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1. Wprowadzenie

Występowanie w stosunku powszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego trzech podmiotów i spełnianie świadczeń zdrowotnych na rzecz
ubezpieczonych przez zewnętrznych świadczeniodawców, wymaga ist-
nienia systemu kontraktowania tych świadczeń. Chodzi tu o cały kom-
pleks spraw związanych z negocjowaniem warunków kontraktu oraz
prowadzeniem rozmów, mających na celu zawarcie konkretnej umo-
wy. Regulacja prawna tych zagadnień jest stosunkowo skąpa; na doda-
tek w grudniu 2005 (podobnie jak i dwa lata wcześniej, z tym że wów-
czas jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy), doszło do sytuacji, w
której brak porozumienia świadczeniodawców i NFZ o mało nie do-
prowadził do zamknięcia gabinetów lekarzy rodzinnych i tym samym
pozbawienia (ograniczenia) dostępności podstawowej opieki lekarskiej
znacznej liczby ubezpieczonych. Dopiero pozaustawowa w istocie „me-
diacja” ministra zdrowia, poprzedzona zaskakującymi oświadczeniami
innych ministrów (przede wszystkim „groźba” ze strony ministra spraw
wewnętrznych i administracji wcielenia lekarzy do wojska), doprowa-
dziła do zawarcia porozumienia i podpisania kontraktów. Warto zatem
przypomnieć, jak uregulowano kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych1, zwanej w dalszej części publi-
kacji ustawą zdrowotną (u.z.).

 1 Dz. U. 2004, Nr 210, poz. 2135.
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2. Charakter prawny umowy o świadczenia zdrowotne

Zgodnie z art. 97 u.z. – do zakresu działania Funduszu należy w szcze-
gólności przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich
realizacji i ich rozliczanie. Ustawa zdrowotna w dziale VI reguluje po-
stępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami. Zgod-
nie bowiem z zasadami techniki ubezpieczeniowej – NFZ samodziel-
nie nie spełnia świadczeń rzeczowych na rzecz ubezpieczonych. Jego
rolą jest natomiast zagwarantowanie im stosownych świadczeń speł-
nianych przez wykwalifikowane podmioty zewnętrzne. Podstawą udzie-
lania świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicz-
nych przez Fundusz, jest zatem umowa o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddzia-
łu wojewódzkiego Funduszu. Umowa ta jest, moim zdaniem, typową
umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, w której zobowiązany
dłużnik – świadczeniodawca, spełniając swe świadczenie na rzecz ubez-
pieczonego – pacjenta, wykonuje tym samym swój obowiązek umowny
w stosunku do ubezpieczyciela – NFZ. Fundusz zawierając taką umo-
wę spełnia zarazem swój obowiązek względem ubezpieczonego, zapew-
niając mu spełnienie określonych świadczeń w sytuacji ziszczenia się
ryzyka ubezpieczeniowego. Należy jednak także mieć na uwadze, że aż
do momentu wystąpienia ryzyka i spełnienia gwarantowanego świad-
czenia, mającego na celu ochronę ubezpieczonego przed skutkami zisz-
czenia się ryzyka lub zminimalizowanie skutków jego wystąpienia i przy-
wrócenie stanu pierwotnego, przedmiotem uprawnienia ubezpieczo-
nego jest ekspektatywa – oczekiwanie na ewentualne spełnienie świad-
czenia, wynikające z przejęcia przez ubezpieczyciela ryzyka jego wystą-
pienia2.

Ustawa przewiduje, że umowa o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej może zostać zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który zo-

2 Z. Ziembiński przytacza przykład ratownika wodnego, który wobec kąpiących się jest ratownikiem
jedynie „potencjalnym”, ale aktualnym „zapewnicielem” poczucia bezpieczeństwa. Podkreśla, że obowiązki
początkowo potencjalne, choćby nigdy nie miały doczekać się realizacji, powodują powstanie obowiązku
gotowości do podjęcia pewnych działań (por. Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, str.
319, 330). Tym samym przejmując ryzyko, instytucja ubezpieczeniowa musi przygotowywać się na możli-
wość jego ziszczenia, kontraktując stosowne świadczenia u świadczeniodawców, którzy z kolei również
muszą być na zajście ryzyka przygotowani, tj. należycie wyszkoleni, wyposażeni i gotowi do działania.
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stał wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach
określonych w ustawie. Zatem nie każdy świadczeniodawca może stać
się stroną umowy z NFZ. Przede wszystkim nie można zawrzeć umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką,
położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem,
jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy,
który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Fun-
duszem. Jest to zrozumiałe ograniczenie, gdyż będąc zatrudnionym
(niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia) u jednego
świadczeniodawcy, nie można równolegle samemu występować na ryn-
ku świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych.
Osoby takie mogą natomiast funkcjonować na wolnym rynku świad-
czeń zdrowotnych, o ile taka działalność nie będzie zabronioną – usta-
wowo lub umownie – nieuczciwą konkurencją.

3. Zasada „globalnej ekwiwalentności” w polskim systemie

ubezpieczenia zdrowotnego

Ustawa wyraźnie stanowi, że wysokość łącznych zobowiązań Fundu-
szu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów, nie może
przekroczyć wysokości wydatków przewidzianych na ten cel w planie
finansowym Funduszu. Prima facie można zinterpretować ten przepis
jako realizację zasady „kolektywnej” lub „globalnej” ekwiwalentności
(kollektive Äquivalenz, Globaläquivalenz), znanej np. w systemach nie-
mieckim i austriackim. Należy jednak stwierdzić, że zasada kolektyw-
nej ekwiwalentności to coś więcej niż nakaz ograniczenia zobowiązań
do kwoty przewidzianej w planie finansowym (art. 132 ust. 5 u.z.), czy
zasada równoważenia kosztów NFZ z jego przychodami, wynikająca
z treści rozdziału 2. działu V. („Gospodarka finansowa Funduszu”) usta-
wy zdrowotnej.

Pojęcie ekwiwalentności odnosi się do solidarności społecznej – do
takiego obciążenia członków jakiejś wspólnoty, które w sumie wystar-
cza na pokrycie ich potrzeb bytowych. Natomiast równoważenie bilan-
su to pojęcie raczej z dziedziny rachunkowości niż ubezpieczeń spo-
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łecznych. Zasada kolektywnej ekwiwalentności odnosi się poza tym tak-
że do stosownego kształtowania wysokości składki, zakłada zatem taką
kompetencję instytucji ubezpieczeniowej. W polskim ubezpieczeniu
zdrowotnym wysokość składki ustalana jest ustawowo, a NFZ może
jedynie pilnować, aby uzyskane przychody równoważyły ponoszone
koszty. Wynika to także z faktu, że nie jest on samorządną i autono-
miczną instytucją ubezpieczeniową, a jedynie państwową jednostką
organizacyjną. Można zatem spodziewać się, że Fundusz, nie mając
wpływu na wysokość swoich przychodów, dbał będzie głównie o mini-
malizowanie swoich kosztów, przede wszystkim przez nabywanie świad-
czeń po możliwie najniższych cenach. Istnieje poważna obawa, że wy-
korzystując swą monopolistyczną pozycję będzie on jeszcze gorszym
kontrahentem dla świadczeniodawców, niż zlikwidowane kasy chorych.
J. Jończyk stwierdzał wprost, że kontraktowanie usług medycznych pod
rządami ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, przypominało kontraktowa-
nie płodów rolnych w PRL3, i wobec braku zasadniczych zmian można
przypuszczać, że zarzut ten jest aktualny także w świetle rozwiązań usta-
wy zdrowotnej.

4. Zawieranie umów o świadczenia zdrowotne

4 .1 .  Konkurenc ja  świadczeniodawców

Jak zatem wygląda procedura zawierania umów o świadczenia zdro-
wotne finansowane ze środków publicznych? Zgodnie z art. 134 u.z.
Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świad-
czeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantu-
jący zachowanie uczciwej konkurencji. Oznacza to przede wszystkim,
że wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty
związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej udostępniane są świadczeniodawcom na

3 Tak J. Jończyk, Ubezpieczenie zdrowotne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 4/2003, str. 6.
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takich samych zasadach. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że w przy-
padku polskiego systemu wolnorynkowe mechanizmy konkurencji, za-
równo po stronie świadczeniodawców, jak i instytucji ubezpieczenio-
wej, nigdy w istocie nie funkcjonowały. Kasy chorych, których wzajem-
na konkurencyjność wobec zasady terytorialności była wykluczona,
a prawo swobodnego wyboru ubezpieczyciela tym samym iluzoryczne,
zlikwidowano. Jednakże nie usunięto w ten sposób mankamentów kon-
traktowania świadczeń występujących w ustawie z dnia 6 lutego 1997
roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a wręcz przeciwnie –
doprowadzono do pogłębienia zależności poszczególnych świadczenio-
dawców od „supermonopolisty” – Narodowego Funduszu Zdrowia, je-
dynego potężnego dysponenta publicznych środków pochodzących
z ubezpieczenia zdrowotnego. Zamiast konkurencyjności świadczenio-
dawców i instytucji ubezpieczeniowych, zamiast negocjacji równorzęd-
nych podmiotów, spetryfikowano jedynie krytykowany system jednego
nabywcy dyktującego warunki kontraktów bez poszanowania intere-
sów świadczeniodawców, a często w konsekwencji również ubezpieczo-
nych (którzy w związku z tym otrzymywali świadczenia niskiej jakości).
Narzucanie trudnych warunków finansowych pojedynczym kontrahen-
tom i nieliczenie się z ich opinią i potrzebami, stawiało świadczenio-
dawców, zwłaszcza szpitale, w niekorzystnej sytuacji i prowadziło do ich
notorycznego zadłużania się (legalnego poprzez zaciąganie rozmaitych
kredytów, równiez kupieckich u dostawców sprzętu i leków oraz niele-
galnego, polegającego na zwlekaniu z regulowaniem wymagalnych płat-
ności).

Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że przestrzeganie
reguł wolnorynkowych przy nabywaniu świadczeń zdrowotnych i kon-
kurencja pomiędzy świadczeniodawcami, to zagadnienia budzące wie-
le kontrowersji i wymagające daleko idącej reformy systemu. Literatu-
ra niemiecka podkreśla między innymi niebezpieczeństwo konkurowa-
nia jedynie cenami, a nie także (a raczej przede wszystkim) jakością
świadczeń, i proponuje, aby podstawą dla postulowanej konkurencji
stał się jasno zdefiniowany katalog świadczeń4. Koncepcja takiego ka-
talogu również jest jednak krytykowana. Z drugiej zaś strony zauważa

4 Por. F. Knieps, Kassenwettbewerb im Spannungfeld von Patientenautonomie und Solidarität, [w:] Die
GKV zwischen Ausgabendynamik, Einnahmeschwäche und Koordinierungsproblem, Frankfurt am Main,
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2003, str. 283 i n.
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się, że faktyczna konkurencja może występować tyko w odniesieniu do
świadczeń spoza katalogu, gdyż świadczenia gwarantowane powinny
być objęte obowiązkiem ich kontraktowania5. Taki obowiązek służyć
powinien wyrównaniu pozycji ubezpieczyciela i świadczeniodawców, tak
aby zapewnić rzeczywistą konkurencję na rynku. Świadczeniodawcy nie
mogliby zbojkotować procesu kontraktowania, a ubezpieczyciel(e) na-
rzucić warunków kontraktu6. Jak bowiem trafnie zauważono – konku-
rencja nie jest wartością samą w sobie, jej wartość zależy od tego, na ile
można odczuć jej korygujące skutki, to zaś oznacza, że należy dopuścić
sensowną konkurencję, natomiast ograniczyć ją tam, gdzie może oka-
zać się szkodliwa7. Już tych kilka przemyśleń pokazuje złożoność i głę-
bię problemu, także w aspekcie ekonomicznym. Ich bardziej szczegó-
łowe przedstawienie znacznie wykracza poza ramy niniejszego opraco-
wania.

4 .2 .  Zasada  jawnośc i  umów

Wracając do analizy regulacji ustawy zdrowotnej trzeba jednak pod-
kreślić, że ustawodawca zadbał o przejrzystość działań Funduszu, de-
klarując jawność umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Fun-
dusz ma realizować zasadę jawności umów poprzez zamieszczenie na
swojej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie,
z uwzględnieniem rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń oraz
maksymalnej kwoty zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawcy,
wynikającej ze wszystkich zawartych umów. Natomiast umowa o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej określa szereg innych informacji,
w szczególności: 1) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdro-
wotnej; 2) warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; 3) wyma-
gania dla podwykonawców inne niż techniczne i sanitarne, określone
w odrębnych przepisach; 4) zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem,

5 Por. K.-H. Schönbach, Öffnung des Kollektivvertragsrechts und Übergang zu Einzelverträgen?, [w:] Die
GKV zwischen Ausgabendynamik, Einnahmeschwäche und Koordinierungsproblem, Frankfurt am Main,
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2003, str. 298

6 D. Cassel, Reformoptionen in der Gesetzlichen Krankenvericherung, [w:] 7. Münsterische Sozialrecht-
stagung. Gesetzliche Krankenversicherung in der Krise – Von der staatlichen Regulierung zur solidarischen
Wettbewerbsordnung, Karlsruhe 2002, str.22 i n.

7 Por. M. Richter-Reichhelm, Die GKV zwischen Ausgabendynamik, Einnahmeschwäche und Koordi-
nierungsproblem, [w:] Die GKV zwischen Ausgabendynamik, Einnahmeschwäche und Koordinierungspro-
blem, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2003, str.310 i n.
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a świadczeniodawcami; 5) kwotę zobowiązania Funduszu wobec świad-
czeniodawcy; 6) zasady rozpatrywania kwestii spornych; 7) postano-
wienie o odstąpieniu od umowy, które może nastąpić za uprzednim –
nie krótszym niż 3 miesiące – okresem wypowiedzenia, chyba że strony
postanowią inaczej; 8) postanowienie o karze umownej w przypadku
niezastosowania terminu i trybu określonych w pkt 7.

4 .3 .  Ogólne  warunki  umów

Projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, zawierający w szczególności rodzaje świadczeń opieki zdro-
wotnej, sposób wyceny tych świadczeń oraz warunki ich udzielania, przy-
gotowywany jest przez Prezesa Funduszu. Interesująco przedstawia się
procedura ustalania ogólnych warunków umów, wyczerpująco opisana
w art. 137 ustawy zdrowotnej. Słusznie wprowadzono pewną dwuszcze-
blowość negocjacji (przypominającą prima facie rozwiązania niemiec-
kie). Na szczeblu centralnym reprezentanci świadczeniodawców są rów-
norzędnym partnerem Funduszu. Mogłoby to stanowić wyraźne wzmoc-
nienie ich pozycji i dawać nadzieję na kontraktowanie świadczeń w dro-
dze rzeczywistych negocjacji co do warunków ogólnych oraz szczegó-
łów umów w poszczególnych województwach. Niestety, szerokie upraw-
nienia ministra właściwego do spraw zdrowia powodują, że znaczenie
negocjacji staje się iluzoryczne, a wpływ świadczeniodawców na kształt
umów pozostaje znikomy8.

4 .4 .  Zawieran ie  umów

Ustawa zdrowotna w art. 138 wyraźnie stanowi, że do zawierania
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stosuje się przepi-
sów o zamówieniach publicznych. Art. 139 przewiduje natomiast, że
zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie kon-
kursu ofert albo rokowań. Należy jednak mieć na uwadze, że trybu tego
nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami udzielają-

8 Szerzej na ten temat por. D. E. Lach, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych – część 2, MPP nr 2/2005
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cymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wyko-
nującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze
i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. W odnie-
sieniu do tych grup świadczeniodawców ustawa przewiduje obligato-
ryjne zawarcie umów ze wszystkimi, którzy spełniają warunki do za-
warcia umowy określone przez prezesa Funduszu. Informacje o wa-
runkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są
upubliczniane poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej wła-
ściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz udostępnianie w sie-
dzibie tego oddziału przez dyrektora. Oznacza to, że w przypadku tej
grupy świadczeniodawców, co dotyczy przede wszystkim lekarzy rodzin-
nych, którzy stanowią przecież trzon „zrewoltowanego” „Porozumie-
nia Zielonogórskiego”, narzucenie warunków kontraktu przez NFZ jest
wprost uregulowane w ustawie. Konkurs ofert lub rokowania są wyłą-
czone na rzecz jednostronnego określenia warunków umów przez pre-
zesa Funduszu.

Umowy z pozostałymi świadczeniodawcami zawierane są w trybie
konkursu ofert, który składa się z części jawnej i niejawnej. W części
jawnej konkursu komisja, powołana przez dyrektora oddziału wojewódz-
kiego Funduszu, w obecności oferentów stwierdza prawidłowość ogło-
szenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert, otwiera koperty lub
paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki wymagane od
oferentów. Następnie przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferen-
tów wyjaśnienia lub oświadczenia.

W części niejawnej konkursu ofert komisja może wybrać ofertę lub
większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawia-
ją najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamó-
wienia. Może też nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika
z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Ponadto w części niejawnej konkursu ofert komisja może przeprowa-
dzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do
udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny za udzielane świad-
czenia opieki zdrowotnej. Komisja ma przy tym obowiązek przeprowa-
dzić negocjacje z co najmniej dwoma oferentami, o ile w konkursie
bierze udział więcej niż jeden oferent.
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Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może na-
stąpić także w trybie rokowań w sytuacji, gdy: 1) uprzednio prowadzone
postępowanie w trybie konkursu ofert zostało unieważnione, 2) zachodzi
pilna potrzeba zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej, której wcześniej nie można było przewidzieć, lub też 3) liczba świad-
czeniodawców, którzy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, będą-
cych przedmiotem postępowania w sprawie, nie przekracza pięciu.

Przez rokowania rozumie się tryb zawierania umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, w którym prowadzi się postępowanie w
sprawie ustalenia ceny i liczby świadczeń opieki zdrowotnej oraz wa-
runków ich udzielania z taką liczbą świadczeniodawców, która zapew-
ni wybór najkorzystniejszej oferty lub większej liczby ofert oraz spraw-
ny przebieg postępowania. Świadczeniodawców nie może być jednak
mniej niż trzech, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter świad-
czeń opieki zdrowotnej lub ograniczoną dostępność do świadczeń, nie
można osiągnąć takiej liczby świadczeniodawców. Rokowania, podob-
nie jak konkurs ofert, składają się z części jawnej i niejawnej.

W przypadku, gdy do rokowań dochodzi na skutek unieważnienia
konkursu ofert, do udziału w rokowaniach zaprasza się świadczenio-
dawców, których oferty nie zostały odrzucone w unieważnionym kon-
kursie ofert. W pozostałych przypadkach do udziału w rokowaniach
zaprasza się wszystkich świadczeniodawców mogących udzielać świad-
czeń zdrowotnych, będących przedmiotem postępowania w sprawie
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców
określa jednostronnie prezes Funduszu. Są one jawne i nie podlegają
zmianie w toku postępowania. Ustawa podkreśla, że porównanie ofert
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w toku postępowania obejmuje w szczególności: ciągłość, komplekso-
wość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje persone-
lu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, wewnętrzną oraz ze-
wnętrzną ocenę, która może być potwierdzona certyfikatem jakości lub
akredytacją, a także ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdro-
wotnej oraz kalkulacje kosztów.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, na wniosek komisji,
unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
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świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2)
wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, a z okoliczności
wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs
ofert nie wpłynie więcej ofert; 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej danego rodzaju; 5) na-
stąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie po-
stępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych,
czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Natomiast jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w spra-
wie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, komi-
sja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. O rozstrzygnięciu konkur-
su ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu
o konkursie ofert, podczas gdy o rozstrzygnięciu rokowań ogłasza się
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału
wojewódzkiego Funduszu. Termin wynosi 2 dni od zakończenia roko-
wań. Ogłoszenia te zawierają nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, oraz
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który zo-
stał wybrany. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia następuje zakończe-
nie postępowania i komisja ulega rozwiązaniu.

