugody dotyczącej całej masy majątkowej. Strona powo-
dowa twierdziła, że umowa nie odzwierciedlała należycie woli obydwojga
małżonków co do rozporządzenia embrionami. Sąd Najwyższy Nowe-
go Jorku zastosował w tej kwestii podstawowe zasady prawa własności
i orzekł, że umowa jest ważna, gdyż określa wyraźnie zgodną wolę oby-
dwojga małżonków co do rozporządzenia embrionami na wypadek roz-
wodu. Sąd Apelacyjny utrzymał decyzję Sądu Najwyższego w mocy
i orzekł, że prawo własności embrionów wchodzi w skład małżeńskiej
masy majątkowej11.

Rozstrzygając o podobnych stanach faktycznych sądy innych stanów
powoływały się na orzeczenie w sprawie Kass. Takie podejście do kwe-
stii rozporządzania embrionami świadczy o tym, iż większość sądów
stanowych traktuje embriony jako przedmiot prawa własności. W spra-
wie Cahill przeciwko Cahill12 Sąd Apelacyjny Alabamy również potrak-
tował embriony jako przedmiot prawa własności.

2 .2 .  Prawo Federa lne

Sądy federalne wypowiadały się w kwestii pozycji prawnej embrio-
nów na tle różnych sporów prawnych. Największe znaczenie ma w tym
przedmiocie sprawa Roe przeciwko Wade13. W sprawie tej Sąd Naj-
wyższy orzekł, że w świetle Konstytucji USA dzieci nienarodzone nie
są uznawane za osoby, zatem nie przysługują im żadne prawa14.

Kwestia statusu prawnego embrionów została poruszona także
w sprawie York przeciwko Jones15. Spór w sprawie dotyczył pary mał-
żeńskiej, która poddawała się leczeniu in vitro w klinice zapłodnień in
vitro w Wirginii.

Kiedy małżonkowie postanowili przenieść się do Kalifornii, zwrócili
się do kliniki z prośbą, aby przekazał „zamrożony embrion” do kliniki
w San Diego, gdzie zamierzali kontynuować leczenie. Kiedy klinika

11M. Nesterowicz: op. cit., s. 345.
12757 So. 2d 465, 467-68 (Ala. Civ. App. 2000).
13410 U.S. 959; 93 S. Ct. 1409; 35 L. Ed. 2d 694; 1973 U.S. LEXIS 3282, Feb. 26, 1973.
14A.B. Newhart, op. cit.
15717 F. Supp. 421 (E.D. Va. 1989).
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odmówiła, Yorkowie wnieśli pozew do sądu. Okręgowy Sąd Federalny
przyjął dla potrzeb rozstrzygnięcia sporu, iż „zamrożony embrion” sta-
nowi własność Yorków i że umowa zawarta pomiędzy nimi a instytu-
tem była jedynie źródłem stosunku przechowania.

Sądy Federalne zajmowały się także kwestią praw odszkodowawczych
embrionów. W sprawie Doe przeciwko Invine Scientific Sales Co.16 Sąd
Okręgowy dla Wschodniej Wirginii orzekł, że embriony nie posiadają
ochrony właściwej osobom, zatem nie mogą wnosić o wynagrodzenie po-
niesionych szkód. Sprawa ta dotyczyła powództwa grupowego o napra-
wienie szkód majątkowych i osobistych poniesionych na skutek zniszcze-
nia embrionów, które miały być przechowywane dla celów zabiegowych.

Sąd orzekł, że nie będąc istotami ludzkimi w świetle konstytucji, em-
briony nie mogły doznać szkody, zatem pozew wniesiony w ich imieniu
jest bezprzedmiotowy. W sprawie Santana przeciwko Zilog17 Sąd Apela-
cyjny Dziewiątego Okręgu orzekł, iż płody niezdolne do życia nie posia-
dają legitymacji prawnej do wnoszenia skargi o wrongful death. Po zba-
daniu orzeczeń innych sądów Sąd Apelacyjny doszedł do wniosku, że
wedle dominującej linii orzecznictwa tylko płody zdolne do życia, które
urodziły się żywe, mogą wnosić tego typu skargę. Ten pogląd w drodze
analogii znajduje zastosowanie do embrionów, które jako wcześniejsze
stadium rozwojowe nie są zdolne do samodzielnego życia.

3. Regulacje stanowe mające wpływ na badania

na zarodkowych komórkach macierzystych

Ustawodawstwo stanowe w przedmiocie badań na embrionach jest
niejednorodne, a w niektórych stanach brak jest jakichkolwiek unor-
mowań (np. w Alabamie, Delaware, Georgii, Teksasie)18. Regulacje sta-
nowe, które zezwalają na finansowanie takich badań z funduszy stano-
wych, wprowadzają rożne ograniczenia w zależności od pochodzenia
komórek macierzystych (np. Arizona, Arkansas, Kalifornia, Floryda,

167 F. Supp. 2d 737 (E.D. Va. 1998).
17 95 F.3d 780 (9th Cir. 1996).
18A.B. Newhart: op. cit.; K.L. Belew: op. cit.
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Luizjana czy Massachusetts). W dziewięciu stanach wykorzystanie
w celach naukowych embrionów pozostałych po leczeniu in vitro jest
zakazane, przy czym niektóre stany przewidują sankcje karne w razie
złamania zakazu. Zakazy te obowiązują na Florydzie, w Louisianie, Ma-
ine, Michigan, Minnesocie, Północnej Dakocie, Pensylwanii. Unormo-
wanie przyjęte przez stan Minnesota różni się od pozostałych ośmiu
tym, że zakaz prowadzenia badań stosuje się jedynie przez 265 dni po
zapłodnieniu.