4 .5 .  Środki  odwoławcze

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępo-
wania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określo-
nych w art. 153 i 154 ustawy zdrowotnej.

Zgodnie z tymi przepisami – w toku postępowania w sprawie zawar-
cia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakoń-
czenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czyn-
ności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawar-
cia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawiesze-
niu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego zło-
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żenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. W przypadku
uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie
zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właści-
wego oddziału wojewódzkiego Funduszu, co jest podkreśleniem zasady
jawności nie tylko umów, ale i (częściowo) procedury konkursowej.

Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może złożyć,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania,
odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania do prezesa Fundu-
szu za pośrednictwem dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego roz-
patrzenia. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może uwzględ-
nić odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego złożenia i udzielić pisem-
nej odpowiedzi składającemu odwołanie. Natomiast w przypadku nie-
uwzględnienia odwołania, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje od-
wołanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od upływu sied-
miodniowego terminu, do prezesa Funduszu. Również w tym przypad-
ku informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu niezwłocz-
nie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wła-
ściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Prezes Funduszu rozpa-
truje przekazane mu odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzy-
mania i wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie. Decyzja Prezesa
podlega natychmiastowemu wykonaniu, może być jednak zaskarżona
do sądu administracyjnego. Natomiast w przypadku uwzględnienia
odwołania przeprowadza się ponownie postępowanie w sprawie zawar-
cia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do ponownie
przeprowadzanego postępowania stosuje się odpowiednio art. 144 pkt 1
oraz art. 145 ustawy zdrowotnej, tj. przepisy dotyczące rokowań.

Opisane powyżej środki odwoławcze nie przysługują jednak na wy-
bór trybu postępowania, niedokonanie wyboru świadczeniodawcy lub
też unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa zdrowotna podkreśla przy tym, że uregulowany w niej tryb
zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ma cha-
rakter szczególny, a przepisy kodeksu cywilnego stosuje się tylko wów-
czas, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
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4 .6 .  Nieważność  umowy

Zgodnie z art. 155 ust. 2 u.z. umowa o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej jest nieważna, jeżeli zawarto ją z oferentem, którego oferta
podlegała odrzuceniu z przyczyn wskazanych w ustawie lub zawarto ją w
wyniku postępowania, które zostało unieważnione. Umowa o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej jest ponadto nieważna w części wykracza-
jącej poza przedmiot postępowania w sprawie zawarcia tej umowy.

Ustawa przewiduje ponadto wymóg zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

4 .7 .  Czas  t rwania  umowy

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawar-
ta wyłącznie na czas określony. Dodatkowo ustawa przewiduje, że za-
warcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody prezesa Fundu-
szu. Jak można się domyślać – chodzi tu przede wszystkim o możliwość
elastycznej zmiany warunków umowy, dopasowywania jej warunków
do zmieniającego się zapotrzebowania na świadczenia oraz – co istot-
niejsze – możliwości finansowych Funduszu. Trzeba bowiem pamiętać,
że kwota zobowiązań musi mieścić się w corocznym planie finansowym
NFZ. Dlatego też w przypadku zawarcia umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej na okres dłuższy niż rok, świadczeniodawca
przez okres obowiązywania umowy nie może ubiegać się o zawarcie
nowej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym samym
zakresie i dotyczącej tego samego przedmiotu. Wyjątek od tej zasady
dotyczy tzw. pilnego zapotrzebowania lub też sytuacji, gdy liczba po-
tencjalnych świadczeniodawców jest ograniczona (poniżej 5 podmio-
tów) – art. 144 ust. 2 i 3 u.z.

4 .8 .  Zmiana  umowy

Do zmiany umowy nie stosuje się przepisów o postępowaniu w spra-
wie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co
znacznie upraszcza ewentualne dokonywanie zmian. Wobec silnej po-
zycji NFZ mogą nawet pojawić się wątpliwości – na ile w ten sposób
można dokonywać korekt już zawartych umów, np. w sytuacji braków
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finansowych lub konieczności relokacji środków w ramach Funduszu
pod groźbą niezawarcia umowy w przyszłym roku. Z drugiej jednak
strony przy tak znacznej nierównowadze negocjacyjnej kontrahentów,
nawet zagwarantowanie procedury rokowań nie oznacza przecież, że
będą one prowadzone przy poszanowaniu słusznych interesów obu
podmiotów.

Pewną gwarancją przeciwko takim zabiegom ze strony NFZ jest art.
158 ustawy, który stanowi, że nieważna jest zmiana zawartej umowy,
jeżeli dotyczy ona warunków, które podlegały ocenie przy wyborze ofer-
ty. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia ta-
kich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia
takich zmian, umowa w nowym brzmieniu obowiązuje do czasu zapew-
nienia świadczeń na podstawie nowego postępowania w sprawie za-
warcia umowy, a nowe postępowanie przeprowadza się niezwłocznie.

Zmiana osoby świadczeniodawcy jest co do zasady możliwa, ale tyl-
ko wówczas, gdy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie
stanowi inaczej, a dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydał
pisemną zgodę na przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków
wynikających z umowy.

5 .  Ocena  regu lac j i  us tawy  zdrowotne j  –  wniosk i
de  l ege  f e r enda

Ubezpieczenie zdrowotne, gwarantujące ubezpieczonym świadcze-
nia rzeczowe, opiera się na specyficznej relacji trzech podmiotów, w
której nabywanie świadczeń oddzielone jest od ich faktycznego speł-
niania. U podstaw tego modelu legła wielość nabywców i wielość świad-
czeniodawców, wzajemnie konkurujących o klienta: ubezpieczonego
(instytucje ubezpieczeniowe) i ubezpieczalnie (świadczeniodawcy).
Główni aktorzy – instytucje ubezpieczeniowe i świadczeniodawcy –
powinni działać zgodnie z „kupieckimi zasadami”, tj. w oparciu o ra-
chunek ekonomiczny, przy poszanowaniu zasad wolnego rynku oraz
uczciwej konkurencji. Taki system modelowo zapewnia racjonalne po-
dejmowanie decyzji, umożliwia kontrolę kosztów oraz dba o ubezpie-
czonego, który w tej konfiguracji nie jest natrętnym petentem, ale po-
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szukiwanym klientem9. Tymczasem nawet zreformowany system po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, mimo kilku niewątpliwie po-
zytywnych zmian, nadal pozostaje przy wariancie funkcjonowania jed-
nego, ogólnokrajowego ubezpieczyciela, wspólnego dla wszystkich ubez-
pieczonych, niezależnie od tytułu ubezpieczeniowego, wobec rozdrob-
nionych świadczeniodawców, co ocenić należy negatywnie.

Konkurencja między świadczeniodawcami, przy wszystkich zgłoszo-
nych powyżej zastrzeżeniach, jest niezwykle istotna dla sprawnego funk-
cjonowania systemu ubezpieczeniowego. Daje ona ubezpieczonym fak-
tyczną możliwość wyboru, zapewnia stopniowe polepszanie się jakości
świadczonych usług, jest podstawą dla rozwoju najlepszych spośród
świadczeniodawców. Jednocześnie umożliwia ona nabywcom – wspól-
notom ubezpieczeniowym – najbardziej racjonalne nabywanie usług,
czego nie mógł zapewnić system oparty o zasady właściwe dla techniki
zaopatrzeniowej.

Tym niemniej warunkiem sprawnego kontraktowania świadczeń
zdrowotnych, przy poszanowaniu słusznych interesów obu stron, jest
ich równa pozycja negocjacyjna. Proces pertraktacji i zawierania umów
możliwy jest tylko wówczas, gdy obie strony mają faktyczny wpływ na
treść łączącego je stosunku prawnego. Tymczasem rozwiązania ustawy
zdrowotnej powodują, że rola świadczeniodawców jest drastycznie ogra-
niczona. W kontraktowaniu świadczeń, opartym o konkurs ofert, a nie
negocjacje równorzędnych partnerów, nie mają oni praktycznie nic do
powiedzenia. Ich jedynym zadaniem jest dopasowanie własnej oferty
do oczekiwań NFZ, a w przypadku lekarzy podstawowej opieki zdro-
wotnej – spełnienie wymogów NFZ i przyjęcie warunków zapropono-
wanych przez Fundusz. Natomiast ich rola w negocjacjach dotyczących
ogólnych warunków umów o świadczenia zdrowotne, ograniczona jest
uprawnieniami ministra właściwego do spraw zdrowia, który nie jest

9 Należy jednak mieć na uwadze, że konkurencja na rynku świadczeń zdrowotnych budzi szereg kon-
trowersji (por. wyżej pkt 4.1.), a system, któremu najbliżej do pierwotnych założeń – niemieckie ustawowe
ubezpieczenie chorobowe – jako niewydolny i słusznie krytykowany za archaiczność niektórych instytucji,
znajduje się w fazie przebudowy, podczas gdy w literaturze trwa intensywna dyskusja nad kształtem no-
wych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Por. opracowania w zbio-
rach: 1. Münsterische Sozialrechtstagung. Gesetzliche Krankenversicherung in der Krise – Von der staatlichen
Regulierung zur solidarischen Wettbewerbsordnung, Karlsruhe 2002, 2. Die GKV zwischen Ausgabendyna-
mik, Einnahmeschwäche und Koordinierungsproblem, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New
York, Oxford, Wien 2003.
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związany dokonanymi uzgodnieniami. Ponadto może do nich dojść tyl-
ko w razie „istotnej zmiany” warunków spełniania świadczeń, nie czę-
ściej jednak niż raz na dwa lata. Oznacza to poważną dysproporcję,
która musi mieć wpływ, i ma go w istocie, na kształt relacji pomiędzy
świadczeniodawcami a NFZ.

Krokiem ku uzdrowieniu sytuacji było zintegrowanie się części śro-
dowiska lekarskiego wokół „Porozumienia Zielonogórskiego” (dalej
PZ), które mając silniejszą pozycję przetargową, mogło skuteczniej
wpływać na kształt zawieranych kontraktów. Jedną z metod nacisku
negocjacyjnego, możliwą tylko dzięki liczebności PZ, było zastosowa-
nie bojkotu oferty Funduszu10, co sprawdziło się jak dotąd już dwu-
krotnie11. Z drugiej zaś strony groźba pozbawienia podstawowej opieki
zdrowotnej znacznej liczby uprawnionych (w mediach podawano licz-
bę kilkunastu milionów osób), nie wydaje się możliwą do zaaprobowa-
nia metodą negocjacji warunków kontraktu. Analogicznie – strajk, jako
uznana metoda prowadzenia sporu zbiorowego, jest wyłączony w od-
niesieniu do osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, przy urządze-
niach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdro-
wiu ludzkiemu (art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).
Dlatego obecne rozwiązania, prowokujące takie konfrontacyjne zacho-
wania głównych aktorów systemu, promujące walkę, a nie współpracę,
należy ocenić zdecydowanie negatywnie. Nie tylko utrwalają one w
świadomości przeciętnego ubezpieczonego wrażenie chaosu i bezpar-
donowej walki o pieniądze; co gorsza mogą doprowadzić do paraliżu
systemu – w przypadku skutecznego bojkotu przez część świadczenio-
dawców lub wskutek kłopotów finansowych związanych z zaspokaja-
niem zgłaszanych żądań.

W związku z powyższym – reformując system ubezpieczenia zdro-
wotnego, poza zastosowaniem mechanizmów pobudzających konku-
rencję (wolny wybór instytucji ubezpieczeniowej, faktyczna konkuren-
cja między nimi, wynikająca z samorządności i autonomii finansowej,
uproszczenie trybu opłacania składek), należałoby zrekonstruować pro-
cedury negocjowania i zawierania umów o świadczenia zdrowotne.

10 Taką możliwość wobec marginalizacji świadczeniodawców przewidywał J. Jończyk już wcześniej,
Por. J. Jończyk, Ubezpieczenie… str. 2-3, 6.

11 Odrębną kwestią jest pytanie, na ile obietnice finansowe złożone na przełomie 2005 i 2006 roku są
realne i możliwe do zrealizowania w ramach posiadanych przez NFZ środków.
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Założeniem powinno być wyrównanie pozycji negocjacyjnych obydwu
stron i zapewnienie poszanowania interesów zarówno ubezpieczonych,
jak i świadczeniodawców. Celowe byłoby oparcie się na doświadcze-
niach niemieckich i austriackich, zakładających negocjacje dwuszcze-
blowe i dwuetapowe12.

Etap pierwszy powinien obejmować negocjacje pomiędzy reprezen-
tantami wszystkich instytucji ubezpieczeniowych z jednej strony, a re-
prezentantami samorządów i organizacji skupiających świadczeniodaw-
ców z drugiej strony. Przedmiotem rozmów byłby standard spełniania
świadczeń i ogólne zasady współpracy. Wydaje się także, że na tym eta-
pie podmioty powinny także uzgodnić widełki cen za świadczenia za-
warte w „koszyku świadczeń”. Widełki cenowe umożliwiałyby różnico-
wanie warunków kontraktu w zależności np. od warunków i jakosci speł-
niania świadczeń, wysokiej wiedzy fachowej i prestiżu konkretnego
świadczeniodawcy, różnicy w kosztach utrzymania ZOZ, uwarunkowa-
nej lokalizacją itp. Dokładne określenie cen w ramach tych widełek
odbywałoby się podczas drugiego etapu negocjacji, pomiędzy konkret-
ną instytucją ubezpieczeniową a reprezentantami konkretnych świad-
czeniodawców (np. lekarzy lub dostawców leków). W tym momencie
każda z instytucji musiałaby uwzględnić posiadane środki finansowe
(zwłaszcza przy założeniu, że samodzielnie kształtuje wysokość skład-
ki), potrzeby ubezpieczonych oraz konieczność konkurowania z inny-
mi instytucjami ubezpieczeniowymi oraz walkę o ubezpieczonych i ich
składki. Ważne jest, aby negocjacje odbywały się pomiędzy równorzęd-
nymi podmiotami, tak aby żadna ze stron nie mogła wykorzystywać swej
monopolistycznej pozycji. Nawet bowiem, gdy w etapie drugim po stro-
nie nabywcy występuje jedna, konkretna instytucja ubezpieczeniowa,
to należy pamiętać, że może ona poruszać się jedynie w ramach uzgod-
nionych na etapie pierwszym widełek cenowych, a ponadto nie jest ona
jedynym nabywcą. Konkurują z nią inne instytucje ubezpieczeniowe,
co gwarantowałaby rezygnacja z zasady terytorialności ubezpieczycieli,
zakładająca wyłączność danej instytucji na swoim terenie działania.
Uniknięcie „pata” negocjacyjnego byłoby natomiast możliwe dzięki
obowiązkowi zawarcia umowy dotyczącej świadczeń zawartych

12 Szerzej na ten temat por. D.E.Lach, Stosunki prawne między instytucją ubezpieczenia zdrowotnego,
a świadczeniodawcami w Niemczech i w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4/2005.
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w „koszyku”; w przypadku niezawarcia umowy – w grę wchodziłaby
obligatoryjna mediacja lub automatyczne zastosowanie zeszłorocznych
warunków.

Zagadnienia związane z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych
u niezależnych, zewnętrznych świadczeniodawców, są centralnym za-
gadnieniem prawnym ubezpieczenia zdrowotnego. Konkurencja wśród
instytucji ubezpieczeniowych czy może tylko jeden, centralny fundusz?
Konkurencja wśród świadczeniodawców i wolny rynek usług zdrowot-
nych, oparty na indywidualnych, odrębnie negocjowanych umowach,
czy raczej wspólna reprezentacja i centralnie zawierane umowy? Ani
praktyka, ani literatura nie dają jednej jasnej odpowiedzi na te pytania.
Padają rozmaite argumenty – systemowe, ekonomiczne, społeczne. Z
jednej strony bodźce ekonomiczne prowadzące do większej dbałości o
komfort i jakość usług, różnicowanie oferty i jej dopasowanie do po-
trzeb ubezpieczonych, z drugiej – całościowe uporządkowanie rynku
usług zdrowotnych, który wobec hermetyczności wiedzy i indywidual-
nego oraz społecznego znaczenia zdrowia, nigdy nie będzie rynkiem w
pełni wolnym. W grę wchodziłoby także wprowadzenie jednolitych, nie-
zależnych od indywidualnej zamożności (zasada solidarności społecz-
nej!) standardów. Splot uwarunkowań ekonomicznych i społecznych
(o politycznych nie wspominając) powoduje, że znalezienie odpowie-
dzi na te pytania jest zadaniem skomplikowanym. Tym niemniej ostat-
nie wydarzenia i nawet pobieżna analiza regulacji dotyczącej kontrak-
towania świadczeń zdrowotnych prowadzą do wniosku, że przebudowa
systemu jest warunkiem koniecznym do jego poprawnego i niezakłóco-
nego funkcjonowania, tym bardziej, że instytucje zabezpieczenia spo-
łecznego stoją przed szeregiem poważnych wyzwań wynikających z prze-
mian społecznych (zmiana tradycyjnego modelu rodziny), demograficz-
nych (starzenie się społeczeństwa) i na rynku pracy (nowe formy za-
trudnienia, wielość i różnorodność źródeł zarobkowania). Ich systemowe
rozwiązanie możliwe jest tylko pod warunkiem funkcjonalnej spójno-
ści istniejącego systemu.
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I. Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Wykładnia przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej2  (po-
woływanej dalej jako „Ustawa”), rodzi wiele problemów z powodu nie-
spójności zawartych w niej unormowań3. Trudności interpretacyjne są
szczególnie odczuwalne w przypadku regulacji dotyczących dopuszczal-
ności połączenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpo-
wiedzialności za zobowiązania łączonych zakładów4. Te właśnie wyjąt-
kowo sporne kwestie podjął Sąd Apelacyjny w Białymstoku, który w
uzasadnieniu wyroku z 26 maja 2004 roku stwierdził, iż „dopuszczalne
jest utworzenie zakładu opieki zdrowotnej w drodze połączenia istnie-
jących już samodzielnych zakładów. Żaden przepis ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408
z późn. zm.) nie nakazuje poprzedzenia takiego połączenia zakładów
procedurą likwidacyjną przewidzianą w art. 60 ustawy”5.

1 I ACa 243/04, OSAB 2004/3/6.
2 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 14 października

1991 roku, Nr 91, poz. 408 ze zm.).
3 Zob. J. Frąckowiak, Łączenie i podział samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Re-

jent, 2005, nr 9, s. 57.
4 Tej kwestii poświęcone zostało odrębne opracowanie mojego autorstwa: „Odpowiedzialność za długi

połączonych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższe-
go)”; w przygotowaniu do publikacji.

5 Odmienne stanowisko w kwestii zastosowania art. 60 Ustawy w razie połączenia SP ZOZ zajął Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 22 lipca 2005 r., III CZP 54/05, niepubl.
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Wyrok ten został wydany w sprawie, w której powódka (spółka
z o.o.) dochodziła od pozwanego szpitala, działającego w formie samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej: SP ZOZ),
zapłaty za sprzedane towary. Pozwany wprawdzie nie zawierał bezpo-
średnio z powódką umowy sprzedaży, ale jako podmiot powstały z po-
łączenia dwu szpitali (w tym – kontrahenta powodowej spółki), został
uznany za ich następcę prawnego. Miało to uzasadniać jego odpowie-
dzialność za długi łączonych jednostek, obejmujące również należność
dochodzoną pozwem. Do połączenia samodzielnych publicznych ZOZ-
ów doszło na podstawie uchwały sejmiku województwa, będącego ich
organem założycielskim. Uchwała ta została uzupełniona następnie
kolejną, rozstrzygającą o przejęciu przez nowo utworzoną jednostkę
zobowiązań i należności obu łączonych szpitali.

W zarzutach od nakazu zapłaty pozwany zakwestionował legalność
ww. uchwał. Jednak jego stanowiska nie podzielił ani Sąd Okręgowy,
ani Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd ten rozpoznając apelację od
wyroku Sądu I instancji, utrzymującego w mocy wydany przeciwko po-
zwanemu nakaz zapłaty, podniósł, że o dopuszczalności utworzenia
ZOZ-u w drodze połączenia istniejących już samodzielnych zakładów
można wnioskować z treści art. 53 a ust. 1 Ustawy. W przepisie tym
mowa bowiem o połączeniu lub podziale zakładu, przeprowadzanych
na zasadach określonych w ustawie. Sąd zauważył jednocześnie, że „ża-
den przepis ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie nakazuje po-
przedzenia (...) połączenia zakładów procedurą likwidacyjną przewi-
dzianą w art. 60 ustawy”, pozwany nie wykazał zaś, „aby wdrożona zo-
stała procedura likwidacyjna z art. 60 ust. 4b ustawy (w stosunku do
szpitala zawierającego z powódką umowę sprzedaży – dop. B.J.), bądź
istniały bezwzględne przesłanki do jej zastosowania”.

Pewną niejasność budzą te fragmenty uzasadnienia wyroku, które
odnoszą się do podstaw prawnych przejścia na pozwanego zobowiązań
wcześniej istniejących zakładów. Wydaje się, że Sąd, negując w badanym
przypadku sukcesję w drodze czynności prawnej, podstawy takiej upa-
trywał we wspomnianych wcześniej uchwałach „połączeniowych” orga-
nu założycielskiego, jako „regulacjach o charakterze publicznoprawnym”.
Zastrzegł przy tym, że „do kompetencji Sądu powszechnego należeć bę-
dzie bez wątpliwości ocena znaczenia podjętych uchwał samorządu wo-
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jewódzkiego w sferze prawa cywilnego i ich skuteczność wobec osób trze-
cich”. Jak można wnosić – sam Sąd Apelacyjny również dokonał takiej
oceny uchwał o połączeniu, co najmniej uznając, że nie są one bezwzględ-
nie nieważne. Ta wadliwość byłaby bowiem uwzględniana przez sąd po-
wszechny samodzielnie, czyli bez zaskarżenia uchwały w odpowiednim
trybie administracyjnym. Skoro zaś w kolejnych wyrokach obowiązkiem
zapłaty obciążany był pozwany szpital, należy uznać, iż uchwała, nakła-
dająca nań ten obowiązek, oceniona została jako ważna.

II. Podstawa prawna łączenia samodzielnych publicznych ZOZ-ów

1. Przytoczone wyżej stanowisko skłania nie tylko do wyrażenia wła-
snych zapatrywań w kwestiach poruszonych przez Sąd Apelacyjny, ale
także do przedstawienia szerszej refleksji na temat dopuszczalności łą-
czenia samodzielnych publicznych ZOZ-ów6. Punktem wyjścia w tej
analizie niech będzie oczywiste stwierdzenie, że organ założycielski
może względem samodzielnych publicznych ZOZ-ów podejmować je-
dynie takie działania, do jakich uprawniają go przepisy Ustawy. Rów-
nież pogląd o możliwości łączenia SP ZOZ-ów winien być więc poparty
wskazaniem unormowań, kreujących takie uprawnienie po stronie or-
ganu założycielskiego. Poszukując podstaw prawnych połączenia SP
ZOZ-ów, należy rozważyć zwłaszcza treść przepisów, powołanych w
uchwale „połączeniowej”, czyli: (1) art. 36 ust. 1 Ustawy, określającego
ogólne kompetencje organu założycielskiego oraz (2) art. 53a. ust. 1
Ustawy, który jako jedyny przepis w całej ustawie stanowi o połączeniu
publicznych ZOZ-ów. Poniżej przedstawiona zostanie analiza każdej z
tych możliwości, pozwalająca rozważyć również w zarysie7  dalsze za-
gadnienie – odpowiedzialności za zobowiązania łączonych jednostek.

2. Co dotyczy wskazanego wyżej art. 53a ust. 1 Ustawy – stanowi on,
że „podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, może
pozbawić zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia w przy-

6 Odrębnego omówienia wymaga natomiast określenie podmiotu odpowiedzialnego za długi łączo-
nych SP ZOZ, które pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania, ale zostało podjęte w przygotowa-
nym do publikacji artykule, powołanym w przypisie 4.

7 Zagadnienie to zostało przeze mnie szerzej podjęte w opracowaniu powołanym w przypisie 4.
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padku połączenia lub podziału albo przekształcenia zakładu, przepro-
wadzanych na zasadach określonych w ustawie”. Wydaje się, że z brzmie-
nia cytowanego przepisu trudno byłoby wywodzić uprawnienie organu
założycielskiego do łączenia publicznych ZOZ-ów (w tym również sa-
modzielnych publicznych ZOZ-ów)8. Przepis ten wprost nie dotyczy
wszak tego zagadnienia, ale reguluje kwestię dopuszczalności pozba-
wienia zakładu składników przydzielonego lub nabytego mienia i roz-
strzyga o istnieniu takiego uprawnienia organu założycielskiego w ra-
zie „połączenia zakładu”. Na słowa dotyczące pozbawienia mienia pada
w omawianym przepisie tzw. akcent zdaniowy, określający podstawo-
wą, centralną kwestię, której przepis jest poświęcony. Natomiast słowo
„połączenie” pojawia się w art. 53a ust. 1 Ustawy jedynie w tle zasadni-
czego przedmiotu regulacji, jakim jest możliwość pozbawienia mienia.

Wskazując „połączenie” jako jeden z przypadków uzasadniających
pozbawienie mienia, przepis ten jednocześnie nie stanowi, kto i w ja-
kich okolicznościach jest uprawniony do dokonania połączenia publicz-
nych ZOZ-ów. Jest to więc sytuacja istotnie odmienna od stanu, w któ-
rym unormowanie wprost rozstrzygałoby o takim uprawnieniu po stro-
nie organu założycielskiego. Obecnie – jak się zdaje – „połączenie” po-
jawia się w art. 53a ust. 1 Ustawy nie w celu określenia uprawnień orga-
nu założycielskiego do połączenia publicznych ZOZ-ów, ale dla ozna-
czenia okoliczności, której zaistnienie umożliwia temu organowi po-
zbawienie zakładu mienia. Argumentację tę wspiera odwołanie się w
analizowanym przepisie do „połączenia (...) przeprowadzanego na za-
sadach określonych w ustawie”, z czego można wnosić, iż dopiero prze-
pisy inne niż art. 53a ust.1 Ustawy normują „zasady przeprowadzenia
połączenia”. Przepis ten ma – moim zdaniem – znaczenie gwarancyjne,
i to zarówno dla organu założycielskiego, jak i dla publicznego ZOZ-u.
Z jednej strony przesądza bowiem o możliwości pozbawienia mienia w
przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia zakładu, a z dru-
giej – gwarantuje publicznym ZOZ-om, iż pozbawienie składników przy-
dzielonego lub nabytego mienia nie nastąpi w sytuacjach innych, niż
wymienione w sposób limitowany w art. 53a ust. 1 Ustawy.

Niezależnie od powyższego warto zauważyć, że w praktyce dla prze-
prowadzenia połączenia trzeba byłoby bliżej określić zasady, na jakich

8 Wydaje się, że odmienne stanowisko zajmuje w tej kwestii J. Frąckowiak, op.cit.,
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takie połączenie ma nastąpić. Skoro bowiem, jak wcześniej wskazano,
połączenie zakładu (przynajmniej to, które uprawnia do pozbawienia
mienia) winno być „przeprowadzone na zasadach określonych w usta-
wie”, należy wnosić, iż ustawodawca powiązał dokonanie połączenia z
zastosowaniem określonego trybu, który albo już został uregulowany w
ustawie o zakładach opieki zdrowotnej (tu trzeba byłoby wskazać wła-
ściwe przepisy), albo będzie uregulowany w przyszłości, zaś obecnie
art. 53a ust. 1 Ustawy jedynie „przygotowuje grunt” takiej przyszłej re-
gulacji. Dla dokonywanej tu analizy oznaczałoby to, że niezależnie od
tego, czy powołany wyżej przepis stanowiłby samodzielne źródło upraw-
nień organu założycielskiego do połączenia publicznych ZOZ-ów, do-
póki nie zostaną wskazane „zasady określone w ustawie” dotyczące
połączenia, dopóty realnie nie powstanie możliwość połączenia. Wo-
bec upływu długiego czasu od daty wprowadzenia art. 53a do Ustawy9,
należy wnioskować, że ustawodawca nie odsyła do możliwych przyszłych
unormowań, ale raczej odwołuje się do zasad, które już zostały okre-
ślone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej10. Skłania to do dalsze-
go poszukiwania podstawy prawnej połączenia SP ZOZ-ów w przepi-
sach Ustawy, w jej obecnie obowiązującym kształcie.

3. Jeśli art. 53a ust. 1 Ustawy nie stwarzałby po stronie organu założy-
cielskiego uprawnień do połączenia publicznych ZOZ-ów, źródła takich
uprawnień można byłoby doszukiwać się w treści art. 36 ust. 1 Ustawy,
wymienionego wcześniej jako pierwsza z możliwych podstaw prawnych
łączenia publicznych ZOZ-ów. Przepis ten stanowi, iż „tworzenie, prze-
kształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następu-
je w drodze rozporządzenia właściwego organu administracji rządowej
albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu teryto-
rialnego, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębne stanowią ina-
czej, uwzględniając w szczególności sprawy wskazane w art. 38 i 43 usta-
wy”. Ponieważ uprawnienie do połączenia publicznych ZOZ-ów (w tym
również samodzielnych publicznych ZOZ-ów) nie jest tu wprost wymie-
nione, w razie zaakceptowania tej podstawy połączenia, trzeba byłoby
wywieść, że „połączenie” mieści się w którejś z kategorii możliwych dzia-
łań organu założycielskiego: tworzenia, przekształcenia lub likwidacji

9 Artykuł ten wszedł w życie 5 grudnia 1997 roku, czyli po sześciu latach obowiązywania Ustawy.
10 Tak J. Frąckowiak, op.cit.,
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zakładu. Zasadniczo dopiero wtedy uzasadnione byłoby twierdzenie, że
organ założycielski może połączyć publiczne ZOZ-y, a jego uprawnienie
w tym zakresie wynika z cytowanego wyżej art. 36 ust. 1 Ustawy.

4. Przechodząc do analizy zarysowanych tu perspektyw wykładni –
w pierwszym rzędzie warto omówić uznanie „połączenia” za formę prze-
kształcenia publicznego ZOZ-u.  Takie postrzeganie połączenia wydaje
się bowiem najbliższe potocznemu znaczeniu obu słów. Jednak przeciw-
ko uznaniu, że połączenie jest jednym z przypadków przekształcenia
publicznych ZOZ-ów, o którym mowa w art. 36 Ustawy, przemawia kil-
ka argumentów, wywiedzionych z językowej wykładni art. 36 i 53a ust. 1
Ustawy. Po pierwsze – skoro w powołanym ostatnio przepisie przypadek
połączenia jest wymieniony obok „przekształcenia” publicznego ZOZ-u,
należy wnosić, że każdy z tych terminów opisuje inną sytuację. Inaczej trud-
no byłoby wyjaśnić, dlaczego ustawodawca w tej samej jednostce redakcyj-
nej Ustawy zamieszcza dwa pojęcia o zbieżnej treści. Po drugie – wnio-
sek o konieczności odmiennej interpretacji obu terminów zostaje wzmoc-
niony występującym między nimi spójnikiem „albo”11. Spójnik ten ozna-
cza wprowadzenie między pojęciami połączenia i przekształcenia alter-
natywy rozłącznej, wobec czego należy wnosić, że połączenie w rozumie-
niu Ustawy nie stanowi przekształcenia i odwrotnie – przekształcenie
nie może nastąpić poprzez połączenie publicznego ZOZ-u z innym za-
kładem. Po trzecie – zgodnie z techniką prawidłowej legislacji – termi-
nom użytym w tym samym akcie prawnym winno być nadawane takie
samo znaczenie. Pojęcie „przekształcenia”, które w art. 53a ust. 1 Usta-
wy oznaczało sytuacje inne niż „połączenie”, powinno być więc także w
wykładni art. 36 ust. 1 Ustawy traktowane jako nie obejmujące przypad-
ków połączenia. Dzięki temu w interpretacji obu omawianych przepisów
zachodziłaby właściwa harmonia znaczeń użytych terminów.

Z przedstawionego wnioskowania wynika, że połączenie publicznych
ZOZ-ów nie powinno być traktowane jako jedna z postaci przekształ-
cenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy12. W konsekwencji – z
uprawnienia do przekształcenia publicznych ZOZ-ów nie można było-

11 Precyzja redakcji przepisów Ustawy wywołuje jednak zastrzeżenia (uwaga ta dotyczy także stosowa-
nia spójników w art. 53 ust. 1 Ustawy), stąd omawiany właśnie argument może mieć znaczenie jedynie
pomocnicze.

12 Takie stanowisko zajmuje także J. Frąckowiak (op.cit.) z powołaniem się na utrwalone rozróżnienie
łączenia i przekształcania osób prawnych.
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by wywodzić prawa organu założycielskiego do połączenia zakładów, w
tym – do połączenia samodzielnych publicznych ZOZ-ów.

Wobec powyższego do rozważenia pozostawałyby dwie kolejne moż-
liwości: uznania „połączenia” za formę utworzenia lub – ewentualnie –
likwidacji i utworzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

5. Pierwsza z nich pojawiła się w wywodach Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku, który opisując uchwały sejmiku województwa o połą-
czeniu szpitali stwierdził, iż doszło w ten sposób do „utworzenia przez
połączenie”. Zachodzą jednak wątpliwości, czy takie ujęcie połączenia
samodzielnych publicznych ZOZ-ów trafnie charakteryzuje omawianą
sytuację. Zakłady te dysponują przecież osobowością prawną, a z ich
połączeniem wiąże się wykreślenie z KRS-u zakładów poprzednio funk-
cjonujących, równoznaczne z ustaniem ich dotychczasowego bytu praw-
nego. W takim razie szerszego wyjaśnienia wymagałoby, dlaczego ak-
centując utworzenie nowego zakładu, całkowicie pomija się podmioto-
wy aspekt działania samodzielnych publicznych ZOZ-ów, który w „po-
łączeniu” każe dostrzegać również podmiotową „likwidację” łączonych
zakładów. Traktowanie połączenia wyłącznie jako utworzenia nowego
zakładu, wydaje się więc oceną nieadekwatną, co najmniej w odniesie-
niu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wyprzedzając nieco późniejsze rozważania, warto podkreślić, że ta
płaszczyzna spojrzenia na połączenie SP ZOZ-ów ma znaczenie bez
względu na to, czy pojęcie „zakładu opieki zdrowotnej” (i odpowied-
nio: połączenia takiego zakładu), interpretowane jest w tym przypadku
przedmiotowo (zakład jako wyodrębniony organizacyjnie zespół osób
i środków majątkowych – art. 1 Ustawy), czy podmiotowo (SP ZOZ
jako odrębny podmiot prawa – art. 35b ust. 3 Ustawy). W żadnym przy-
padku połączenia SP ZOZ-ów nie można bowiem – moim zdaniem –
w analizie prawnej pominąć faktu, że dochodzi tu do ustania bytu pod-
miotu prawa, jakim jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowot-
nej. Obliguje to każdorazowo do określenia dalszych konsekwencji tego
zdarzenia prawnego, m.in. do wskazania, kto po połączeniu SP ZOZ-ów,
staje się stroną powstałych wcześniej stosunków prawnych, a w węższym
ujęciu: kto odpowiada za zobowiązania łączonych zakładów.

6. Wracając do rozważań o „połączeniu” jako przypadku utworzenia
samodzielnego publicznego ZOZ-u, należy zauważyć, że taka kwalifi-
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kacja połączenia nadal nie wyjaśnia, dlaczego to nowo utworzony SP
ZOZ miałby być – tak, jak w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem Sądu
Apelacyjnego – obciążany odpowiedzialnością za powstałe przed połą-
czeniem długi. Mechanizm zaaprobowanego przez ten Sąd „przejścia”
odpowiedzialności, nie wynika wprost z przepisów ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej, która w ogóle nie reguluje odrębnie skutków połą-
czenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uprawnienia do wska-
zania sukcesora generalnego trudno też poszukiwać w przepisach do-
tyczących utworzenia publicznego ZOZ-u, ponieważ na etapie utwo-
rzenia takiego zakładu „od podstaw” nie pojawia się zwykle potrzeba
rozstrzygania, kto będzie odpowiedzialny z tytułu zobowiązań – jesz-
cze wszak nie powstałych, skoro zakład jest dopiero tworzony. Warto
zauważyć przy tym, że art. 38 Ustawy, określający elementy uchwały o
utworzeniu publicznego ZOZ-u, nie przewiduje nawet umieszczenia w
uchwale postanowienia dotyczącego osoby sukcesora pod tytułem szcze-
gólnym lub ogólnym. Jak stanowi ww. przepis, „rozporządzenie lub
uchwała o utworzeniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej określa
nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe
kierunki działalności, obszar działania oraz organ sprawujący nadzór
nad zakładem”. Zwracam na to uwagę, ponieważ w okolicznościach
omawianej sprawy, sejmik województwa – działając jako organ założy-
cielski łączonych szpitali – „uzupełnił” pierwotnie wydaną uchwałę o
połączeniu SP ZOZ-ów, dodając rozstrzygnięcie o odpowiedzialności
tworzonego w ten sposób szpitala za długi wcześniej istniejących jed-
nostek. Nawet wnikliwa lektura uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyj-
nego nie pozwala jednak ustalić, z czego sejmik wywiódł swoje prawo
do decydowania o sukcesji zobowiązań. A w konsekwencji – jak Sąd
ocenił prawidłowość takiego posunięcia organu założycielskiego, decy-
dującą przecież bezpośrednio o legitymacji biernej pozwanego oraz o
zasadności żądania pozwu. W ustawie o zakładach opieki zdrowotnej
przewidywane jest wprawdzie „wskazanie podmiotu, który przejmie
prawa i obowiązki likwidowanego zakładu, oraz określenie zakresu tych
praw i zobowiązań” (art. 60 ust. 4b pkt 4), jednak przypadek ten zacho-
dzi w razie likwidacji samodzielnych publicznych ZOZ-ów, a nie w ra-
zie ich tworzenia. Ponadto do rozważenia pozostaje, czy przepis ten
stwarza dla organu założycielskiego uprawnienie do wskazywania suk-
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cesora, czy też jedynie określa elementy formalnie „porządkujące” treść
uchwały o likwidacji. Nawet jednak jeśli zaaprobować pierwszą z wy-
mienionych alternatyw – nie można byłoby zaakceptować takiego dzia-
łania sejmiku województwa, w którym pierwotnie wydana uchwała po-
łączeniowa traktowana jest jako przypadek „tworzenia przez połącze-
nie”, natomiast później podjęta uchwała, rozstrzygająca o przejściu
obowiązków, oparta jest na przepisach regulujących kwestię likwidacji
samodzielnych publicznych ZOZ-ów. Ustawa oba te przypadki traktu-
je i normuje odrębnie, toteż stosowanie przez organ założycielski dla
oceny tego samego stanu faktycznego najpierw przepisów dotyczących
utworzenia, a następnie likwidacji publicznego ZOZ-u, mogłoby bu-
dzić zastrzeżenia.