Ze względu na to, że definicje płodu zawarte w unormowaniach sta-
nowych obejmują okres od momentu poczęcia do urodzenia, wszelkie
ograniczenia badań na płodzie ludzkim stosuje się też do embrionów.
Niektóre stany zakazują badań na usuniętym płodzie ludzkim (Arizona,
Indiana, Północna Dakota, Ohio, Oklahoma i Południowa Dakota), pod-
czas gdy inne uznają je za dopuszczalne za zgodą matki (Arkansas, Mas-
sachusetts, Rhode Island, Tennessee, Pensylwania i Michigan).

Niektóre regulacje stanowe, oprócz tego, że zakazują naukowego
wykorzystania żywych embrionów, uznają za niedopuszczalne przeka-
zywanie czy oddawanie embrionów w tym celu. W świetle niektórych
unormowań stanowych nielegalne jest wprowadzanie opłat w zamian
za zgodę na naukowe wykorzystanie embrionów (np. Maine, Massa-
chusetts, Michigan, Rhode Island), tudzież za ich wykorzystanie w ja-
kimkolwiek innym celu (np. Floryda, Illinois, Luizjana, Pensylwania).

Zakaz naukowego wykorzystania embrionów, tam gdzie obowiązu-
je, dotyczy jedynie takich badań, które wymagają pobrania komórek
macierzystych, nie znajdują natomiast zastosowania do badań na ist-
niejących już komórkach.

Spośród stanów, które posiadają odrębne uregulowania w przed-
miocie badań na zarodkowych komórkach macierzystych, Luizjana
wprowadziła w tej kwestii najwięcej ograniczeń. Jako jedyny stan przy-
znaje embrionom ochronę prawną właściwą osobom, istotom ludzkim.
W świetle obowiązującego tam statutu embriony niewykorzystane przy
zabiegu in vitro, są osobami w świetle prawa (juridical person), zatem
niedopuszczalne jest ich niszczenie czy wykorzystywanie dla celów na-
ukowych19. Regulacja prawna przyjęta w Dakocie Południowej zakazu-
je badań na embrionach, które naraziłyby je na poważne ryzyko szkody

19Por. M. Safjan: Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1999, s. 99.
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lub zniszczenia. Dozwolone są tylko takie badania, które mają służyć
zachowaniu życia i zdrowia danego embrionu, czyli tzw. badania tera-
peutyczne. Niedopuszczalne w świetle uregulowań prawnych Dakoty
Południowej są także badania na istniejących już liniach komórek ma-
cierzystych.

Oznacza to, iż Dakota Południowa zajęła w tej kwestii stanowisko
jeszcze bardziej restrykcyjne niż prezydent George Bush, który przy-
chylił się do propozycji naukowego wykorzystania istniejących już linii
komórek.

Minnesota wprowadziła regulację podobną do obowiązującej
w Dakocie Południowej, zakazując badań na pochodzącym z zapłod-
nienia in vitro embrionie ludzkim, jeżeli na ich skutek embrion mógłby
doznać szkody. Ponieważ pobranie zarodkowych komórek macierzy-
stych z embrionu powoduje jego niszczenie, badania na tych komór-
kach są nielegalne.

Stanowisko odrębne w przedmiocie badań na zarodkowych komór-
kach macierzystych zajął stan New Hampshire. Mimo, iż statut tam
obowiązujący nie zawiera odrębnej regulacji w tym przedmiocie, wszel-
kie ograniczenia co do wykorzystania embrionów zostały wyraźnie wy-
artykułowane. W świetle przepisów statutu embriony niewykorzystane
przy zabiegu in vitro i „niezamrożone” (noncryopreserved) nie mogą być
przechowywane poza macicą kobiety dłużej niż do 14 dnia rozwoju.
Embriony przekazane przez dawców dla celów naukowych, nie mogą
być wykorzystane do leczenia bezpłodności metodą in vitro.

Ponieważ żadne z tych zastrzeżeń nie zakazuje badań na embrio-
nach, należy uznać, iż ustawodawca zezwala na ich prowadzenie. Nale-
ży również przyjąć, że dozwolone są wszelkiego rodzaju badania na
embrionach, nawet takie, które powodują ich unicestwienie, jak jest
w przypadku badań na zarodkowych komórkach macierzystych.

Regulacje prawne obowiązujące w stanie Pensylwania są podobne
do tych przyjętych w stanie New Hampshire. Pomimo, iż statut nie ze-
zwala wyraźnie na badania na zarodkowych komórkach macierzystych,
brak wyraźnego zakazu ich prowadzenia wśród zastrzeżeń co do na-
ukowego wykorzystania embrionów pozwala domniemywać, że są one
legalne. Prowadzący tego rodzaju badania zobowiązani są jedynie do
składania kwartalnych sprawozdań z ich przebiegu we właściwym de-
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partamencie. Trafność tej interpretacji potwierdzają projekty ustaw –
The Stem Cell Research Act i Stem Cell Research Authorization Act, któ-
re zostały przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu (General Assem-

bly) w 2003 roku.
Zezwalają one na wykorzystanie embrionów pozostałych po zabie-

gach in vitro dla celów badań na zarodkowych komórkach macierzy-
stych za zgodą dawców.

4. Federalne Uregulowanie Badań

na Zarodkowych Komórkach Macierzystych

Problem naukowego wykorzystania embrionów pojawił się po raz
pierwszy w latach 70-tych w związku z rozwojem technik zapłodnienia
in vitro. Rząd Federalny Stanów Zjednoczonych nie zajął jednak żad-
nego stanowiska w kwestii badań na komórkach macierzystych pobie-
ranych z embrionów. Nie wprowadzono żadnej kompleksowej regula-
cji ani żadnych federalnych ograniczeń co do badań finansowanych przez
sektor prywatny. Regulacja technik rozrodczych pozostawiona została
w gestii poszczególnych stanów20.

W związku z brakiem jakichkolwiek unormowań prawnych Kon-
gres wydał moratorium zakazujące badań na embrionach uzyskanych
przy zabiegach in vitro, które obowiązywać miało do czasu uregulo-
wania tej kwestii przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej
(Departament of Health and Human Services, DHHS). W przeciągu
roku Departament przyjął regulację, która wprowadziła wymóg roz-
patrzenia przez Doradczą Radę Etyczną (Ethical Advisory Board)
wszelkich podań o dofinansowanie z budżetu federalnego badań na
embrionach ludzkich.

W 1978 roku została wybrana pierwsza Rada, która uznała, że bada-
nia na embrionach pochodzących z IVF (in vitro fertilization) są zgodne
ze standardami moralnymi, prawnymi i etycznymi pod warunkiem, że
embrion nie będzie wykorzystywany po 14 dniu rozwoju.

20E.P. George: The Stem Cell Debate: the Legal Political and Ethical Issues Surrounding Federal Funding
of Scientific Research on Human Embryos, 12 Albany Law Journal of Science and Technology 747, 2002;
H.L. Fowler: op. cit.; A.B. Newhart: op. cit.
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Pomimo aprobaty Doradczej Rady Etycznej w czasie pierwszej jej ka-
dencji Departament Zdrowia nie rozpatrzył pozytywnie żadnego podania
o dofinansowanie. W latach 80-tych środowiska antyaborcyjne wywierały
ostry nacisk na administrację Ronalda Reagana i Georga Busha, aby zaka-
zały finansowania badań z publicznych źródeł. Po zakończeniu pierwszej
kadencji Doradcza Rada Etyczna nie została wybrana ponownie, co spo-
wodowało faktyczne moratorium na publiczne finansowanie badań.

W styczniu 1993 roku nowo wybrany prezydent Bill Clinton zniósł
zakaz publicznego finansowania badań na tkankach zarodkowych. Przed-
łożył także przyjęty później przez Kongres National Institutes of Health

Revitalization Act of 1993, który wyeliminował wymóg konsultacji z Do-
radczą Radą Etyczną. Wkrótce po tym, jak akt wszedł w życie, Narodo-
wy Instytut Zdrowia zaczął otrzymywać podania o dofinansowanie ba-
dań na embrionach. Ustanowiony został specjalny Zespół do Spraw Ba-
dań na Embrionach, który miał działać jako organ doradczy przy rozpa-
trywaniu badań. Pomimo nacisków ze strony środowisk antyaborcyjnych
we wrześniu 1994 roku Zespół wydał raport zalecający publiczne finan-
sowanie badań na embrionach, po spełnieniu pewnych warunków.

Badania polegające na ingerencji wewnątrz embrionów zostały uzna-
ne za etyczne do 14 dnia ich rozwoju. Zespół uznał również, że pozy-
skiwanie embrionów wyłącznie w celach naukowych powinno być fi-
nansowane przez Rząd Federalny. W uzasadnieniu swojego stanowi-
ska Zespół wyraził pogląd, iż zapewniłoby to nadzór nad prawidłowo-
ścią badań i ich zgodność ze standardami etycznymi.

Raport Zespołu spotkał się z ogromną krytyką środowisk antyabor-
cyjnych, organizacji religijnych i niektórych członków Izby Reprezen-
tantów, w związku z czym prezydent zakazał wspierania badań opar-
tych na specjalnie w tym celu stworzonych embrionach.

Dopuszczalne nadal miało być ubieganie się o federalne granty
w przypadku badań na embrionach pozostałych po zabiegach in vitro.
Zanim National Institute of Health zdążył przyznać pierwszy grant, re-
publikanie przedłożyli Kongresowi projekt poprawki do Appropriations

Bill przeznaczonego dla Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.
Poprawka ta znana jako „Dickey Amendment”, została przegłosowana
i umieszczona w klauzuli dodatkowej do Omnibus Consolidated and

Emergency Supplemental Appropriations Act z roku 1999. Klauzula ta
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przewiduje, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie środków publicz-
nych na sfinansowanie badań na stworzonych w celach naukowych
embrionach. Zakazuje także finansowania badań, w których embriony
ludzkie mogą ulec zniszczeniu, wyrzuceniu lub zostaną narażone na
ryzyko uszkodzenia większe niż to dozwolone w przypadku płodu znaj-
dującego się w łonie matki. W świetle definicji ustawowej „ludzki em-
brion lub embriony to organizmy, które powstały w drodze zapłodnie-
nia, partenogenezy, klonowania czy w inny sposób z co najmniej jednej
ludzkiej gamety”. Zakaz utrzymywany był w mocy w każdej ustawie
budżetowej (Appropriations Bill) aż do 2002 roku.