7. Taki model wykładni różni się też od ostatniej z wymienionych
wcześniej propozycji – ujmowania „połączenia” jako układu następu-
jących po sobie dwu czynności organu założycielskiego: 1) likwidacji
samodzielnego publicznego ZOZ-u, 2) utworzenia nowego zakładu,
np. w  drodze połączenia zespołów środków osób i mienia (art. 1 Usta-
wy). W tym bowiem przypadku na każdym z dwu etapów zmian – na-
wet w razie objęcia ich jedną uchwałą13 – stosowane byłyby przepisy
regulujące wyłącznie aktualnie przeprowadzaną czynność, czyli likwi-
dację, a potem utworzenie samodzielnego publicznego ZOZ-u. Prze-
chodząc do omówienia tego kierunku poszukiwań uprawnienia organu
założycielskiego do połączenia samodzielnych publicznych ZOZ-ów,
należy zauważyć, że każde z wymienionych działań organu założyciel-
skiego (likwidacja i utworzenie), mieści się w katalogu uprawnień okre-
ślonych w art. 36 ust. 1 Ustawy. Jednak i tutaj powstają wątpliwości co
do trafności takiego ujmowania „połączenia”. Po pierwsze – nasuwają
się zastrzeżenia, czy „rozbijanie” połączenia na dwa odrębne zdarze-
nia (likwidację i utworzenie), oddaje charakter  połączenia osób praw-
nych. Skoro miałaby następować najpierw likwidacja SP ZOZ-u, a na-
stępnie utworzenie nowego pomiotu prawa, wskazany ostatnio etap
mógłby być w analizie prawnej traktowany zasadniczo tak, jak wszyst-
kie inne przypadki utworzenia nowego zakładu. Jedyną więzią z zakła-
dami poprzednio działającymi byłoby pochodzenie majątku, wykorzy-

13 Możliwość taką wskazał Sąd Najwyższy w powoływanej wcześniej uchwale z dnia 22 lipca 2005 roku,
III CZP 54/05, niepubl.
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stanego do utworzenia nowego publicznego ZOZ-u, z likwidacji tych
wcześniej funkcjonujących zakładów.

Po drugie – jeśli połączenie zakładów miałoby być postrzegane jako
forma likwidacji SP ZOZ-u, trzeba byłoby rozstrzygnąć, że jej dokona-
nie mieści się w zakresie uprawnienia organu założycielskiego do li-
kwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Kwe-
stia ta może być sporna, zaś powstającą na jej tle wątpliwość można
sprowadzić do pytania, czy organ założycielski może w każdym czasie,
według swego uznania, likwidować SP ZOZ, czy też – w odniesieniu do
samodzielnych publicznych ZOZ-ów – Ustawa wprowadza limitowany
krąg przyczyn, uprawniających organ założycielski do likwidacji takie-
go zakładu. Inaczej mówiąc: czy art. 36 Ustawy określa generalną kom-
petencję organu założycielskiego do likwidacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (w tym: SP ZOZ-ów), zaś art. 60 Ustawy normuje
jeden z możliwych przypadków takiej likwidacji, czy też przeciwnie :
art. 60 opisuje jedyną przewidywaną w Ustawie możliwość likwidacji
samodzielnego publicznego ZOZ-u.

8. Za wąskim ujęciem uprawnienia organu założycielskiego do li-
kwidacji SP ZOZ-u, ograniczonym do przypadków unormowanych w
art. 60 Ustawy, przemawia statuowana w Ustawie samodzielność za-
kładów, wyposażonych w odrębną podmiotowość prawną. Z punktu
widzenia tej samodzielności – przepisy, które określają zakres możli-
wej ingerencji organu założycielskiego, winny być interpretowane zwę-
żająco, przez co – w razie np. likwidacji zakładu – należałoby skrupu-
latnie „rozliczyć” organ założycielski z legitymowania się uprawnieniem
do podjęcia takich działań względem SP ZOZ-u. Skoro i przyczyny
(ujemny wynik finansowy), i skutki likwidacji zostały unormowane w
art. 60 Ustawy, rodzi się skłonność do oceny wszystkich przypadków
ustania bytu prawnego SP ZOZ-u (czyli tzw. likwidacji całkowitej oraz
tzw. likwidacji podmiotowej) przez pryzmat ust. 4b, 5 i 6 tego artykułu.
Z drugiej zaś strony rodzą się wątpliwości, czy nie należy przyjąć, iż
wymienione wyżej przepisy odnoszą się wyłącznie do unormowanego
w ust. 3 art. 60 Ustawy przypadku obowiązkowej likwidacji SP ZOZ-u,
w razie zaistnienia ujemnego wyniku finansowego takiego zakładu. Art.
60 Ustawy dotyczyłby wtedy jedynie tych przypadków likwidacji, które
wynikają z niemożności pokrycia długów, a jednocześnie (skoro nie są
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odrębnie regulowane skutki likwidacji z innych przyczyn), trzeba było-
by stwierdzić, że organ założycielski nie może zlikwidować samodziel-
nego publicznego ZOZ-u z powodów innych, niż ujemny wynik finan-
sowy.

Podsumowując – w praktyce ten kierunek wykładni mógłby ozna-
czać sprowadzenie możliwości likwidacji SP ZOZ-u do sytuacji opisa-
nej w art. 60 ust. 3 Ustawy. Z takiego stanowiska wynikałyby istotne
konsekwencje. Po pierwsze – należałoby wnioskować, że w razie wyka-
zywania przez SP ZOZ dodatniego wyniku finansowego, organ założy-
cielski nie ma uprawnienia do jego likwidacji. Po drugie – wątpliwe
byłoby, jak się zdaje, czy organ założycielski może bez ograniczeń łą-
czyć samodzielne publiczne ZOZ-y. W każdym przypadku takiego po-
łączenia, nawet jeśli dotyczy ono SP ZOZ-u o dodatnim wyniku finan-
sowym, dochodzi bowiem do „likwidacji” co najmniej podmiotowo ro-
zumianego zakładu14. Aprobata dla omawianego tu poglądu prowadzi-
łaby więc do dość zaskakującego wniosku, że skoro połączenie jest for-
mą likwidacji SP ZOZ-u, może do niego dojść dopiero w razie zaist-
nienia ujemnego wyniku finansowego, którego zakład nie jest w stanie
pokryć we własnym zakresie. W praktyce dopuszczalność połączenia
byłaby dodatkowo ograniczana przyjętą wykładnią art. 60 ust. 3 Usta-
wy, która wiąże przeprowadzenie likwidacji nie z każdym zaistnieniem
takiego ujemnego wyniku, ale ze stanem utrzymującym się i nie roku-
jącym pozytywnych zmian co do sytuacji finansowej zakładu15. Przyj-
muje się bowiem, że dopiero wtedy otwiera się przed organem założy-
cielskim perspektywa zmiany formy gospodarki finansowej zakładu albo
też jego likwidacji.

Wprawdzie w razie połączenia miałaby miejsce zasadniczo jedynie
likwidacja zakładu w znaczeniu podmiotowym, ale nie powinna być ona
bagatelizowana powołaniem się na fakt, iż po połączeniu nadal istnieje
i funkcjonuje zakład rozumiany przedmiotowo, czyli określony zespół
osób i składników majątkowych (art. 1 Ustawy). Każdy samodzielny

14 Warto zauważyć, że jeśli pojęcie likwidacji byłoby w art. 60 Ustawy rozumiane podmiotowo, ograni-
czenie likwidacji związane z wykazywaniem ujemnego wyniku finansowego dotyczyłoby wszystkich oma-
wianych wcześniej przypadków działań organu założycielskiego względem samodzielnych publicznych ZOZ-
ów, również połączenia i utworzenia. W każdym z nich pojawia się bowiem ten sam element likwidacji
zakładu jako podmiotu prawa, uprawniający do postawienia pytania, czy sytuacja finansowa zakładu upraw-
niała organ założycielski do przeprowadzenia takiej likwidacji.

15 Tak: Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27. czerwca 2000 r. Sygn. K 20/99, OTK 2000/5 poz. 140.
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publiczny zakład opieki zdrowotnej ma przecież prawo bronić swojej –
również podmiotowo rozumianej – samodzielności, decydowania o dzia-
łaniu w określonej formie prawnej, korzystania z wypracowanej reno-
my itd. A zatem nie może być raczej uznane za trafne tłumaczenie, że
skoro przy połączeniu SP ZOZ-ów nie dochodzi zazwyczaj do ustania
istnienia zakładu w znaczeniu przedmiotowym, połączenie takie nie jest
likwidacją i nie powinno podlegać rygorom art. 60 Ustawy, uzależnia-
jącego likwidację od istnienia ujemnego wyniku finansowego zakładu16.
Ponadto przyjęcie poglądu – iż organ założycielski może łączyć SP ZOZ-y,
musiałoby konsekwentnie prowadzić do wniosku, że takie połączenie jest
wynikiem swobodnej oceny i decyzji organu założycielskiego. Ustawa nie
określa bowiem żadnych ograniczeń co do tego, kiedy i w jakich oko-
licznościach organ założycielski może dokonać połączenia samodziel-
nych publicznych ZOZ-ów. W świetle podkreślanej wyżej niezależno-
ści SP ZOZ-ów, wyrażającej się m.in. samodzielnością gospodarki fi-
nansowej tych zakładów, zachodziłyby obawy, czy tak rozumianej sa-
modzielności nie podważa możliwość dowolnego łączenia zakładów
przez organ założycielski (np. dobrze prosperującego SP ZOZ-u z za-
kładem zadłużonym). Poza tym – na ile realne jest w takim przypadku
działanie norm precyzujących i gwarantujących zakres tej samodziel-
ności (np. art. 59 Ustawy, zgodnie z którym samodzielny publiczny za-
kład opieki zdrowotnej decyduje sam o podziale zysku). Wracając do
przeprowadzanej wcześniej analizy art. 53a ust. 1 Ustawy – można tak-
że zauważyć, że połączenie SP ZOZ-ów mogłoby być przez organ zało-
życielski wykorzystywane jako sposób pozbawienia zakładu „składni-
ków przydzielonego lub nabytego mienia”.

Z drugiej zaś strony – można podnieść argumenty wskazujące, że
wywodzone z art. 36 Ustawy uprawnienie organu założycielskiego do
likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (a więc także –
SP ZOZ-ów), nie powinno być zawężane do przypadków niemożności
pokrycia przez SP ZOZ ujemnego wyniku finansowego. Gdyby usta-
wodawca tę kompetencję postrzegał tak wąsko – już w art. 36 Ustawy

16 Jak wcześniej wspomniano, zagadnienie dopuszczalności połączenia w kontekście ustania bytu pod-
miotu prawa, jakim jest SP ZOZ, ma zresztą szersze znaczenie, pojawia się bowiem zarówno wtedy, gdy
połączenie traktowane jest jako przekształcenie lub utworzenie nowego samodzielnego publicznego ZOZ-u
(co omawiano wcześniej), jak i wtedy, gdy uznawać je za rozważany obecnie przypadek likwidacji łączonych
podmiotów, po którym następuje utworzenie nowego SP ZOZ-u.
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mógł sprecyzować, kiedy tylko możliwa jest likwidacja w odniesieniu
do SP ZOZ-u. Ponadto z zestawienia art. 36 i art. 60 Ustawy można
wnosić, że pierwszy z tych artykułów wskazuje na uprawnienie organu
założycielskiego do likwidacji publicznych ZOZ-ów, natomiast drugi
określa w ustępie 3. szczególny przypadek obowiązku likwidacji
SP ZOZ-u, w razie zaistnienia ujemnego wyniku finansowego, który
nie może być pokryty przez sam zakład17. Proponowana wcześniej wy-
kładnia, zawężająca przypadki dopuszczalnej likwidacji SP ZOZ-ów do
sytuacji unormowanych w art. 60 ust. 3 Ustawy, uniemożliwiałaby wresz-
cie organowi założycielskiemu możliwość elastycznego kształtowania
organizacji opieki medycznej, co jest jednym z jego podstawowych atry-
butów i obowiązków18. Z punktu widzenia tak postrzeganej roli organu
założycielskiego, nie wydaje się właściwe uzależnianie decyzji o likwi-
dacji od aktualnego stanu finansowego publicznego ZOZ-u, nawet gdy
jest to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Te argumenty przemawiają za bardziej uniwersalną wykładnią art.
60 Ustawy, dopuszczającą likwidację SP ZOZ-u nie tylko w przypadku
zaistnienia ujemnego wyniku finansowego. W ramach tego nurtu in-
terpretacji trzeba byłoby stwierdzić, że art. 60 ust. 3 Ustawy przewiduje
tylko jedną z przyczyn likwidacji SP ZOZ-u, natomiast kolejne ustępy
tego samego artykułu mają szersze znaczenie, znajdując zastosowanie
do wszystkich przypadków likwidacji SP ZOZ-u, także tych, które nie
są spowodowane ujemnym wynikiem finansowym. Wydaje się przy tym,
że stosowanie trybu likwidacji, określonego w art. 60 ust. 4b i następ-
nych Ustawy, powinno następować już w razie ustania bytu prawnego
zakładu rozumianego podmiotowo (czyli m.in. w razie połączenia, pro-
wadzącego do wykreślenia łączonych zakładów z KRS-u). Skoro bo-
wiem ustawodawca nie uregulował odrębnie skutków likwidacji pod-
miotowej, której nie towarzyszy likwidacja zakładu w znaczeniu przed-
miotowym, spójność i kompletność unormowań Ustawy wymagałaby
rozszerzającej interpretacji art. 60 ust. 4b, 5 i 6, prowadzącej do objęcia
działaniem art. 60 Ustawy także przypadków likwidacji zakładu rozu-

17 Jak bowiem stanowczo stwierdza art. 60 ust. 3 Ustawy, organ, który utworzył zakład „podejmuje
uchwałę...o jego likwidacji”.

18 Np. w razie oddania do użytku nowego, dobrze wyposażonego szpitala, organ założycielski nie mógłby
zlikwidować działającego w pobliżu starszego zakładu, ale musiałby czekać, aż – zgodnie z przewidywania-
mi – dojdzie do powstania ujemnego wyniku finansowego, będącego wynikiem mniejszego zainteresowa-
nia pacjentów, wybierających nowy szpital.



Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej...

Prawo i Medycyna 3/2006 (24, vol. 8) 35

mianego wyłącznie podmiotowo.  Konsekwencją tego stanowiska był-
by w szczególności wymóg dokonania czynności określających sukcesję
praw i obowiązków w każdej sytuacji, w której następowałaby podmio-
towo ujmowana likwidacja, nawet jeśli nie dochodziłoby do likwidacji
zakładu w znaczeniu przedmiotowym.

W podsumowaniu dotychczasowych uwag należy wskazać, że dopusz-
czalność łączenia przez organ założycielski samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej nie wydaje się tak oczywista, jak to wska-
zał Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Uprawnienie takie raczej nie wyni-
ka z art. 53a ust. 1 Ustawy. Nie powinno być także traktowane jako
równoznaczne uprawnieniu do przekształcania publicznych ZOZ-ów,
o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy. Ponadto zarówno w tym przy-
padku, jak i w pozostałych sytuacjach tworzenia lub likwidacji i tworze-
nia SP ZOZ-ów, powstaje takie samo zagadnienie podmiotowej likwi-
dacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które –
wbrew stanowisku ww. Sądu – wymagałoby zastosowania procedury li-
kwidacyjnej19.

Jednak pomimo podnoszonych wcześniej wątpliwości wydaje się, że
organ założycielski ma uprawnienie do łączenia SP ZOZ-ów20. Rozwa-
żane wcześniej możliwe podstawy prawne tej kompetencji wskazują, że
odpowiedni układ uprawnień wymienionych w art. 36 Ustawy – likwi-
dacji i tworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej, może odzwier-
ciedlić w zasadzie ten proces, jaki zachodzi w przypadku połączenia
SP ZOZ-ów. Wobec unormowania w Ustawie trybu likwidacji i two-
rzenia publicznych ZOZ-ów, zrealizowane też zostaje wymaganie „po-
łączenia (...) na zasadach określonych w ustawie” (art. 53a ust. 1 Usta-
wy). Najistotniejsze jest jednak to, że wymienione w art. 36 Ustawy
uprawnienia do tworzenia, przekształcenia i likwidacji dają organowi
założycielskiemu instrumenty prawne, pozwalające – w odpowiednich
układach – osiągać takie skutki, jakie organ założycielski uznaje aktu-
alnie za potrzebne dla właściwego kształtowania świadczenia usług
medycznych. W wymiarze nieco symbolicznym art. 36 Ustawy może
być więc postrzegany jako dający organowi założycielskiemu upraw-

19 Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 lipca 2005 r., III CZP 54/05,
niepubl.

20 W tym zakresie zgadzam się więc z pierwszym zdaniem tezy wyroku Sądu Apelacyjnego w Białym-
stoku.
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nienie do dokonywania wszystkich czynności, jakie mogą zostać wyko-
nane za pomocą uprawnień do tworzenia, przekształcenia czy likwida-
cji SP ZOZ-u, a nawet – jakie mieszczą się w obszarze możliwych do
uzyskania skutków wykorzystania tych uprawnień. Z tej perspektywy
można także oceniać, że skoro organ założycielski może zlikwidować
zakład ujmowany podmiotowo i przedmiotowo, to jest także upraw-
niony uczynić mniej – np. połączyć SP ZOZ-y, doprowadzając do usta-
nia bytu prawnego konkretnego podmiotu prawa, ale zachowując jed-
nocześnie zakład w rozumieniu przedmiotowym. Pozwalałoby to uznać
połączenie za jedno z uprawnień – wprawdzie wprost nie wymienio-
nych w art. 36 Ustawy – ale mieszczących się w kompetencjach organu
założycielskiego do dokonywania szeroko zakreślonych czynności two-
rzenia, przekształcania i likwidacji publicznych ZOZ-ów.

Przedstawioną tu argumentację, przemawiającą za dopuszczalnością
łączenia SP ZOZ-ów przez ich organ założycielski, wspiera także kla-
rowna treść art. 53a ust. 1 Ustawy, który – moim zdaniem – wprawdzie
nie stwarza podstawy do połączenia SP ZOZ-ów, ale wyraźnie potwier-
dza możliwość połączenia takich zakładów. Wychodząc z założenia o
racjonalnym ustawodawcy – trudno byłoby przyjmować, że słowo „po-
łączenie” pojawia się w powołanym przepisie przypadkowo, nie niosąc
z sobą żadnej normatywnej treści. Ten kierunek wnioskowania znajdu-
je potwierdzenie w sformułowaniu art. 53a ust. 1 Ustawy, w którym
zakres działań organu założycielskiego określony jest „symetrycznie”:
„połączenie” i „podział” zakładu opieki zdrowotnej. Taka treść przepi-
su tym bardziej wskazuje na wyrażenie w art. 53a ust. 1 Ustawy prze-
myślanej i zamierzonej koncepcji prawodawcy. W związku z tym nie-
trafne wydawałoby się kwestionowanie dopuszczalności połączenia
publicznych ZOZ-ów, pozbawiające w tym zakresie znaczenia art. 53a
ust. 1 Ustawy.