Publikacja wyników badań naukowców z Uniwersytetu Wisconsin,
przyniosła nową falę dyskusji, na temat udostępnienia funduszy publicz-
nych dla celów naukowych. prezydent Clinton nakazał Narodowej Ko-
misji Biotycznej (National Bioethics Advisory Commission – NBAC), or-
ganowi doradczemu rządu do spraw bioetyki, ponowne zbadanie zagad-
nień moralnych wiążących się z badaniami na komórkach macierzystych.
Raport Komisji, opublikowany w styczniu 1999 roku, zalecał udostęp-
nienie grantów federalnych dla potrzeb badań na embrionach pozosta-
łych po zabiegach in vitro. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia zwró-
cił się do doradcy generalnego Departamentu Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej Harriet S. Raab, aby zbadała, czy w świetle Dickey Amendment

dopuszczalne jest publiczne finansowanie badań na pobranych już ko-
mórkach macierzystych. Doradca Departamentu Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej uznała, że poprawka nie ma zastosowania do badań na istnieją-
cych już liniach komórek macierzystych. Według niej taka interpretacja
wynika między innymi ze statutowej definicji embrionów ludzkich, która
określa je mianem organizmów. W związku z tym, że pobrane już ko-
mórki macierzyste nie są organizmami, w świetle prawa nie są też em-
brionami, zatem poprawka nie ma do nich zastosowania.

5. Wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia i plan prezydenta

W sierpniu 2000 roku w związku z brakiem kompleksowego uregu-
lowania badań na pluripotencjalnych komórkach macierzystych i ostrą
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debatą, która rozgorzała po ogłoszeniu interpretacji Dickey Amendment

dokonanej przez doradcę DHHS, Narodowy Instytut Zdrowia wydał
swoje wytyczne. Instytut zezwolił na publiczne finansowanie badań za-
równo na istniejących pluripotencjalnych komórkach macierzystych jak
i takich, które wymagają pobrania komórek z tkanki płodów ludzkich21.

Niecały rok później prezydent George W. Bush zmodyfikował te wy-
tyczne. W przemówieniu telewizyjnym ogłosił, że zezwoli na finanso-
wanie z funduszu federalnego badań na sześćdziesięciu istniejących na
świecie liniach zarodkowych komórek macierzystych. Plan prezydenta
zezwala na finansowanie badań na komórkach pobranych z embrio-
nów przed dziewiątym sierpnia 2001 r. dla celów zapłodnienia in vitro

i niewykorzystanych pod warunkiem, że dawcy wyrazili zgodę na bada-
nia naukowe ich embrionów i że nie otrzymali w zamian żadnego wy-
nagrodzenia. Za niedopuszczalne uznane zostało finansowanie badań,
które wymagają pobrania komórek z embrionów, zakładają stworzenie
embrionów wyłącznie w celach naukowych, bądź też wiążą się z klono-
waniem embrionów. Prezydent ogłosił powołanie specjalnej Rady Bio-
etycznej, której zadaniem miało być monitorowanie badań, przedsta-
wianie projektów ustaw, wydawanie wytycznych i czuwanie nad zacho-
waniem zasad etyki.

Plan Prezydenta przez niektórych uznany za rozsądny kompromis,
nadal wzbudza kontrowersje. Krytycy kwestionują trafność ustaleń do-
radców Prezydenta w przedmiocie istniejących już linii pluripotencjal-
nych komórek oraz ich przydatności dla celów naukowych. Wskazuje
się, że jakość, trwałość i różnorodność genetyczna pobranych już ko-
mórek jest ograniczona, co stanowić może barierę na drodze szybkiego
rozwoju medycyny regeneracyjnej. Obawy budzi również fakt, iż fun-
dacja Wisconsin Research Foundation (WARF) opatentowała prawo do
prowadzenia badań na pluripotencjalnych komórkach macierzystych
i może nie wyrazić zgody na dostęp do swoich pięciu linii komórko-
wych. Zwraca się także uwagę na to, że ilość istniejących na świecie
linii pluripotencjalnych komórek została prawdopodobnie zawyżona.
Do 17 marca 2004 roku Narodowy Instytut Zdrowia zarejestrował je-
dynie dwadzieścia sześć linii komórek macierzystych dostępnych dla
celów naukowych. Większość z sześćdziesięciu linii komórkowych, na

21C.D. Young: op. cit.; K.L. Belew: op. cit.; E.P. George: op. cit.
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które prezydent powoływał się w swojej decyzji, okazała się być nie-
przydatna dla celów naukowych bądź też nie została udostępniona.

Stany Zjednoczone zajęły dość dwuznaczne stanowisko w przedmio-
cie badań na zarodkowych komórkach macierzystych. Z jednej strony
w stosunku do badań finansowanych ze źródeł prywatnych nie wpro-
wadziły mechanizmów kontrolnych zapewniających przestrzeganie pod-
stawowych zasad moralności czy etyki. Z drugiej strony jedyne istnieją-
ce regulacje federalne ograniczają wykorzystywanie funduszy publicz-
nych przy prowadzeniu tego typu badań. Brak spójności w podejściu
USA odzwierciedla zdaniem niektórych społeczne rozterki, którym
początek dała decyzja Sądu Najwyższego USA w sprawie Roe przeciw-
ko Wade22. W związku z tym, że badania na komórkach macierzystych
pobieranych z embrionów powodują ich unicestwienie, środowiska re-
ligijne i antyaborcyjne sprzeciwiają się im w przekonaniu, że życie ludz-
kie zaczyna się w momencie poczęcia. Z drugiej strony środowiska na-
ukowe, grupy pacjentów, w tym słynny aktor Hollywood Christopher
Reed, sparaliżowany po upadku z konia oraz żona nieżyjącego już pre-
zydenta Ronalda Reagana uznają tego typu badania za przełomowe.
Uważają bowiem, że badania te dają nadzieję pacjentom cierpiącym
na choroby, na które brak jest obecnie skutecznego antidotum. Zadzi-
wiające w podejściu amerykańskim jest to, iż w świetle Konstytucji ba-
dania na embrionach nie powinny być poddawane żadnym ogranicze-
niom. W sprawie Roe przeciwko Wade Sąd Najwyższy USA uznał prze-
cież, że pojęcie istoty ludzkiej, na straży praw której stoi konstytucja,
nie obejmuje nienarodzonych.

22410 U.S. 959; 93 S. Ct. 1409; 35 L. Ed. 2d 694; 1973 U.S. LEXIS 3282, Feb. 26, 1973.
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O R Z E C Z N I C T W OO R Z E C Z N I C T W OO R Z E C Z N I C T W OO R Z E C Z N I C T W OO R Z E C Z N I C T W O

Mirosław Nesterowicz

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział CywilnyWyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział CywilnyWyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział CywilnyWyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział CywilnyWyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział Cywilny
z dnia 16 grudnia 2003 rz dnia 16 grudnia 2003 rz dnia 16 grudnia 2003 rz dnia 16 grudnia 2003 rz dnia 16 grudnia 2003 r., I ACa 573/03., I ACa 573/03., I ACa 573/03., I ACa 573/03., I ACa 573/03

1. Zaniedbanie polegające na pozostawieniu po operacji w zaszy-
tej ranie ciała obcego stanowi niedopełnienie ze strony chirur-
ga zachowania należytej staranności.

2. Szpital ponosi odpowiedzialność za cierpienia pacjenta na sku-
tek zakażenia spowodowanego zawinionym pozostawieniem
gazika w stawie łokciowym, przeprowadzenia powtórnej ope-
racji i za wydłużenie procesu leczenia.

Z uzasadnienia

Wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2003 r. Sąd Okręgowy w Zamościu
zasądził od pozwanych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Z. i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
Inspektorat w Z. na rzecz powoda J. B. tytułem zadośćuczynienia kwo-
tę 60 000 zł i tytułem odszkodowania kwotę 754 zł, obie kwoty z usta-
wowymi odsetkami od dnia 30 kwietnia 2003 r. z tym, że zapłata doko-
nana przez jednego z pozwanych zwalnia w takim zakresie drugiego.
Ponadto na analogicznych warunkach sąd zasądził od pozwanych na
rzecz powoda rentę wyrównawczą w kwocie 132 zł miesięcznie płatną
do 10. każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w ter-
minie płatności poczynając od 8 maja 2002 r. oraz kwotę 863,98 zł tytu-
łem kosztów procesu. Ponadto sąd ustalił, że zakres odpowiedzialności
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PZU jest ograniczony treścią umowy zawartej z pozwanym Zespołem
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Z. do kwoty 30 724,80 zł. Dalej idące
żądanie powoda sąd oddalił.

Za podstawę rozstrzygnięcia sąd przyjął następujące ustalenia

i wnioski:

W dniu 27 maja 2001 r. w trakcie gry w piłkę nożną powód doznał
urazu łokcia prawego. W dniu 28 maja powód zgłosił się do szpitala
w T. L., gdzie rozpoznano złamanie kości promieniowej prawej ze zwich-
nięciem w stawie łokciowym i skierowano do pozwanego szpitala. Tego
samego dnia powód przyjęty został na Oddział Ortopedyczno-Urazo-
wy pozwanego szpitala. W oparciu o wstępne badanie stwierdzono
u powoda obecność krwiaka okolicy przyśrodkowej stawu łokciowego,
duży obrzęk okolicy tego stawu, ograniczenie ruchów zgięcia i wypro-
stu w stawie łokciowym, bolesność. Z powodu wieloodłamowego cha-
rakteru złamania podjęto decyzję o potrzebie leczenia operacyjnego.
Zabieg operacyjny (resekcja złamanej głowy kości promieniowej) wy-
konano w dniu 31 maja 2001 r. Po zabiegu kończynę unieruchomiono
gipsem ramiennym. W dniu 2 czerwca 2001 r. ponownie wykonano zdję-
cie rtg oraz kontrolę rany. W dniu 8 czerwca 2001 r. zakończona zosta-
ła hospitalizacja powoda w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym w szpi-
talu pozwanego.

W dniu 12 czerwca 2001 roku powód zgłosił się do zdjęcia szwów. Po
następnych dwóch tygodniach zdjęto gips. Stwierdzono (po zdjęciu gip-
su) obrzęk i bolesność okolic łokcia. Zlecono powodowi zabiegi reha-
bilitacyjne.

Brak postępu w usprawnieniu kończyny, bolesność, obrzęk okolic łok-
cia zadecydowały o podjęciu przez powoda leczenia w Oddziale Orto-
pedyczno-Urazowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Ch. Został przyjęty na ten oddział z rozpoznaniem: stan po
resekcji głowy kości promieniowej, ropne zapalenie stawu łokciowego.
Hospitalizowany był w dniach od 24 września do 16 października 2001 r.
W dniu 25 września 2001 roku wykonano zabieg polegający na rewizji
rany pooperacyjnej i usunięto pozostawiony w ranie gazik. Wykonano
drenaż przepływowy, założono gips ramienny. Podczas następnej hospi-
talizacji (w dniach od 22 października do 26 października 2001 r.) zdję-
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to gips i wdrożono ćwiczenia rehabilitacyjne. W dniach od 8 listopada
do 21 listopada 2001 r. powód był hospitalizowany w Oddziale Rehabi-
litacji szpitala chełmskiego. Rehabilitacja ta nie przyniosła wyraźnej
poprawy ruchu zgięcia i wyprostu łokcia. Następnie powód korzystał
z zabiegów fizykalnych ambulatoryjnie w dniach od 19 sierpnia 2002 r.
do 27 września 2002 r.