Dodatkowym argumentem, odwołującym się do zasad doświadcze-
nia życiowego, jest to, że w praktyce nietrudno wyobrazić sobie potrze-
bę połączenia (lub podziału) publicznych ZOZ-ów w celu pomniejsze-
nia kosztów „administracyjnych”, lepszego gospodarowania środkami
rzeczowymi i finansowymi, sprawniejszego zarządzania itd. Przydanie
organowi założycielskiemu uprawnienia do podejmowania łączenia
i podziału utworzonych przezeń publicznych ZOZ-ów, pozwala temu
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organowi sprawnie reagować na aktualne potrzeby społeczne i stanowi
nieodzowny instrument przeprowadzania zmian w sferze organizacji
służby zdrowia. Jest to szczególnie uzasadnione, jeśli wziąć pod uwagę
spoczywające na organie założycielskim obowiązki zapewnienia ludno-
ści odpowiedniego poziomu i „struktury” opieki zdrowotnej oraz fi-
nansową odpowiedzialność organu założycielskiego za zobowiązania
zaciągane przez SP ZOZ-y w związku z ich funkcjonowaniem. Oprócz
argumentów czysto normatywnych, odwołujących się do brzmienia art.
36 i art. 53a ust. 1 Ustawy, można więc wysunąć również zdroworoz-
sądkowe racje przemawiające za stwierdzeniem, że organ założycielski
jest uprawniony do połączenia publicznych ZOZ-ów.

W podsumowaniu przedstawionych wyżej rozważań poświęconych
dopuszczalności łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej należy jednak zaznaczyć, że mając do dyspozycji pełną gamę
środków służących dobrej, klarownej legislacji, ustawodawca powinien
wyraźnie uregulować kwestie powstające na tle połączenia SP ZOZ-ów,
jego podstaw i skutków prawnych. Pozwoliłoby to szybciej wypracować w
orzecznictwie sądów jednolitą linię wykładni i uniknąć przeprowadzania
żmudnych procesów interpretacji częściowo niespójnych przepisów usta-
wy o zakładach opieki zdrowotnej.
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Teza: Uważam, iż statut samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej może

być uznany za źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,

jeżeli jego postanowienia określają prawa i obowiązki stron stosunku pra-

cy

1. Przesłanki uznania statutu za źródło prawa pracy

Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy źródłami prawa pracy są: przepi-
sy Kodeksu pracy, przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, okre-
ślające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także posta-
nowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie po-
rozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, określających prawa i
obowiązki stron stosunku pracy. Wobec takiego brzmienia powyższego
przepisu przyjąć należy, iż ustawodawca także statut wprost zaliczył do
źródeł prawa pracy. Aby można przyznać mu taki charakter, musi on
jednak spełniać trzy podstawowe warunki:

1) jego wydanie jest przewidziane w przepisie rangi ustawowej (jest
oparty na ustawie),

2) określa prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
3) zawiera regulacje korzystniejsze dla pracowników, aniżeli po-

wszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.
Podstawą dla wszystkich tych wymogów jest brzmienie art. 9 § 1 i 2

Kodeksu pracy (dalej – k.p.).
W doktrynie prawa pracy powszechnie określa się przepisy układów

zbiorowych pracy, regulaminów i statutów jako specyficzne (lub auto-
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nomiczne) źródła prawa pracy. Nie ma też sporu co do ich normatyw-
nego charakteru. Co prawda uznaje się, że łącznie z regulaminem sta-
tut stoi najniżej w hierarchii źródeł prawa pracy, jednakże nie niweczy
to jego normatywnego charakteru1. Przyjmuje się ponadto, że rozsze-
rzona w wyniku ostatniej nowelizacji formuła art. 9 uwzględnia specy-
ficzne dla prawa pracy rozumienie źródeł prawa pracy. Do kręgu tego
należą także akty wewnątrzzakładowe, stanowione w formie regulami-
nów i statutów, w trybie innym niż zawieranie porozumień przez part-
nerów socjalnych2. Wobec takiego stanowiska doktryny należy uznać,
że także statut samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej może być
uznany za źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,
pod warunkiem, że jego postanowienia określają prawa i obowiązki
stron stosunku pracy.

2. Charakter prawny statutu

Podkreślić należy, iż pojęcie statutu nie zostało ustawowo zdefinio-
wane. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że termin „statut”
odnosi się do aktów prawnych regulujących wewnętrzną organizację
określonych podmiotów3. Zaznacza się również różnorodność formy i
trybu stanowienia statutów. Co do zasady statuty można podzielić na:
1) nadane na podstawie upoważnienia ustawowego przez organy ad-
ministracji rządowej, lub 2) uchwalone przez upoważnione organy lub
osoby.

Do pierwszych należy zaliczyć statuty nadawane w drodze rozporzą-
dzeń lub zarządzeń. Należy je traktować jako źródło prawa pracy w
rozumieniu art. 9 k.p., jednakże nie jako specyficzne źródło prawa pra-
cy, lecz jako akty wykonawcze do ustaw.

W drugim przypadku natomiast będą one miały walor autonomicz-
nego źródła prawa pracy, jeżeli oprócz upoważnienia do ich uchwale-

 1 W. Sanetra : Z problematyki kontroli legalności wewnątrzzakładowych aktów normatywnych (w:) Stu-
dia z prawa pracy, Łódź 1988 r.; por. B. Cudowski: Statut jako pozaustawowe źródło prawa pracy (w:) Źró-
dła prawa pracy, Liber 2000.

2 J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks Pracy, Wydawnictwo „Librata” Warszawa 1996, s. 36.
 3 Wyrok TK z 10 czerwca 2003 r. Sygn. SK 37/02; OTK – A 2003/6/53; por. B. Cudowski, op. cit. s. 167-168.
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nia, będą spełniać dwie przesłanki przewidziane w art. 9 Kodeksu pra-
cy. Muszą zatem określać prawa i obowiązki stron stosunku pracy, a
ich regulacje muszą być korzystniejsze dla pracowników, aniżeli po-
wszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy
zaliczyć do drugiej z wymienionych kategorii. Zgodnie bowiem z art. 11
ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej4  (dalej – ustawa) podmiot,
który utworzył zakład opieki zdrowotnej, nadaje temu zakładowi statut,
chyba że ustawa stanowi inaczej. Regułą jest, że w przypadku samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podmiotem tym jest jed-
nostka samorządu terytorialnego. W art. 39 ust. 2 ustawy przewidziano
szczególny tryb nadawania statutu dla samodzielnego publicznego za-
kładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z jego brzmieniem – statut ZOZ-u
uchwala najpierw rada społeczna zakładu, a następnie podlega on za-
twierdzeniu przez organ, który utworzył zakład. W przypadku wojewódz-
kiego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej organem tym będzie
zarząd województwa. Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa5  upoważnia bowiem zarząd województwa do
wykonywania zadań nie zastrzeżonych dla sejmiku województwa. Z ko-
lei art. 18 tej ustawy wylicza zadania zastrzeżone do wyłącznej kompe-
tencji sejmiku województwa i wśród nich nie wymienia zatwierdzania sta-
tutów wojewódzkich publicznych ZOZ-ów. Takie też stanowisko zajął
Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi w wyro-
ku z 3 listopada 1999 r.6  uznając, iż „Przepis art. 41 ustawy o samorzą-
dzie województwa, odmiennie niż ustawa o samorządzie gminnym i usta-
wa o samorządzie powiatowym, generalną klauzulę właściwości rady
gminy z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (...), zastąpił klau-
zulą odnoszącą się do zarządu województwa, wprowadzającą domnie-
manie właściwości zarządu województwa we wszystkich sprawach nale-
żących do samorządu województwa, nie zastrzeżonych na rzecz sejmiku
województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyj-
nych”. Zatem to zarząd województwa zatwierdza statut samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej w drodze uchwały.

4 Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm.
5 Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.
6 Sygn. II SA/Łd 1115/99, OSS 2000/2/51.
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3. Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej, „ustrój zakładu opieki zdrowotnej oraz inne sprawy
dotyczące funkcjonowania, nie uregulowane w ustawie, określa statut”.
Z powyższego w oczywisty sposób wynika, iż uprawnienie do uchwale-
nia statutu ma podstawę ustawową, albowiem wymóg określenia w sta-
tucie zakresu funkcjonowania zakładu oznacza nie tylko uprawnienie
do jego wydania, ale również – w moim przekonaniu – nakaz jego wy-
dania. Nie sposób bowiem wymagać, aby ustawa – jako z istoty swej akt
normatywny o charakterze generalnym i ogólnym – mogła obejmować
wszystkie zakresy funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej. Powyż-
sze twierdzenie jest uzasadnione chociażby faktem różnorodności za-
kładów opieki zdrowotnej oraz ich specyfiką. Z uwagi na brzmienie

art. 11 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej należy uznać, iż został

spełniony wymóg przewidziany w art. 9 Kodeksu pracy, by wydanie sta-

tutu było oparte w przepisie ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy – statut zakładu opieki zdro-
wotnej określa w szczególności: 1) nazwę zakładu odpowiadającą za-
kresowi udzielanych świadczeń, 2) cele i zadania zakładu, 3) siedzibę i
obszar działania, 4) rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowot-
nych, 5) organy i strukturę organizacyjną, 6) formę gospodarki finan-
sowej. Podkreślenia wymaga okoliczność, iż przepis ten z uwagi na jego
umieszczenie w przepisach ogólnych ustawy, dotyczy wszystkich zakła-
dów niezależnie od formy ich prowadzenia. Podlegać więc będą mu
zarówno samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, publiczne
zakłady opieki zdrowotnej prowadzone w formie jednostki lub zakładu
budżetowego, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Ponadto statut samodzielnego publicznego ZOZ-u, zgodnie z art.
39 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, może określać : 1) spo-
sób uczestnictwa zakładu w prowadzeniu badań naukowych i dydak-
tycznych i prac badawczo-rozwojowych lub 2) sposób realizacji celów
naukowych i dydaktycznych oraz 3) sposób kształcenia osób przygoto-
wujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących
zawód medyczny. Pomimo takiego sformułowania przepisu ustawy, nie
można przyjąć twierdzenia, iż art. 39 ust. 1 w całości określa treść statu-
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tu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wydaje się,
iż bardziej właściwą jest wykładnia stwierdzająca, iż zawiera on obo-
wiązek wprowadzenia takich zapisów w statucie, jeżeli dana placówka
ma zamiar prowadzić działalność jako ZOZ. Tym samym art. 11 ust. 2,
wraz z art. 39 ust.1 ustawy, nie wyczerpują w całości treści postano-
wień, które mogą być zawarte w statucie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.

Ustawodawca określając niezbędną treść statutu posłużył się zwro-
tem „w szczególności”. Oczywistym jest, iż świadczy to o otwartym za-
kresie spraw, które może regulować materia statutowa. Prawodawca w
przytoczonym wyżej przepisie – w moim przekonaniu – wprowadził jedy-
nie swoiste minimum minimorum treści statutu zakładu opieki zdrowot-
nej. Sprzeczny z tym przepisem będzie statut zakładu opieki zdrowotnej
nie zawierający któregokolwiek z elementów przewidzianych w przepi-
sie art. 11 ust. 2 ustawy. Jednakże nie można przyjąć, by statut nie mógł
być bogatszy w swych postanowieniach aniżeli minimum przewidziane w
ustawie. Świadczy o tym brak numerus clausus dopuszczalnych postano-
wień statutowych (wspomniany zwrot „w szczególności”). Jak podkreśla
się w piśmiennictwie przedmiotu: „Przepisy stosownych ustaw przewi-
dują, co „powinien” określać statut. W tych przypadkach mamy więc do
czynienia z określeniem minimalnej (koniecznej) treści statutu. Powszech-
nie więc przyjmuje się, że statuty te mogą zawierać i inne, dodatkowe
postanowienia, byle nie były sprzeczne z prawem”7.

Dotyczy to również postanowień bezpośrednio regulujących prawa
i obowiązki stron stosunku pracy. W ustawie o zakładach opieki zdro-
wotnej brak jest bowiem jakiegokolwiek przepisu zakazującego zawar-
cia w postanowieniach statutu regulacji dotyczących praw i obowiązków
stron stosunku pracy. W szczególności dotyczy to sytuacji kierownika
zakładu opieki zdrowotnej, albowiem – jak się zdaje – właśnie jego status
jest przedmiotem szczególnego zainteresowania podmiotu nadającego
bądź zatwierdzającego statut. Dla przykładu – statut może określać na
jakiej podstawie będzie zatrudniany kierownik ZOZ. Precyzowałby tym
samym przepisy ustawy dające organowi, który utworzył zakład, dużą
swobodę w tym zakresie. Statut może również zawierać zapisy dotyczące
wynagrodzenia kierownika. Przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowot-

7 B. Cudowski : op. cit. s. 170 i podane tam piśmiennictwo.
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nej także nie zawierają w tym zakresie żadnego zakazu. Jeżeli więc statut

zakładu opieki zdrowotnej będzie zawierał postanowienia dotyczące praw

i obowiązków stron stosunku pracy (choćby jedynie w zakresie kierow-

nika zakładu), nie sposób twierdzić, że nie stanowi on źródła prawa pra-

cy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy.

4. Stanowisko Sądu Najwyższego

Odmienny pogląd prezentuje Sąd Najwyższy w wyroku z 18 stycznia
2005 r., zgodnie z którym : „Statut zakładu opieki zdrowotnej określa przed-
miot działania zakładu, jego organy, a także gospodarkę finansową, co
wyklucza zamieszczenie w nim postanowień dotyczących nawiązania sto-
sunku pracy z dyrektorem publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także
świadczeń przysługujących mu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.
Statut zakładu opieki zdrowotnej w części zawierającej takie regulacje nie
może być traktowany jako źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k. p.
i stanowić podstawy roszczenia o odszkodowanie”8. Uzasadniając powyż-
szą tezę Sąd Najwyższy stwierdził, iż: „Według tego przepisu (art. 11 usta-
wy o zakładach opieki zdrowotnej – przyp. autora) statut zakładu opieki
zdrowotnej jest podstawowym dokumentem określającym przedmiot dzia-
łania zakładu, jego organy, a także gospodarkę finansową, w części, w któ-
rej ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie zawiera regulacji. Taki cha-
rakter statutu wyklucza zamieszczanie w nim regulacji dotyczącej nawią-
zania stosunku pracy z dyrektorem publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej, a także świadczeń przysługujących mu w związku z rozwiązaniem sto-
sunku pracy (…). Z art. 11 nie wynika, by w statucie mogły się znaleźć
postanowienia dotyczące bezpośrednio zasad wynagradzania kierownika
ZOZ-u, w tym przyznawania mu innych świadczeń związanych z pracą, a
także korzystniejszych od kodeksowych z tytułu rozwiązania stosunku pra-
cy (…). Tak więc statut ZOZ-u (…) nie może być traktowany jako źródło
prawa pracy w rozumieniu art. 9 k. p. i nie stanowi „sam z siebie” podstawy
roszczenia o odszkodowanie”9.

 8 Sygn. II PK 131/04, OSNP 2005/16/249,
9 Ibidem.
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Na potwierdzenie swojego stanowiska Sąd Najwyższy odwołał się
do innego wyroku z 24 maja 2001 r., w którym uznał, iż : „Statut organi-
zacyjny wojewódzkiego zakładu weterynarii wydany na podstawie art.
15 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe, nie stano-
wił podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy z powołania z rejono-
wym lekarzem weterynarii”10.

Uważam, że powyższe stanowisko Sądu Najwyższego, odmawiające
waloru autonomicznego źródła prawa pracy statutowi samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli zawiera on postanowie-
nia dotyczące praw i obowiązków stron stosunku pracy, jest co najmniej
wątpliwe i nie znajduje wystarczających podstaw prawnych. Przede
wszystkim podnieść należy, iż art. 9 Kodeksu pracy nie różnicuje statu-
tów, jako specyficznego źródła prawa pracy, jeżeli tylko spełniają one
wymogi przewidziane w tym artykule. W literaturze przedmiotu nie jest
kwestionowany pogląd, iż : „Przepis art. 9 k.p. w obecnej wersji zalicza
wszystkie statuty do źródeł prawa przedmiotowego w odniesieniu do
stosunku pracy. Równocześnie nadaje statutom określone miejsce w
specyficznie rozumianej hierarchii norm prawa pracy”11.

Nadto Sąd Najwyższy – jak się wydaje – bez wystarczających pod-
staw uznaje, iż art. 11 ustawy wprowadza swoiste ramy dla postanowień
nie przewidzianych w tym przepisie, poprzez określenie obligatoryj-
nych składników treści statutu. Podkreślenia wymaga okoliczność, iż
twierdzenie takie w żaden sposób nie wynika z treści tego przepisu.
Sąd Najwyższy formułując omawiane stanowisko posłużył się metodą
wykładni celowościowej, jednakże – w moim przekonaniu – abstrahu-
jąc od regulacji dotyczących statutów innych podmiotów zawartych
w przepisach prawa. Podobne przepisy dotyczą statutu spółki akcyjnej,
przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni itp. Jak wspomniałem wy-
żej – przepisy te określają jedynie konieczną, minimalną treść statutu,
co umożliwia wprowadzenie do jego postanowień zapisów dodatko-
wych, nie zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy pra-
wa. Takie stanowisko powszechnie jest akceptowane w piśmiennictwie
prawniczym12.

10 Sygn. PKN 404/00, OSNP 2003/6/146.
11 A. Jedliński, L. Kaczyński : Statut jako źródło prawa pracy, PiP 1999/4/28.
12 A. Kidyba : Prawo handlowe, C. H. Beck Warszawa 2000r., s. 332 i 445, S. Sołtysiński, A. Szajkowski,

J. Szwaja : Kodeks handlowy. Komentarz, t. 2, Warszawa 1998 r., s. 85.
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Nie sposób przyjąć, aby przepisowi art. 11 ustawy nadawać odmien-
ny sens, aniżeli innym przepisom zawierającym uprawnienie do nada-
nia statutu. Statuty innych podmiotów określają również przedmiot ich
działania, organy, strukturę, zawierają postanowienia dotyczące ich fi-
nansów – analogicznie do statutu zakładu opieki zdrowotnej. Wbrew
stanowisku Sądu Najwyższego – jest to typowa cecha statutu, nie zaś
cecha specyficzna dla statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej. Wobec powyższego – skoro nie budzi sprzeciwu umiesz-
czanie postanowień będących autonomicznym źródłem prawa pracy w
rozumieniu art. 9 k.p. w statutach innych podmiotów niż samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej, to niezrozumiałym jest stanowi-
sko Sądu Najwyższego, które nie dopuszcza takiej możliwości w przy-
padku statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Stanowisko Sądu Najwyższego byłoby uprawnione, gdyby zakaz zawie-
rania postanowień dotyczących uprawnień i obowiązków stron stosun-
ku pracy w statucie zakładu opieki zdrowotnej, wynikał z jakiegokol-
wiek przepisu ustawy. Jednakże ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
żadnego takiego zakazu nie zawiera. W moim przekonaniu wyprowa-
dzenie takiego zakazu w drodze wykładni (w szczególności funkcjonal-
nej) nie jest dopuszczalne. Jednocześnie stanowisko takie byłoby w
oczywistej sprzeczności z podstawową zasadą prawa pracy: uprzywile-
jowania pracowników w prawie pracy13.