Sąd ustalił, że na skutek upadku podczas gry w piłkę powód doznał
wieloodłamowego złamania głowy kości promiennej połączonego z ma-
sywnym uszkodzeniem torebkowo-więzadłowego aparatu stawu łokcio-
wego prawego, co wymagało leczenia operacyjnego, tj. resekcji głowy
kości promieniowej. Przebieg, zakres, przyjęta metoda zabiegu opera-
cyjnego pierwotnego (w szpitalu zamojskim) pozostawały w zgodzie
z zasadami sztuki. Jednak proces leczenia został powikłany zakażeniem
tkanek miękkich okolicy łokcia oraz samego stawu łokciowego spo-
wodowanym pozostawieniem gazika w ranie operacyjnej podczas za-
biegu operacyjnego wykonanego w dniu 31 maja 2001 r. Zabieg opera-
cyjny przeprowadzony w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ch. spowodowa-
ny był koniecznością likwidacji ogniska zapalnego. Innych wskazań do
powtórnej operacji nie było, co sąd ustalił na podstawie opinii biegłych
z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tego rodzaju zaniedbanie polegające na pozostawieniu po operacji
w zaszytej ranie ciała obcego sąd ocenił jako niedopełnienie ze strony
operującego zachowania należytej staranności przy wykonywaniu po-
wierzonych mu funkcji, co rodzi odpowiedzialność cywilnoprawną.

Ograniczenie w bardzo dużym stopniu ruchomości stawu łokciowe-
go prawego, będące praktycznie na granicy jego całkowitego zesztyw-
nienia i powodujące w znacznym stopniu dysfunkcję prawej kończyny
górnej, konieczność poddania się drugiemu zabiegowi operacyjnemu,
związane z nim cierpienia fizyczne i natury psychicznej – to szkoda na
osobie powoda w rozumieniu art. 361 § 2 k.c.

Jednak obecny stan zdrowia powoda i stan funkcjonalny prawej
ręki jest sumaryczną konsekwencją ciężkiego urazu łokcia, którego
doznał powód oraz zabiegu operacyjnego przeprowadzonego w szpi-
talu zamojskim, a udział obu tych czynników sąd przyjął za opinią
biegłych po 50%.
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Ustalając wysokość przyznanego powodowi zadośćuczynienia prze-
widzianego art. 445 § 1 k.c. sąd miał na uwadze wszystkie okoliczności
mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy (stopień i czas trwania cier-
pień fizycznych i psychicznych, pobyty w szpitalu, konieczność poddania
się drugiej operacji, która w ogóle nie miałaby miejsca, gdyby nie nastą-
piło pozostawienie w tkankach ciała obcego podczas operacji w szpitalu
zamojskim). Przyznane powodowi zadośćuczynienie w kwocie 60 000 zło-
tych (przy założeniu, iż obecny stan zdrowia powoda jest tylko w około
50% konsekwencją spornego deliktu) rekompensuje w ocenie sądu cier-
pienia fizyczne i psychiczne powoda związane z uszkodzeniem ciała (...).

Przyjmując wysokość ostatnio uzyskiwanego wynagrodzenia, tj. kwotę
650 zł sąd ustalił, że powodowi należy się również renta wyrównawcza
w wysokości 132 zł miesięcznie stanowiąca różnicę między dochodem
z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskiwanym przed wytoczeniem po-
wództwa a dochodem z tytułu renty inwalidzkiej: 650 zł – 387,48 zł =
262,52 zł (przy uwzględnieniu, iż za obecny skutek pozwani odpowia-
dają tylko w 50%) (...).

Wyrok sądu pierwszej instancji, w części orzekającej o zadośćuczy-
nieniu, zaskarżył pozwany Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Z. apelacją z dnia 24 czerwca 2003 r., w której
zarzuca błędną wykładnię art. 445 § 1 k.c. polegającą na przyjęciu, że
odpowiednią sumą zadośćuczynienia w tej sprawie jest kwota 60 000 zł.
Wskazując na powyższe domagał się zmiany zaskarżonego wyroku
i obniżenia kwoty zadośćuczynienia do wysokości 30 000 zł.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna. Słusznie sąd pierwszej instancji zauważa (...), że
kwota zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 k.c. winna być zasą-
dzona w rozsądnych granicach i odpowiadać aktualnym warunkom i prze-
ciętnej stopie społeczeństwa. Jednak te rozsądne granice w tej sprawie
zostały znacznie przekroczone, co czyni zasadnym zawarty w apelacji za-
rzut naruszenia art. 445 § 1 k.c. i upoważnia sąd odwoławczy do korekty
zasądzonego zadośćuczynienia w drodze reformatoryjnego orzeczenia.

Zdaniem sądu odwoławczego kwota 60 000 zł byłaby zasadna, gdyby
pozwani odpowiadali w 100% za doznane przez powoda cierpienia i obec-
ną dysfunkcję prawej kończyny górnej powoda. Tak jednak nie jest, co
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sąd pierwszej instancji wprawdzie zauważa, ale nie wyciąga z tego właści-
wych wniosków przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Podnieść
należy przede wszystkim, że cierpienia (które były znaczne) związane ze
złamaniem, pierwszą operacją i związaną z nią rehabilitacją pooperacyj-
ną wyłączone są z zakresu odpowiedzialności skarżącego. Skarżący od-
powiada natomiast za cierpienia, które powstały wskutek zakażenia (spo-
wodowanego zawinionym pozostawieniem gazika), przeprowadzenia po-
wtórnej operacji i za wydłużenie procesu leczenia. Sam uraz doznany
przez powoda w dniu 27 maja 2001 r. w trakcie gry w piłkę skutkował
skomplikowanym złamaniem, które nawet prawidłowo zoperowane i tak
skutkowałoby trwałym następstwem w postaci określonej dysfunkcji sta-
wu łokciowego. Brak jest natomiast ustaleń oraz dowodów (które w koń-
cu obciążały powoda), na ile obecny stopień dysfunkcji prawej kończyny
górnej powoda byłby inny, gdyby nie doszło do zakażenia stawu. Nie bez
znaczenia jest fakt, że cierpienia związane z urazem kończyny górnej siłą
rzeczy są dla poszkodowanego mniej dotkliwe niż urazy np. kończyn dol-
nych czy kręgosłupa, które powodują ograniczenia w możliwości poru-
szania się, konieczność korzystania z pomocy osób trzecich itp. Skoro
sąd uznaje, że w okolicznościach tej sprawy odpowiednią kwotą zadość-
uczynienia jest kwota 60 000 zł, to należałoby uznać, że gdyby pozwani
odpowiadali w pełni za doznane cierpienia powoda, to należną kwotą
zadośćuczynienia byłaby kwota 120 000 zł, co również w świetle powyż-
szych rozważań jest kwotą rażąco wygórowaną. (...).

Powyższa analiza wskazuje, że uznana przez pozwanego kwota za-
dośćuczynienia w wysokości 30 000 zł jest kwotą adekwatną do przesła-
nek zawartych w art. 445 § 1 k.c. i stosowną do rozmiaru cierpień, za
które odpowiada pozwany.

Glosa

W sprawie tej występuje kilka kwestii: pozostawienie ciała obcego
w polu operacyjnym, wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za do-
znaną przez poszkodowanego pacjenta krzywdę i przyczynienie się
poszkodowanego do powstania szkody.
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1. Fakty są bezsporne. Powód po ciężkim urazie łokcia na boisku spor-
towym w czasie gry w piłkę nożną został poddany zabiegowi operacyjne-
mu, podczas którego pozostawiono w ranie operacyjnej gazik. To spowo-
dowało zakażenie, obrzęk, bolesność łokcia oraz konieczność drugiej
operacji, a w konsekwencji przedłużony o wiele miesięcy okres leczenia
i rehabilitacji. Trafnie sąd przyjął, że pozostawienie gazika w polu opera-
cyjnym jest niedbalstwem chirurga. Nie jest to bowiem błąd sztuki lekar-
skiej, jak czasami próbowano dowodzić. Sąd Najwyższy już w wyroku
z 17 II 1967 r. (I CR 435/66, OSN 1967, poz. 177) orzekł, że: „... pozosta-
wienie po operacji w zeszytej ranie środków opatrunkowych nie może
być traktowane jako błąd sztuki lekarskiej. Zaniedbanie takie należy oce-
nić jako niedopełnienie ze strony ordynatora i lekarza dokonującego
operacji zachowania należytej staranności przy wykonywaniu swych funk-
cji...”. Z kolei w wyroku z 9 XII 1970 r. (II CR 556/70) Sąd Najwyższy
stwierdził, że „nie można aprobować poglądu, iż ryzyko, na które godzi
się lub może godzić się pacjent poddając się operacji, obejmuje także
pozostawienie w polu operacyjnym instrumentów operacyjnych, serwet
operacyjnych lub w ogóle jakichkolwiek przedmiotów. Ryzyko może obej-
mować jedynie samą dziedzinę interwencji lekarskiej. Odmienny pogląd
oznaczałby pozostawienie poza skuteczną kontrolą prawa uchybień zwią-
zanych z niedostateczną starannością pracowników służby zdrowia”.

Zwykle bowiem pozostawienie w polu operacyjnym ciała obcego sta-
nowi domniemanie niedbalstwa lekarza (art. 231 k.p.c.) i z braku do-
wodu przeciwnego z jego strony (np. wyjątkowo trudne i nadzwyczajne
warunki operacyjne, tempo zabiegu wobec zagrożenia życia chorego)
prowadzić będzie do odpowiedzialności lekarza (szpitala) za wyrządzoną
przez to pacjentowi szkodę.

Nie zwolni lekarza operującego od odpowiedzialności fakt, że licze-
nie użytych tamponów, gazików czy narzędzi należy do obowiązków
pielęgniarki (instrumentariuszki). W cyt. wyroku z 17 II 1967 r. Sąd
Najwyższy powiedział, że: „do pozwanego (...) jako operatora należało
sprawdzenie pola operacyjnego, a w szczególności sprawdzenie, czy
wszystkie kompresy są wyjęte, bądź też dopilnowanie, by uczynił to inny
lekarz, któremu zlecił dalsze wykonywanie zabiegu operacyjnego”.

W USA niektóre jurysdykcje stanowe przyjmują do odpowiedzial-
ności chirurga koncepcję „kapitana statku” (Captain of the ship), we-



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział Cywilny...