Sąd Najwyższy na poparcie omawianej tezy przytoczył wyrok z 24
maja 2001 r. odmawiający statutowi wojewódzkiego zakładu weteryna-
rii waloru autonomicznego źródła prawa pracy14. Odwołanie się do
powołanego wyroku jest o tyle nietrafne, iż przytaczane orzeczenie Sądu
Najwyższego nie uznaje statutu organizacyjnego zakładu weterynarii
za specyficzne źródło prawa pracy z całkiem innego powodu. Sąd w
tym wyroku uznał mianowicie, iż brak było wyraźnego upoważnienia
ustawowego do wydania przez wojewodę zarządzenia nadającego sta-
tut wojewódzkiemu zakładowi weterynarii. Sąd expressis verbis stwier-
dził: „Zarządzeniu wojewody, wydanemu bez wyraźnej podstawy usta-
wowej (bo nie sposób za taką uznać art. 15 ust. 2 ustawy z 5 stycznia
1991 r. – Prawo budżetowe – przyp. autora) nie można nadawać cha-

13 T. Zieliński (red.): [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 155.
14 Sygn. I PKN 404/00.
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rakteru przepisu prawa pracy, choćby ze względu na treść art. 9 § 1
k.p.”. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, iż Sąd Najwyższy przyjął
pogląd niekiedy wyrażany w piśmiennictwie, zgodnie z którym: „Dla
statutu w rozumieniu art. 9 k. p. potrzebne jest nie tylko upoważnienie
ustawowe do stanowienia aktu o tej nazwie, ale potrzebna jest również
wyraźna norma zezwalająca lub nakazująca regulowanie za jego po-
mocą praw i obowiązków pracowników”15. Wydaje się, że takie stano-
wisko jest nieuzasadnionym zawężeniem statutu jako specyficznego
źródła prawa pracy, zwłaszcza że do powyższej wykładni nie uprawnia
treść art. 9 k.p. Nie sposób z brzmienia tego przepisu wyinterpretować
przesłanki wyraźnego upoważnienia (lub też nakazu) do zamieszcza-
nia w statucie postanowień bezpośrednio regulujących prawa i obo-
wiązki stron stosunku pracy. Art. 9 nie zawiera takiego wymogu dla
uznania danego aktu wewnątrzzakładowego za źródło prawa pracy.
Nadto przyjęcie zasadności takiego stanowiska prowadziłoby do sytu-
acji, w której postanowienia statutu korzystniejsze dla pracowników
nie byłyby źródłem wewnątrzzakładowego prawa pracy, co – jak już
wspomniałem – można uznać za niezgodne z zasadą uprzywilejowania
pracowników w prawie pracy. Pogląd Sądu należy zatem potraktować
jako kontrowersyjny.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w omawianym wyroku z 18 stycz-
nia 2005 r., Sąd Najwyższy nie podzielił swego wcześniejszego stanowi-
ska, w którym bardzo liberalnie oceniał wewnątrzzakładowe uregulo-
wania, przyznając im walor autonomicznego źródła prawa pracy. Przy-
kładem takiego stanowiska jest wyrok z 11 czerwca 1997 r., w którym
Sąd uznał, iż „Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w za-
kresie w jakim reguluje prawa i obowiązki zatrudnionych w niej pra-
cowników będących wspólnikami, a nadto czyni to w sposób bardziej
korzystny niż powszechnie obowiązujące przepisy, jest źródłem prawa
pracy (art. 9 § 1 k.p.)”16. Zaznaczyć należy, że art. 9 § 1 Kodeksu pracy
nie wymienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako
autonomicznego źródła prawa pracy. Skoro więc Sąd Najwyższy uznał
umowę spółki z o.o. za autonomiczne źródło prawa pracy, pomimo iż
art. 9 k.p. jej nie wymienia, przy zastosowaniu wykładni rozszerzającej

15 A. Jedliński, L. Kaczyński , op. cit.,
 16 Sygn. I PKN 201/97, (OSNP 1998/10/296).
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tego przepisu, to tym bardziej statut samodzielnego publicznego zakła-
du opieki zdrowotnej należy zakwalifikować jako swoiste źródło prawa
pracy. Zwłaszcza, że wynika to wprost z brzmienia art. 9 Kodeksu pra-
cy, zaś wykładnia ścieśniająca tego przepisu dokonana przez Sąd Naj-
wyższy w omawianym wyroku wydaje się być nieuprawniona.

5. Czy statut ZOZ-u jest aktem prawa miejscowego?

Z uwagi na tryb zatwierdzania statutu powstaje zagadnienie, czy sta-
tut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie jest ak-
tem prawa miejscowego w rozumieniu art. 94 Konstytucji RP. Przepis
ten stanowi bowiem, iż: „Organy samorządu terytorialnego oraz tere-
nowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upo-
ważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wyda-
wania aktów prawa miejscowego określa ustawa”. W moim przekona-
niu za takie ustawowe upoważnienie można by uznać art. 39 ust. 2 i 3
w związku z art. 11 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Aby twier-
dzenie to było uzasadnione, art. 11 musiałby jednak precyzyjnie okre-
ślać obowiązkową treść statutu. Tymczasem ustawodawca w przepisie
tym posłużył się jedynie wyliczeniem przykładowym, o czym niewątpli-
wie świadczy użycie zwrotu: „W statucie zakładu opieki zdrowotnej okre-
śla się w szczególności (...)”. Wobec powyższego – wyliczenie zawarte w
tym artykule nie ma charakteru enumeratywnego. Uważam, iż już ta
okoliczność uniemożliwia uznanie statutu samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej za akt prawa miejscowego. Nadto może
budzić wątpliwości, czy „zatwierdzenie” przewidziane w art. 39 ust. 2
ustawy jest znaczeniowo tożsame z „ustanowieniem”, którego wymaga
przepis konstytucyjny. Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych17  – ogłoszenie aktu normatywnego w dzienni-
ku urzędowym jest obowiązkowe. Art. 13 tej ustawy nie przewiduje na-
tomiast obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

 17 Tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606.
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uchwał zarządu województwa. Wobec powyższego nie ma podstawy,
aby uchwałę zatwierdzającą statut (jak i sam statut samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej – jako załącznik do niej) publiko-
wać w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Per analogiam można w
tym miejscu przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z 16 stycznia 2004 r., w którym sąd stwierdził: „Statut
szkoły nie jest aktem prawa miejscowego i brak jest podstaw do jego
publikacji w dzienniku urzędowym województwa”18.

Kolejnym argumentem przeciwko uznaniu statutu zakładu opieki
zdrowotnej za akt prawa miejscowego jest okoliczność, iż dotyczy on
tylko danego podmiotu prawa i nie stanowi aktu prawa powszechnie
obowiązującego na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.
Na powyższą cechę zwracał uwagę również Trybunał Konstytucyjny w
uzasadnieniu powoływanego wyroku z 10. 06. 2003 r. (Sygn. SK 37/02).

Reasumując przyjąć należy, że statut samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej nie ma waloru prawa miejscowego.

6. Konstytucyjność statutu jako źródła prawa pracy

W związku z problematyką charakteru prawnego statutu, podnieść na-
leży zagadnienie zgodności art. 9 § 1 k.p. z art. 87 Konstytucji. W literatu-
rze przedmiotu zgłaszane są bowiem wątpliwości co do zgodności art. 9 § 1
K.p. z Konstytucją19. Powyższe zastrzeżenia straciły na aktualności z uwagi
na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2003 roku20. Wy-
rokiem tym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 9 § 1 k.p. „w zakresie w
jakim odnosi się do statutów, jest zgodny z art. 59 ust. 2 i art. 87 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. W uzasadnieniu powołanego wy-
roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że źródła prawa zostały podzielo-
ne przez ustawodawcę konstytucyjnego na dwie kategorie: źródła prawa
powszechnie obowiązującego oraz akty o charakterze wewnętrznym. Akty
o charakterze powszechnie obowiązującym mogą regulować postępowa-

18 Sygn. II SA/Po 2428/03, OSS 2005/3/73.
19 M. Seweryński, Porozumienia zbiorowe w prawie pracy (w:) Źródła prawa pracy, Liber 2000, s. 111.
20 Sygn. SK 37/02, OTK – A 2003/6/53.
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nie wszelkich kategorii adresatów: wszystkich obywateli, organów państwo-
wych, wszelkich instytucji i organizacji publicznych oraz prywatnych. Z kolei
akty o charakterze wewnętrznym mogą być adresowane wyłącznie do pod-
miotów podległych organowi, który je wydał. Akty te nie mogą kształto-
wać sytuacji prawnej podmiotu spoza układu organizacyjnego, podległego
organowi wydającemu dany akt. Akty wewnętrzne nie mogą stanowić pod-
stawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
Inaczej niż system prawa powszechnie obowiązującego, system aktów pra-
wa wewnętrznego ma charakter otwarty. Jego trzon stanowią akty wymie-
nione w art. 93 ust. 1 Konstytucji, ale nie ma konstytucyjnego zakazu, by
przepisy ustawowe upoważniały także inne podmioty do stanowienia za-
rządzeń czy uchwał, a nawet aktów inaczej nazwanych, ale odpowiadają-
cych charakterystyce aktu wewnętrznego21. Trybunał podkreślił tym samym,
że statuty stanowią źródło prawa pracy wyłącznie w zakresie, w jakim nor-
mują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, a przy tym mają ograniczo-
ny krąg adresatów. Taki statut jest bowiem adresowany wyłącznie do pra-
codawcy i zatrudnianych przez niego pracowników. Nadto Trybunał uznał,
iż „sens art. 9 (k.p. – przypis red.) polega na nadaniu postanowieniom
statutów mocy wiążącej między stronami stosunku pracy i wyłącznie mię-
dzy tymi stronami. Statuty, podobnie jak i regulaminy, wiążą zarówno pra-
codawcę jak i pracowników. Jednocześnie art. 9 ma znaczenie dla prawa
procesowego. Naruszenie wymienionych aktów prawnych może stanowić
podstawę kasacji, tak jak naruszenie przepisów powszechnie obowiązują-
cego prawa materialnego”22.

Powyższe stanowisko Trybunału Konstytucyjnego uprawnia do twier-
dzenia, iż statuty nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa w
rozumieniu art. 87 Konstytucji, jednakże stanowią źródło prawa pracy
o ściśle określonym zakresie adresatów, którzy są nim związani. Wobec
powyższego uważam, iż bardziej właściwe byłoby posłużenie się przez
Trybunał formułą „nie jest niezgodny z art. 87 Konstytucji”, aniżeli „jest
zgodny z art. 87 Konstytucji”. Przepis ten nie stanowi bowiem adekwat-
nego wzorca kontrolnego dla oceny zgodności z Konstytucją art. 9 k.p.
z uwagi na okoliczność, że statut wprowadza przepisy prawa pracy je-
dynie pomiędzy stronami konkretnego stosunku pracy, a nie przepisy

 21 Ibidem.
22 Ibidem.
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powszechnie obowiązujące. Jednakże art. 190 ust. 1 Konstytucji nadaje
wyrokom Trybunału Konstytucyjnego moc powszechnie obowiązującą,
zatem przyjąć należy, iż art. 9 Kodeksu pracy jest zgodny z art. 87 ust. 1
Konstytucji RP.

7. Podsumowanie

Reasumując powyższe rozważania stwierdzić należy, iż:
1. Nadanie albo uchwalenie statutu zakładu opieki zdrowotnej znaj-

duje podstawę w art. 11 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Tym samym taki statut spełnia wymóg przewidziany w art. 9 § 1 Kodek-
su pracy, aby akt wewnątrzzakładowy był oparty na ustawie;

2. Statut zakładu opieki zdrowotnej może zawierać oprócz posta-
nowień dotyczących przedmiotu jego działania, struktury, organów
i formy jego gospodarki finansowej, inne zapisy o treści nie uregulowa-
nej w art. 11 § 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Świadczy o tym
użyty w tym przepisie przez ustawodawcę zwrot „w szczególności”. Art.
39 ust. 1 tej ustawy nie określa w pełni postanowień statutu samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Nie ma zatem przeszkód
formalnych, aby statut zawierał postanowienia bezpośrednio regulują-
ce prawa i obowiązki stron stosunku pracy;

3. Nie jest bezwzględną przesłanką uznania statutu za autonomicz-
ne źródło prawa pracy istnienie w delegacji ustawowej specjalnego
uprawnienia do regulowania praw i obowiązków stron stosunku pracy
w statucie;

4. Wbrew stanowisku Sądu Najwyższego wyrażonemu w wyroku
z 18 stycznia 2005 r. (Sygn. II PK 131/04), statut samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej, który spełnia przesłanki zawarte
w art. 9 Kodeksu pracy, stanowi specyficzne źródło prawa pracy.
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Tematem niniejszego artykułu jest przedawnienie roszczeń o napra-
wienie szkód objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela, która wy-
nika z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej: OC),
zarówno obowiązkowego jak i dobrowolnego2. Autor skupia się w szcze-
gólności na zagadnieniu szkód wyrządzonych w związku ze świadcze-
niami opieki zdrowotnej3. Ograniczenie tematu do szkód na osobie nie
jest usprawiedliwione względami dogmatycznymi, lecz doniosłością
praktyczną tej tematyki.

1. Podstawy i przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela

za szkodę

Ogólne zasady odpowiedzialności wyraża art. 822 § 1 k.c. Wskazuje on
jednoznacznie na umowę jako źródło stosunku obligacyjnego ubezpiecze-
nia OC. Jest ona także podstawą pieniężnej postaci świadczenia odszko-
dowawczego za szkodę wyrządzoną osobom trzecim, będącą następstwem
zdarzenia przewidzianego w umowie, określanego mianem wypadku ubez-
pieczeniowego. Ustawowym warunkiem włączenia ubezpieczyciela (zakła-
du ubezpieczeń) w naprawianie szkody, jest odpowiedzialność za szkodę
ubezpieczającego albo osoby, na rzecz której umowa ubezpieczenia zosta-

1 Referat przedstawiony na III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zarządzanie Ryzykiem i Ubezpie-
czenia w Zakładach Opieki Zdrowotnej, zorganizowanej przez Kwartalnik Prawo i Medycyna oraz Instytut
Problemów Ochrony Zdrowia w Warszawie, w dn. 20-21 kwietnia 2006 r.

2 Art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.03.124.1151 ze
zm.)

3 Według klasyfikacji ryzyka na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpie-
czeniowej (Dz.U.03.124.1151 ze zm.), ryzyko takiego ubezpieczenia zalicza się do kategorii ogólnej.
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ła zawarta. Zgodnie z art. 822 § 4 k.c.4  – uprawniony do odszkodowania,
w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej, może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubez-
pieczeń (actio directa). Wynikające z kodeksu cywilnego konstrukcyjne ele-
menty ubezpieczenia OC, uzupełnia przepis art. 13 ust. 2 ustawy z 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych5, sta-
nowiący, że w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywil-
nej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej
podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości
sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Szukając zatem podstawy odpowiedzialności ubezpieczyciela, należy
wskazać na zobowiązanie, powstałe wskutek zawarcia umowy dobrowol-
nej albo obowiązkowej. Właściwością tego zobowiązania, wynikającą z ry-
zyka objętego ochroną, tj. odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, jest
swoiste wstąpienie ubezpieczyciela w sytuację prawną sprawcy – z modyfi-
kacjami wynikającymi z przepisów ustawowych i postanowień umowy ubez-
pieczenia, regulujących odmiennie zakres i przesłanki odpowiedzialności
ubezpieczyciela6. Dotyczy to np. sumy gwarancyjnej, będącej odstępstwem
od zasady pełnego odszkodowania albo wyłączenia restytucji naturalnej,
korzystnej niejednokrotnie dla sprawcy, a nie stosowanej przez ubezpie-
czyciela. Odpowiedzialność ubezpieczyciela podlega zatem ocenie według
ogólnych reguł prawa odszkodowawczego, co do zasad i przesłanek. Poję-
cie szkody ma bowiem znaczenie ogólne dla stosunków cywilnoprawnych,
których częścią jest prawo ubezpieczeń majątkowych7.

Wyżej wspomniano o odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie
umowy obowiązkowej lub dobrowolnej. Obowiązkiem ubezpieczenia od

4 Od chwili wejścia w życie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątko-
wych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242), zdezaktualizowała się zasada prawna – uchwała 7 sędziów SN
z 24.01.1972 r., III CZP 74/71, OSNC 1972/7-8/122, głosząca, że poszkodowany nie jest uprawniony, na
podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej innej osoby, do dochodzenia przed sądem
roszczeń od zakładu ubezpieczeń. Mimo to umowa ubezpieczenia OC nadal nie może być uznana za pac-
tum in favorem tertii (art. 393 § 1 k.c.). Nowelizując art. 822 § 3 k.c. w 1990 r. usunięto zwrot o odszkodo-
waniu na rzecz osoby trzeciej, sugerujący odmienną konstrukcję prawną. Uprawnienie poszkodowanego
jest dopuszczalnym w myśl art. 56 kc. skutkiem czynności prawnej, tj. umowy ubezpieczenia. 

5 Dz.U.03.124.1152 ze zm.
6 Ubezpieczyciel spłaca swój dług, wobec czego m. zd. nie ma zastosowania art. 518 § 1 pkt 1 kc. Tzw.

regres ubezpieczeniowy wynika z przepisów szczególnych ( art. 518 § 1 pkt 4 kc). W tej kwestii por. kontro-
wersyjną uchwałę (7) III CZP 98/95, OSNC 1995, nr 12, poz. 169.

7 Por. uchwałę SN z 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01, OSP 2002, nr 7-8, poz. 103 niepubl., wyrok z
20 lutego 2002 r., V CKN 903/00, OSNC 2003/1/15.
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odpowiedzialności cywilnej objęte zostały także skutki szkody wyrządzo-
nej w związku z wykonywaniem opieki zdrowotnej. Dotyczy to jednak tyl-
ko spełniania świadczeń w ramach umowy, określonej w art. 35 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa określa ją mianem „zamówienia
na świadczenie zdrowotne”. Umowa ta umożliwia wymienionym podmio-
tom indywidualnym lub grupowym (lekarzom, pielęgniarkom, położnym
oraz innym profesjonalistom w zakresie świadczeń zdrowotnych), wyko-
nywanie określonej cząstki zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej8.
Treść umowy ubezpieczenia powinny określać ogólne warunki ubezpie-
czeń. Ustawodawca upoważnił jednak ministra właściwego do spraw insty-
tucji finansowych do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego
zakresu ubezpieczenia obowiązkowego przyjmującego zamówienie, ter-
minu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwaran-
cyjnej, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanego zawodu oraz zakresu
realizowanych zadań (art. 35 ust. 8 ustawy). Minister Finansów wydaje
rozporządzenie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdro-
wia, po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych oraz Pol-
skiej Izby Ubezpieczeń. Wskazana praktyka legislacyjna dotyczy zresztą
i pozostałych ubezpieczeń z tej samej grupy ryzyka. Wykonując to upoważ-
nienie Minister Finansów wydał rozporządzenie z 23 grudnia 2004 r.9

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod-
miotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne10. Rozporzą-
dzenie wyłącza z zakresu ubezpieczenia szkody w mieniu i określa wyso-
kość minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do każdego zdarzenia,
którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC11.

8 Istnienie między przyjmującym a NFZ umowy o świadczenia opieki zdrowotnej (tzw. kontraktu) nie
jest wymogiem zawarcia umowy, o której mowa w art. 35 ustawy ZOZ.