Prawo i Medycyna 1/2005 (18, vol. 7) 125

dług której chirurg w trakcie operacji jest obowiązany do pełnej kon-
troli nad salą operacyjną, tak jak kapitan statku na pokładzie. Podlega-
ją mu wszystkie osoby asystujące, za które ponosi odpowiedzialność.
Kontrola ta istnieje dopóty, dopóki operacja nie zostanie zakończona,
a chirurg nie opuści sali operacyjnej1 .

2. Żaden z pozwanych (szpital i ubezpieczyciel – PZU) nie kwestio-
nował roszczenia powoda o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na
skutek winy lekarza. Po co więc do procesu doszło? PZU powinien uznać
swoją odpowiedzialność w granicach sumy ubezpieczenia – 30 000 zł
(na marginesie stwierdzić trzeba, że ubezpieczenie szpitala do kwoty
30 000 zł było niezwykle niskie i przy kilku poważnych szkodach kasa
szpitala zostałaby pusta), tym bardziej, iż następnie wyroku Sądu Okrę-
gowego już nie zaskarżył. Wyrok ten zaskarżył jedynie szpital, a Sąd
Apelacyjny obniżył zasądzone zadośćuczynienie z 60 000 zł na 30 000 zł
uzasadniając, że zasądzona kwota jest zbyt wysoka, skoro powód przy-
czynił się do szkody (obecnego stanu zdrowia) w 50%. Być może za-
sądzone ostatecznie zadośćuczynienie jest adekwatne do krzywdy, któ-
rą poniósł powód. Wątpliwe jest natomiast dla mnie odnoszenie się przy
określaniu wysokości zadośćuczynienia do „aktualnych warunków
i przeciętnej stopy społeczeństwa”. Jest to kryterium przyjęte przez Sąd
Najwyższy w orzecz. z 24 VI 1965 r. (I PR 203/65, OSPiKA 1966, poz.
92) i do dzisiaj pokutuje w polskim orzecznictwie. Tymczasem trudno
jest obecnie, przy wielkim rozwarstwieniu dochodów i niemałej „szarej
strefie” mówić o jakiejś przeciętnej stopie społeczeństwa. Porównanie
zadośćuczynienia do średniego wynagrodzenia może stanowić jedynie
pomocnicze kryterium, nie może być stosowane mechanicznie. Zadość-
uczynienie ma bowiem na celu naprawienie krzywd niematerialnych,
trudno wymiernych. Jego wysokość powinna być zależna od danego
przypadku, rozmiaru krzywdy, stopnia i czasu trwania cierpień fizycz-
nych i psychicznych, trwałości skutków czynu wyrządzającego szkodę,
wieku poszkodowanego itp.2 . Zadośćuczynienie pieniężne jest często
jedyną formą rekompensaty szkody niemajątkowej poniesionej przez
poszkodowanego, ma na celu złagodzenie jego cierpień fizycznych

1Por. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. VI, Toruń 2004, s. 75 i n.
2Ibidem, s. 60 i n.



Prawo i Medycyna 1/2005 (18, vol. 7)

Mirosław Nesterowicz

126

i psychicznych. Sąd orzekający ma swobodę w ustalaniu wysokości za-
dośćuczynienia i pozwala w okolicznościach rozpoznawanej sprawy
uwzględnić indywidualne właściwości i subiektywne odczucia osoby
poszkodowanej (orzecz. SN z 19 V 1998 r., II CRN 756/97).

Gdy chodzi natomiast o przyczynienie się poszkodowanego do po-
wstania szkody podczas gry w piłkę nożną (ocenione przez sąd na 50%),
jestem zdania, że odwoływanie się do tej regulacji (art. 362 k.c.) było tu
zbędne. Sąd Apelacyjny słusznie stwierdza, że „znaczne cierpienia, zwią-
zane ze złamaniem, pierwszą operacją i związaną z nią rehabilitacją
pooperacyjną wyłączone są z zakresu odpowiedzialności szpitala”. Na-
leżało więc jedynie ocenić krzywdę, wynikłą z pozostawienia w ranie
operacyjnej gazika, późniejszych powikłań, konieczności drugiej ope-
racji i przedłużonego leczenia i rehabilitacji.
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ZAMÓWIENIE
(realizacja zamówienia po dokonaniu opłaty)

Zamawiam ...................................... (ilość egzemplarzy) nr ...........................................

Instytucja ............................................................................................................................

W związku z częstymi problemami związanymi z odbieraniem wydawnictw prosimy o podanie osoby,
na którą powinna zostać zaadresowana przesyłka.

Imię i nazwisko (dział) .....................................................................................................

Ulica ................................................................... Nr ...................... m./lok. ......................

Kod ......................... Miejscowość ................................................. tel. ............................

OŚWIADCZENIE (wypełnia płatnik)
Upoważniam Biuro Szkoleń i Konferencji do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy dla:

Nazwa instytucji ................................................................................................................

Ulica ......................................................... Nr .......................... m./lok. ............................

Kod .................... Miejscowość ............................................ NIP ....................................

........................................................ ..............................................................
pieczęć firmy data, podpis osoby upoważnionej

Ze względu na podpisy i pieczęcie zamówienie prosimy przesyłać faksem lub pocztą.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w zakresie przesyłania informacji o organizo-
wanych konferencjach i wydawanych publikacjach (brak zgody prosimy zaznaczyć w uwagach).

UWAGI: .............................................................................................................................

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Biuro Szkoleń i Konferencji, 01-450 Warszawa, ul. Astronomów 3 pok. 425

tel. 877 28 60, 836 04 16,   fax 862-10-50     www.abacus.edu.pl
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