9 Zastępujące od dnia 1 stycznia 2005 r. poprzednie rozporządzenie z dnia 17 listopada 1998 r. –
Dz.U.1998.143.921.

10 Dz.U.2004.283.2825.
11 Na tle regulacji normatywnej opartej na przepisie art. 35 ust. 8 ustawy o ZOZ. podnoszona bywa

kwestia spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC pracowników medycznych przez zawarcie umowy OC
dobrowolnej. Moim zdaniem nie ma dostatecznych podstaw do wyłączenia wówczas ochrony ubezpiecze-
niowej ze strony ubezpieczyciela – jeżeli zdarzenie takie było objęte ryzykiem ubezpieczenia dobrowolne-
go, a szkoda nastąpiła podczas wykonywania „zamówienia”. Gdyby suma ubezpieczenia (gwarancyjna)
z umowy dobrowolnej była niższa niż w umowie obligatoryjnej zakład ubezpieczeń ponosiłby odpowie-
dzialność tylko do tej niższej wysokości. Dotyczy to również innych wyłączeń (podmiotowych i przedmio-
towych) w umowie dobrowolnej. Ponieważ ustawa nie zawiera sankcji za brak ubezpieczenia przyjmujące-
go, w razie braku odpowiedzialności ubezpieczyciela pozostaje osobista odpowiedzialność przyjmującego
i solidarna odpowiedzialność udzielającego zamówienia (S.P. ZOZ).
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Podobny (niedobrowolny) charakter mają też ubezpieczenia OC za-
wierane przez świadczeniodawców, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych12. Nie są one wprost wymienione w art. 4 ustawy z 22
maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, jednakże mechanizm
ustalania treści umów o wykonywanie świadczeń zdrowotnych, oparty na
ogólnych warunkach określanych przez Ministra Zdrowia13, wskazuje –
mimo wielu ustępstw na rzecz świadczeniodawców – że z punktu widze-
nia świadczeniodawców ubezpieczenia wskazane w ogólnych warunkach14

są obowiązkowe, oparte na przymusie ekonomicznym.
Dopuszczalność kierowania przez poszkodowanego roszczenia bez-

pośrednio w stosunku do ubezpieczyciela lub „wwiązanie” go w proces
wskutek przypozwania, w wypadkach określonych w art. 20 ust. 2 usta-
wy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...)15, aktualizuje problem
przedawnienia.

2. Przedawnienie roszczeń majątkowych

Przepisy o przedawnieniu należą do grupy określanej niegdyś mia-
nem „dawności”, obejmującej także inne zmiany stanu prawnego wyni-
kające z upływu czasu, jak np. prekluzję. Istotę przedawnienia określa
się jako ograniczenie wierzyciela w możliwości dochodzenia swego pra-
wa16. Punctum saliens tej instytucji tkwi jednak w uprawnieniu zobowią-

zanego do uchylenia się od zaspokojenia roszczenia ( art. 117 § 2 k.c.);
dlatego ocena, czy nastąpiło przedawnienie, winna być dokonywana wła-

12 Dz.U.2004 nr 210 poz. 2135 ze zm.
13 Por. art. 137 ust. 9 ustawy o świadczeniach  (...) oraz Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie regulaminu negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej – Dz.U.05.68.608.

14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz.U.2005.197.1643.

15 Zwrot „przypozwanie” zakłada instytucję procesową uregulowaną w art. 84 i 85 k.p.c. (uchwała 7
sędziów SN z 13 maja 1996 r., III CZP 184/95, OSNC 1996/7-8/91). Chodzi tu o zawiadomienie osoby
trzeciej o toczącym się procesie w tym celu, aby mogła ona zgłosić swe wstąpienie do sprawy w charakterze
interwenienta ubocznego. Przypozwanie nie wywiera żadnych bezpośrednich skutków procesowych, a w
szczególności osoba przypozwana przez sam fakt przypozwania nie staje się jeszcze uczestnikiem postępo-
wania.

16 E. Skowrońska-Bocian: Prawo cywilne, część ogólna, LexisNexis 2005, s. 230-231.
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śnie z punktu widzenia dłużnika, który po upływie terminu nabywa pra-
wo podmiotowe, wykonywane przez podniesienie zarzutu niweczącego
skuteczność roszczenia. Oczywiście stosunek zobowiązaniowy po upły-
wie terminu przedawnienia nie wygasa i nadal istnieje, lecz w postaci
naturalnej – bez sankcji przymusu. Gdyby zobowiązanie wygasało, sąd –
w razie powzięcia wiadomości – uwzględniałby ten stan z urzędu w ra-
mach stosowania prawa materialnego. Tymczasem konstrukcja wymaga-
jąca zarzutu powoduje, że to zobowiązany, działając w ramach swego
prawa podmiotowego, kształtuje stan prawny swoim oświadczeniem17.

Znaczenie przedawnienia, jako instytucji przywracającej pewność pra-
wa, dla porządku prawnego jest duże; świadczy o tym wyłączenie możliwo-
ści zrzeczenia się tego zarzutu przed upływem terminu i umownego przed-
łużania terminów ustawowych przedawnienia (art. 119 k.c.). Destrukcyjny
wpływ czasu na roszczenia majątkowe jest jednak zasadą prawa cywilnego.
Dlatego nawet brak przepisu określającego termin przedawnienia roszcze-
nia majątkowego, nie dopuszcza wykładni, iż biegnie ono bez końca, a wy-
maga jedynie ustalenia w drodze zabiegów interpretacyjnych. Przepisy re-
gulujące przedawnienie są rozproszone i zróżnicowane co do długości ter-
minu oraz początku jego biegu. Dość wyraźna cezura występuje natomiast
na tle podziału reżimu odpowiedzialności na deliktowy albo kontraktowy.

Dla roszczeń odszkodowawczych opartych na podstawie deliktowej18

zasadnicze znaczenie ma art. 442 k.c. Można przypuszczać, że będzie
wzrastało również znaczenie art. 449 k.c., nie obojętnego wszak dla sto-
sunków w opiece zdrowotnej (działanie uboczne leków, materiałów
medycznych i narzędzi oraz urządzeń diagnostycznych i leczniczych).

17 Zdawałoby się, że w systemie pełnej apelacji pozwany może je podnieść do chwili zamknięcia roz-
prawy odwoławczej. Ta reguła jest jednak mocno ograniczona przez tzw. prekluzję dowodową ogólną,
którą wyraża art. 381 kpc lub szczególną zarządzoną przez sąd (art. 207 § 3 kpc).

18 Dochodzenie w reżimie deliktowym roszczenia o naprawienie szkody na osobie bywa nieraz ko-
nieczne, a często wygodne. Chodzi o wykorzystanie dowodu prima facie, konstrukcji winy anonimowej,
organizacyjnej. Doprowadzenie w toku świadczeń opieki zdrowotnej do pogorszenia się stanu zdrowia
pacjenta, łatwo potraktować jako delikt ze względu na rodzaj naruszonego dobra, nieprzystawalność ta-
kiego zdarzenia do ewentualnego stosunku umownego. Moim zdaniem w wielu przypadkach świadczeń
opieki zdrowotnej, odbywa się ona na podstawie umowy, nawet odnośnie świadczeń mających wyraźny
komponent rezultatu (usługi protetyczne, estetyczne, stomatologiczne, niektóre chirurgiczne). General-
nie zaś należy przyjąć dopuszczalność reżimu kontraktowego w procesie o odszkodowanie za szkodę wy-
rządzoną zarówno ubezpieczonym zdrowotnie, jak i nieubezpieczonym. Poddanie się pacjenta (przymuso-
wemu) ubezpieczeniu zdrowotnemu, rodzi po jego stronie prawo podmiotowe do świadczeń opieki zdro-
wotnej o charakterze publicznym (ubezpieczenia zdrowotnego). Fakty jednak wskazują, że ten sam świad-
czeniodawca zawiera z ubezpieczonym umowy cywilne o dodatkowe świadczenia opieki zdrowotnej. Nie-
zależnie od oceny etycznej takich praktyk, należy uznać ich odrębność i stosować reżim odpowiedzialności
cywilnej w razie nienależytego wykonania umowy. W razie bezprawnosci i winy personelu oraz wyrządze-
nia szkody, dochodzi do zbiegu dwóch reżimów odpowiedzialnosci (art. 443 k.c.).
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Początek biegu przedawnienia roszczeń z czynu niedozwolonego, nie-
będącego zbrodnią lub występkiem19, określa obiektywny stan wiedzy po-
szkodowanego (tempus scientiae) o szkodzie i osobie obowiązanej do jej
naprawienia. Jeśli zdarzenie wyrządzające szkodę było przestępstwem, ter-
min przedawnienia biegnie od chwili jego popełnienia (a tempore facti).
Obydwa unormowania mogą krzyżować się i nie można z góry przesądzać,
który termin upłynie wcześniej. Sformułowanie „poszkodowany dowiedział
się o szkodzie”, odsyła do stanu świadomości poszkodowanego i do (nie-
jednoznacznego) pojęcia szkody, która oznacza zarówno uszczerbek na
zdrowiu, jak i uszczerbek majątkowy. Między tymi dwoma stanami zacho-
dzi związek przyczynowo-skutkowy, ale oznaczenie ich na „prostej czasu”
nie jest łatwe. Jest oczywiste, że szkoda rozumiana jako uszczerbek na zdro-
wiu, nie może pojawić się wcześniej od zdarzenia sprawczego. Wątpliwe
jednak, czy zawsze pojawia się później, jak stwierdzono w uzasadnieniu
uchwały III CZP 84/0520. W logicznym punkcie czasowym dzieje się tak
zawsze, ale w czasie rozumianym jako interwał, tj. gęsty i ciągły zbiór chwil
poddany ocenie jurydycznej, czas niektórych przynajmniej zdarzeń pokry-
wa się ze szkodą pierwszego stopnia, czyli obiektywnie istniejącą szkodą
na osobie21. Jeszcze dalej – na omawianej prostej czasu – pojawia się za-
zwyczaj uszczerbek majątkowy jako następstwo szkody na osobie22.

W praktyce prawniczej nie dokonuje się na ogół subtelnych rozważań
co do chwili powstania szkody, ponieważ wg art. 442 k.c. termin liczy się od
dnia nastąpienia zdarzenia sprawczego i jego szczególnej postaci, tj. po-
pełnienia przestępstwa lub dowiedzenia się poszkodowanego o szkodzie i
osobie zobowiązanej do jej naprawienia23. W orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego pod rządem kodeksu zobowiązań i kodeksu cywilnego z 1964 r.24,

19 Legalną definicję tych pojęć zawiera kodeks karny. Według art. 7 § 2 i 3 zbrodnią jest czyn zabronio-
ny, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, a występkiem jest
czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą
pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

20 Oznaczonej w dalszej części.
21 Przykładem może być napromieniowanie jonizujące.
22 Mamy na myśli zwiększone wydatki lub stopniowo zmniejszające się możliwości zarobkowe.
23 Dopóki za szkody odpowiadał Skarb Państwa, identyfikacja zakładu leczniczego państwowego nie

była konieczna (w aspekcie biegu terminu!). Upodmiotowienie zakładów zmieniło ten stan radykalnie.
Obecnie wskazanie zakładu nie ponoszącego odpowiedzialności nie przerywa biegu przedawnienia w sto-
sunku do rzeczywistego sprawcy szkody.

24 Założenia konstrukcyjne art. 283 k.z. i art. 442 k.c. były takie same, a po wejściu w życie ustawy z 18
lipca 1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego (art. III), identyczna była też długość terminów przedawnie-
nia roszczeń deliktowych.
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dominuje podział na szkody powstające niezwłocznie (bezpośrednio) po
zdarzeniu oraz powstałe później. Przykładem niech będzie fragment uza-
sadnienia uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego25: „Jeśli cho-
dzi o przedawnienie dziesięcioletnie, to należy mieć na uwadze, że przepis
art. 283 (kodeksu zobowiązań – przyp. autora), normując bieg tego przedaw-
nienia, uwzględnia sytuacje typowe, najczęściej w życiu spotykane, gdy szko-
da następuje bądź jednocześnie ze zdarzeniem powodującym powstanie
szkody, bądź niezwłocznie po nim”26.

Deliktowy reżim odpowiedzialności posługuje się pojęciem czynu
niedozwolonego jako terminem „technicznym”27, obejmującym m. in.
szkody wyrządzone bezpośrednio działaniem lub zaniechaniem spraw-
czym, naruszającym zakazy i nakazy niezależne od norm wynikających
z łączącego strony stosunku zobowiązaniowego28.

Szczegółowe określenie zakresu odpowiedzialności deliktowej wy-
maga wpierw określenia zasad, którym jest ona poddana. W grę wcho-
dzą zasady winy, ryzyka (z odmianą dotyczącą obiektywnej odpowie-
dzialności za produkt niebezpieczny) oraz słuszności. Niektórzy auto-
rzy wyodrębniają również zasadę odpowiedzialności za niezgodne z
prawem działanie organów władzy – art. 417 k.c. i 4171 k.c.

3. Interpretacja art. 442 kc.

Statystyczna przewaga sporów rozstrzyganych w trybie reżimu de-
liktowego nakazuje najpierw dokonać analizy art. 442 k.c. mającego
następujące brzmienie:

25 Uchwałą z 17 czerwca 1963 r., III CO 38/62, OSNCP 1965, nr 2, poz. 21.
26 Treść art. 283 k.z. przed skróceniem terminu do lat 10: „Art. 283. § 1. Z upływem lat trzech ulegają

przedawnieniu wierzytelności z tytułu naprawienia szkody, wyrządzonej czynem niedozwolonym.
§ 2. Termin ten liczy się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie, obowią-

zanej do odszkodowania.
§ 3. W każdym razie wierzytelność przedawnia się z upływem lat dwudziestu od dnia spełnienia czynu,

wyrządzającego szkodę.
§ 4. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, wierzytelność ulega przedawnieniu dwudziestolet-

niemu, licząc od dnia popełnienia przestępstwa.
27 G. Bieniek, Komentarz do KC, wyd. 3, tom 1, Wyd. Prawn. 2001 s. 214.
28 Poszkodowany w ramach upoważnienia z art. 443 k.c. musi dokonać wyboru jednej ze zbiegających

się podstaw odpowiedzialności. Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że na ogół szkoda wyrzą-
dzona w związku z wykonywaniem zobowiązania prywatnoprawnego jest naprawiana wg reżimu kontrak-
towego, a szkoda wyrządzona przy okazji wykonywania zobowiązania (zwłaszcza umowy) podlega napra-
wieniu wg reżimu deliktowego.
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§1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolo-
nym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszko-
dowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawie-
nia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat
dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o na-
prawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia
popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany do-
wiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Odrębność powyższego unormowania w stosunku do przepisów ogól-
nych zaznacza się już w jego umieszczeniu w tytule VI księgi trzeciej Ko-
deksu cywilnego. W odróżnieniu od bezspornie ogólnego art. 120 § 1 k.c.,
ustanawiającego początek biegu terminu przedawnienia od daty wymagal-
ności roszczenia, w art. 442 k.c. bieg ten związano z dniem zdarzenia lub
dniem powzięcia wiadomości o szkodzie i zobowiązanym do jej naprawie-
nia. Dlatego terminy początkowe biegu przedawnienia mają niejednakowy
charakter: wg. art. 442 k.c. są one ścisłe (z wyjątkiem dotyczącym stanu
wiedzy), a wg art. 120 § 1 k.c. są ruchome (związane z cechą wymagalności).
Art. 442 k.c. nie pozostawia wątpliwości co do liczenia terminu przedaw-
nienia od pozytywnego (rzeczywistego) stanu wiedzy poszkodowanego o
szkodzie lub osobie odpowiedzialnej. Od tej regulacji odbiega treść art.
4498 k.c., który określa przedawnienie roszczeń deliktowych z tytułu szkody
wyrządzonej przez produkt niebezpieczny. Przepis modyfikuje chwilę po-
czątkową biegu terminu w ten sposób, że biegnie on od chwili, gdy poszko-
dowany przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szko-
dzie. Poza tym specyfika tego „czynu niedozwolonego” uzasadnia liczenie
terminu a tempore facti – od wprowadzenia produktu do obrotu, co tłuma-
czone jest jako pierwsze zbycie umożliwiające obrót detaliczny.

Zasadnicze wątpliwości w praktyce orzeczniczej wywoływało drugie
zdanie art. 442 § 1 k.c. (dawniej § 3 art. 283 k.z.), dotyczące roszczeń,
które powstały po upływie lat dziesięciu od dnia zdarzenia wyrządzają-
cego szkodę. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, mimo długiego okresu
obowiązywania tych unormowań, było niejednolite, co umożliwiło
Rzecznikowi Praw Obywatelskich przedstawienie w 2005 r. do rozstrzy-
gnięcia tzw. abstrakcyjnego zagadnienia prawnego29.

29 Na podstawie art. 60 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym.



Przedawnienie roszczeń za szkody na osobie

Prawo i Medycyna 3/2006 (24, vol. 8) 59

Rozbieżne zapatrywania ogniskowały się wokół dwóch stanowisk:
1) Jednoznaczne brzmienie art. 442 § 1 zd. drugie k.c. nie dopusz-

cza innej wykładni niż językowa, w związku z czym dla upływu dziesię-
cioletniego terminu przedawnienia nie ma znaczenia data powstania
szkody, powzięcia wiadomości o szkodzie i o zobowiązanym do jej na-
prawienia. Trzeba podkreślić, że konsekwencją tego zapatrywania może
być utrata możliwości skutecznego dochodzenia roszczenia o odszko-
dowanie zanim szkoda powstanie30, a tym bardziej zanim się ujawni31

i wreszcie – zanim roszczenie stanie się wymagalne.
2) Drugi pogląd zakłada, iż roszczenie odszkodowawcze nie może

ulec przedawnieniu zanim wystąpi szkoda. Za jego istnieniem przema-
wiają argumenty logiczne i systemowe. Również względy aksjologiczne
sprzeciwiają się obciążeniu poszkodowanego skutkami cudzego szko-
dliwego działania.

Składy orzekające Sądu Najwyższego – jak już zauważono – od dawna
opowiadały się za jedną albo drugą koncepcją. Na przykład w wyroku
z 21 listopada 1945 r. znalazło się stwierdzenie, że przedawnieniu z art.
283 k.z. ulega tylko roszczenie o naprawienie tej szkody, o której poszko-
dowany się dowiedział; nie ulega natomiast przedawnieniu roszczenie
o naprawienie szkody, o której poszkodowany nie wiedział, a zwłaszcza
gdy nawet nie mógł wiedzieć. Dotyczy to nieprzewidywanych następstw
czynu niedozwolonego, które ujawnią się dopiero później.

Pod rządem art. 283 § 2 k.z., uznawanego w całości za przepis szcze-
gólny, zrodziło się pytanie o stosunek tej regulacji do unormowania
ogólnego, zawartego w art. 108 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. Przepisy
ogólne prawa cywilnego (dalej – p.o.p.c.). W powoływanej wcześniej
uchwale (III CZP 38/62) skład siedmiu sędziów w następujący sposób
rozwiązał kolizję norm zawartych w powołanych przepisach: „Jeśli cho-
dzi o przedawnienie dziesięcioletnie, to należy mieć na uwadze, że prze-
pis art. 283, normując bieg tego przedawnienia, uwzględnia sytuacje
typowe, najczęściej w życiu spotykane, gdy szkoda następuje bądź jed-
nocześnie ze zdarzeniem powodującym powstanie szkody, bądź nie-
zwłocznie po nim. Data więc tego zdarzenia jest z reguły datą powsta-
nia szkody. Gdy jednak daty te się rozchodzą, jak to ma miejsce w wy-

30 Dotyczy to szkody majątkowej, np. zdolność do pracy wywołana zakażeniem zmniejszyła się znaczą-
co dopiero po upływie terminu dziesięcioletniego.

31 Ma znaczenie dla obydwu rodzajów szkody: na osobie i majątkowej.
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padku szkody przyszłej, i powstanie szkody następuje po upływie pew-
nego, nieraz bardzo długiego czasu od spełnienia czynu niedozwolone-
go, wówczas wykładnia art. 283 § 3 i 4 kz., wiążąca początek biegu
przedawnienia z datą spełnienia czynu niedozwolonego, byłaby niere-
alna i jest nie do przyjęcia. Prowadziłaby bowiem niejednokrotnie do
sytuacji, że bieg przedawnienia upłynąłby wcześniej, zanim powstała
szkoda, a zatem – jak to wynika z wywodów zawartych w niniejszej
uchwale – zanim poszkodowany mógł dochodzić swych roszczeń”.

Rozważania powyższe prowadzą więc do wniosku, że w stosunku do
dziesięcioletniego terminu przedawnienia przepis art. 283 § 3 i 4 k.z.
nie może być uważany za wyjątek od ogólnej zasady wyrażonej w art.
108 p.o.p.c., z czego m.in. wynika, że przedawnienie to rozpoczyna bieg
dopiero od daty, w której poszkodowany małoletni, stosownie do wska-
zań zawartych w powyższej uchwale, uzyska roszczenie o rentę.

Jeśli natomiast chodzi o przedawnienie trzyletnie z art. 283 § 1 k.z.,
to uznać należy, że „norma zawarta w § 2., stanowiąca, iż początek bie-
gu przedawnienia liczy się od daty, w której poszkodowany dowiedział
się o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej, stanowi wyjątek od ogólnej
zasady zawartej w art. 108 p.o.p.c. Wyjątek ten może jednak działać
wyłącznie na korzyść poszkodowanego, który może powziąć wiadomość
o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej w jakiś czas po powstaniu szko-
dy, nigdy jednak przed jej powstaniem. W stosunku do szkody przyszłej
stwierdzenie powyższe ma ten skutek, że dowiedzenie się o szkodzie
nie może nastąpić zanim szkoda przyszła nie stanie się aktualna. Jak
więc z tego wynika, również przedawnienie trzyletnie z art. 283 k.z. nie
może rozpocząć biegu w stosunku do szkody przyszłej przed powsta-
niem po stronie poszkodowanego roszczenia o rentę”32.

Próbą pogodzenia tych stanowisk był wyrok z 10 czerwca 1986 r.33.
W jego uzasadnieniu skład orzekający stwierdził, że dziesięcioletni ter-
min przedawnienia (art. 442 § 1 zd. 2 k.c.) w odniesieniu do szkód,
których powstanie nie zbiega się w czasie ze zdarzeniem sprawczym,
biegnie od dnia powstania szkody, a nie od daty zdarzenia. Stanowisko
to podtrzymał Sąd Najwyższy w wyroku z 2 grudnia 1998 r.34, powraca-

32 Tamże.
33 III CRN 101/86 publ. Lex.
34 I CKN 910/97, OSNC 1999, nr 6, poz. 114.
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jąc do argumentacji z uchwały III CO 38/62. Ponadto skład orzekający
uznał, że odmienna interpretacja prowadziłaby do wniosków sprzecz-
nych z art. 77 ust. 2 Konstytucji z 1997 r.

Przedstawiony kierunek orzecznictwa napotkał jednak na opór zwo-
lenników odmiennej wykładni art. 442 k.c. Zwrócić należy przede wszyst-
kim uwagę na uchwałę składu siedmiu sędziów SN z 12 lutego 1969 r.35

zawierającą następujące wnioski:
„1. upływ przedawnienia z art. 283 § 3 k.z. wyłącza zastosowanie

przepisu art. 108 p.o.p.c.
2. trzyletni termin przedawnienia wierzytelności określonej w art. 166

k.z. liczy się – z mocy art. 283 § 2 k.z. – od dnia, w którym członek rodziny
zmarłego pracownika dowiedział się o szkodzie w postaci pogorszenia
się jego sytuacji życiowej i o osobie obowiązanej do odszkodowania. Jed-
nakże wierzytelność ta z mocy art. 283 § 3 k.z. przedawnia się w każdym
razie z upływem lat dziesięciu od dnia ustania działania (zaniechania)
wyrządzającego szkodę przez uszkodzenie ciała lub wywołania rozstroju
zdrowia pracownika – niezależnie od daty jego śmierci”.

Warto odnotować próbę wyjścia z impasu wywołanego logiczną
sprzecznością upatrywanego w tej wykładni stanowiska, że roszcze-
nie może się przedawnić zanim powstanie, mimo użycia w art. 283
k.z. pojęcia wierzytelności (a więc istniejącej!), ulegającej przedaw-
nieniu. Wyjaśniano zatem, że wierzytelność nie oznacza roszczenia,
lecz dotyczy żądania naprawienia szkody (również nieuzasadnione-
go!). Podkreślono także ratio legis dwutorowej regulacji początku biegu
terminu. Trzyletni – powiązany został ze stanem wiedzy (a tempore

scientiae), a zatem również z wymagalnością, ponieważ pełni funkcję
ochronną wobec pokrzywdzonego; natomiast termin dziesięcioletni,
biegnący a tempore facti, służy porządkowi prawnemu, co usprawie-
dliwia jego surowość.

W orzecznictwie z okresu obowiązywania kodeksu cywilnego z 1964 r.,
opowiadającym się za nurtem wykładni ścisłej – językowej, podkreślano,
że oderwanie biegu przedawnienia od wymagalności roszczenia, czyni bez-
użyteczną argumentację opartą na paradoksie przedawnienia roszczenia,
o którym poszkodowany nie miał wiedzy. Zwracano uwagę na jednoznacz-
ność tekstu art. 442 k.c. powodującą, że odmienna od językowej wy-

35 III CZP 38/69, OSNC 1969/7-8/30.
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kładnia byłaby sprzeczna z wolą ustawodawcy36 . W uchwale z 25 wrze-
śnia 1992 r. Sąd Najwyższy odniósł się do kwestii wystąpienia lub ujaw-
nienia się szkody, prezentując pogląd, że nie można skutecznie docho-
dzić – z powodu przedawnienia – roszczenia o naprawienie szkody wy-
rządzonej czynem niedozwolonym w sytuacji, gdy szkoda wystąpiła po
upływie 10-letniego terminu określonego w przepisie art. 442 § 1 zda-
nie drugie k.c.

Stanowisko rygorystyczne wspiera wielu przedstawicieli nauki pra-
wa, choć łatwiej wymienić autorów głoszących poglądy przeciwne. Po-
wołują się one na argumenty słuszności oraz logiki, ograniczając zakres
regulacji art. 442 § 1 zd. 2 kc do szkód powstałych jednocześnie ze zda-
rzeniem sprawczym lub bezpośrednio po zdarzeniu.

Obecnie najbardziej reprezentatywną wykładnię Sądu Najwyższego
wyraża uchwała pełnego składu Izby Cywilnej z 17 lutego 2006 r., gło-
sząca, że „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nie-

dozwolonym przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w któ-

rym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę (art. 442 § 1 zdanie dru-

gie k.c.) bez względu na to, kiedy szkoda powstała lub się ujawniła”37.
Sąd Najwyższy wśród argumentów podniósł także racje systemowe i

wskazał, że wyłączenie biegu przedawnienia zanim ujawniła się szko-
da, prowadziłoby do paradoksalnego rezultatu. Otóż sytuacja prawna
osoby poszkodowanej czynem niedozwolonym „zwykłym” w zakresie
przedawnienia byłaby lepsza, niż sytuacja poszkodowanego przestęp-
stwem, do którego stosuje się przepis art. 442 § 2 k.c. zastrzegający
przedawnienie „bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się
o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia38”.

Przeciw wiązaniu przedawnienia z powstaniem szkody – w ocenie
pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego przemawia sformuło-
wanie o zdarzeniu, a nie np. o popełnieniu czynu niedozwolonego, któ-
ry to termin obejmuje również skutek w postaci szkody. Ponadto za-
uważono, że oparcie rozstrzygnięcia na wykładni językowej nie prowa-

36 Np. uchwała III PZP 39/74, OSNCP 1975, nr 5, poz. 82, wyrok 22.06.1977, III PR 64/77, LEX nr
7958 oraz uchwała z 25 wrzesnia 1992 r. , III CZP 118/92, Wokanda 1992/12/5, wyrok z 17 lutego 1999 r. II
CKN 199/98, wyrok 10 kwietnia 2002 r. , IV CKN 949/00.

37 III CZP 84/05.
38 Zauważmy jednak, że regulacja przedawnienia szkody z czynu kryminalnego nie powtarza zdania

drugiego, co osłabia omawiany argument.
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dzi do dysfunkcyjności normy albo do wyników „absurdalnych”. Sąd
Najwyższy dostrzegł zjawisko wydłużania się okresu ujawnienia szkody
ze względu na coraz lepsze możliwości diagnostyczne, ale wskazał rów-
nież na świadomość ustawodawcy istnienia tego stanu i konsekwencję
nowych unormowań zawartych np. w art. 4498 k.c. lub w art. 105 ust. 2
Prawa atomowego z 29 listopada 2000 r.39. Podniósł również względ-
ność zasady z art. 120 k.c. z uwagi na rozmaitość roszczeń, wymagającą
raczej indywidualizacji biegu terminu przedawnienia. Wskazał, że ko-
deks cywilny zawiera przepisy dopuszczające upływ przedawnienia przed
spełnieniem się wszystkich przesłanek kreujących roszczenia (np. art.
793 i art. 804 zd. pierwsze k.c.).

Uchwała rozstrzyga również wątpliwość ujawniającą się przy rozpozna-
waniu roszczeń majątkowych, wynikających ze szkody w mieniu wyrządzo-
nej czynem niedozwolonym. Stwierdza bowiem, że przedawnienie uregu-
lowane w art. 442 k.c. dotyczy szkód polegających na naruszeniu wszelkich
dóbr, tj. osobistych i majątkowych. Sąd odrzucił zatem tezę o niedopusz-
czalności jego stosowania do szkód na osobie, uregulowanych w następ-
nych przepisach. Nie zgodził się z zarzutem niekonstytucyjności art. 442
k.c., stwierdzając że unormowanie to nie zamyka drogi sądowej dla docho-
dzenia roszczeń. Zaakceptował również dopuszczalność powództwa o usta-
lenie odpowiedzialności na przyszłość i zarzut nadużycia prawa jako środ-
ki łagodzenia rygoryzmu obowiązującego przepisu. Zwrócił uwagę na po-
trzebę szerszego rozumienia pojęcia nadużycia prawa, obejmującego przy-
czyny znajdujące się również poza nagannym postępowaniem pozwanego,
leżące także po stronie poszkodowanego. Sąd Najwyższy dostrzegł mimo
wszystko konieczność interwencji ustawodawczej w kierunku wydłużenia
terminów przedawnienia. Można w tym miejscu dodać, że projekt zmiany
art. 442 k.c. przywraca terminy ustanowione w pierwotnej wersji art. 283
k.z.; znajduje się w toku uzgodnień międzyresortowych. Przepis ma uzy-
skać następujące brzmienie40:

Art. 442. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem
niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w

39 Tekst. jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1689.
40 Dwukrotne wydłużenie okresu przedawnienia usunie prawdopodobnie podstawy zastrzeżeń prze-

ciwników wykładni ścisłej omawianego przepisu. Rozwój wiedzy i technik diagnostycznych pokaże, czy
termin będzie wystarczający; np. w niemieckim ustawodawstwie ustanowiono termin trzydziestoletni. Do
projektu można też zgłosić zastrzeżenie odnośnie § 3 zbędnego m. zd. ze względu na art. 122.
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którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej
do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedaw-
nia się z upływem lat dwudziestu od dnia, w którym nastąpiło zdarze-
nie wyrządzające szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o
naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu
od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszko-
dowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej na-
prawienia.

§ 3. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szko-
dy poniesionej wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdro-
wia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od osią-
gnięcia przez nią pełnoletności.

4. Przedawnienie roszczeń a umowa ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej

Umowa ubezpieczenia OC wiąże strony. Nie ma dlatego wątpli-
wości, że termin ustanowiony w art. 819 § 1 k.c. ma zastosowanie mię-
dzy nimi, a nie względem roszczenia poszkodowanego do sprawcy,
jak i do ubezpieczyciela. Pozostaje on bowiem poza umownym sto-
sunkiem ubezpieczenia. Wspomniane już „wejście ubezpieczyciela w
sytuację prawną sprawcy”, rozciąga się również na stosowanie prze-
pisów regulujących okres przedawnienia, z wyjątkiem wszakże prze-
pisów o czynnościach prowadzących do przerwy biegu terminu. Wy-
raża to art. 819 § 3 k.c.: „W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej roszczenie poszkodowanego do zakładu ubezpieczeń o odszko-

dowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu prze-

widzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szko-

dę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź

nienależytego wykonania zobowiązania”. Przepis obejmuje odpowie-
dzialność z obydwu ubezpieczeń: obowiązkowego i dobrowolnego, bez
względu na podstawę odpowiedzialności ubezpieczonego (kontrak-
tową czy deliktową).
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Rozmiary opracowania nie pozwalają na omawianie doniosłej pro-
blematyki podstawy odpowiedzialności za szkody na osobie wyrządzo-
ne w związku ze świadczeniem opieki zdrowotnej i rodzaju roszczeń41.
Widać jednak wyraźnie, że trudności w uzyskaniu wszystkich oczekiwa-
nych świadczeń, których koszty pokrywane są ze środków publicznych,
powodują rozwój stosunków cywilnoprawnych również w sferze opieki
zdrowotnej. O ile świadczenia wykonywane w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego nie rodzą więzi cywilnej, ponieważ stanowią realizację
prawa podmiotowego osoby ubezpieczonej, tj. prawa o charakterze
ubezpieczenia społecznego, to w odniesieniu do licznych świadczeń
dochodzi do zawarcia między podmiotami prawa cywilnego (zakładem
opieki zdrowotnej i pacjentem), umowy noszącej wszelkie znamiona
zobowiązania w rozumieniu księgi trzeciej kodeksu cywilnego42. Nie
ma więc istotnych argumentów przemawiających przeciw poddaniu
szkody wyrządzonej przy wykonywaniu takich świadczeń reżimowi od-
szkodowawczemu ex contractu. Odpowiedzialność z tytułu nienależy-
tego wykonania zobowiązania podlega przedawnieniu wg ogólnych za-
sad i szczegółowych przepisów dotyczących danego rodzaju umowy (np.
dla umowy o usługi lub o dzieło).

Różnorodność świadczeń medycznych spełnianych w ramach umowy
indywidualnej nie pozwala uznać, że istnieje dla nich jeden termin
przedawnienia obejmujący wszelkie możliwe roszczenia na tym tle. Ogól-
ny, dziesięcioletni termin (art. 118 k.c.) będzie stosowany w wypadkach,
gdy obowiązek świadczeniodawcy dotyczy dokonania diagnozy, przepro-
wadzenia terapii, rehabilitacji itd.43 Szczątkowa regulacja w kodeksie cy-
wilnym umów o świadczenie usług (art. 750) prowadzi w takim wypadku
do stosowania przepisów o zleceniu. Nie normują one w odrębny sposób
kwestii przedawnienia roszczeń odszkodowawczych (art. 751 k.c.). Po-
dobnie w razie świadczenia odpowiadającego pojęciu prowadzenia cu-

41 Podzielam prezentowane wielokrotnie w literaturze przedmiotu stanowisko M. Nesterowicza do-
puszczające zbieg podstaw kontraktowej i deliktowej odpowiedzialności za szkody medyczne. Dostrzegam
też możliwość wyprowadzenia z faktu szkody na osobie roszczenia o odszkodowanie sensu stricto i zadość-
uczynienia w reżimie kontraktowym. Wiązanie zadośćuczynienia tylko z czynem niedozwolonym nakłada
na poszkodowanego nadmierny ciężar wykazania winy. Problemy dowodowe nie są tak dotkliwe przy od-
powiedzialności kontraktowej.

42 Np. opieka dentystyczna w praktyce została w całości wyłączona z zakresu ubezpieczenia zdrowot-
nego.

43 Można mówić o umowie o opiekę zdrowotną jako typowym stosunku prawnym, choć nie nazwanym
wprost.
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dzych spraw bez zlecenia, dokonanego ze względu na bezpośrednie za-
grożenia zdrowia lub życia pacjenta z którym nie można się porozu-
mieć, nie można dopatrzyć się odrębnie ukształtowanej podstawy praw-
nej przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, przysługujących tylko
w razie działania wbrew wiadomej woli pacjenta (art. 754 k.c.)44.

Jeżeli jednak treścią zobowiązania jest osiągnięcie rezultatu, ustalo-
nego i rozpoznawalnego w świecie zjawisk zewnętrznych, wówczas dla
roszczeń z tytułu szkody, doznanej poza opieką z ubezpieczenia zdro-
wotnego, pozostają dwie możliwości:

❏ stosowania w drodze analogii przepisów o umowie o dzieło wraz
z krótkim dwuletnim terminem przedawnienia – stosownie do art. 646
k.c., albo

❏ stosowanie terminu ogólnego określonego w art. 118 k.c.
Za pierwszym rozwiązaniem przemawiałaby jednolitość przedawnie-

nia dla stosunków powstałych z umowy i świadczeń w ramach ubezpiecze-
nia45, natomiast za drugim – wątpliwość, czy mamy do czynienia z luką w
prawie, skoro istnieje przepis ogólny (art. 118 k.c.), stosowany w braku
przepisu szczególnego. Dodać trzeba, że Sąd Najwyższy w uchwale składu
siedmiu sędziów z 11 stycznia 2002 r., przyjął dopuszczalność zróżnicowa-
nego terminu przedawnienia w ramach jednego stosunku prawnego oraz
zasadę stosowania terminu ogólnego w braku przepisu szczególnego46.

Opieka zdrowotna spełniana w ramach ubezpieczenia społecznego
podlega deliktowemu reżimowi odpowiedzialności.

5. Początek terminu przedawnienia

Ustalenie punktu początkowego biegu terminu przedawnienia na-
leży do podstawy faktycznej wyroku, obejmującej zdarzenia i stany.

44 Sytuacje objęte hipotezą tego przepisu mogą być skomplikowane pod względem faktycznym. Cho-
dzi np. o ratowanie desperatów, którzy chcą pozbawić się życia albo ratowanie osób niezdolnych do racjo-
nalnego kontaktu z otoczeniem pod wpływem cierpienia i emocji. Hipoteza art. 754 k.c. dotyczy woli,
wyrażanej w warunkach swobody. W razie wątpliwości pierwszeństwo należy przyznać obowiązkowi leka-
rza udzielania pomocy, co wyłącza odpowiedzialność za ewentualną szkodę.

45 Trudno byłoby zrozumieć, dlaczego w odmiennych terminach przedawniałoby się roszczenia dwóch
osób, które zamówiły protezę stomatologiczną i doznały szkody z takiej samej przyczyny technicznej w tym
samym zakładzie, ale tylko jedna w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

46 III CZP 63/01.
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Według art. 328 § 2 k.p.c. podstawę faktyczną wyroku stanowią fakty,
które sąd uznał za udowodnione47. Przedawnienie roszczeń deliktowych
następuje według art. 442 k.c., a status odpowiedzialnego, będącego
zakładem ubezpieczeń, nie zmienia tego stanu ze względu na: 1) wy-
raźne brzmienie art. 819 § 3 k.c. oraz 2) bezsporne wyłączenie stosowa-
nia przy odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC przepisów art.
819 § 1 i 2 k.c.

Świadomość szkody jest istotna zarówno dla przedawnienia biegną-
cego wg art. 442 § 1 i 2 kc, jak i według przepisów ogólnych48, przy czym
może ona istnieć dopiero po ujawnieniu się szkody. O ile szkoda ma-
jątkowa, będąca następstwem szkody na osobie, może być oceniona
przez samego poszkodowanego (lub jego przedstawiciela ustawowe-
go) na podstawie doświadczenia życiowego, to szkoda polegająca na
rozstroju zdrowia lub uszkodzeniu ciała (np. narządów wewnętrznych),
wymaga wiedzy specjalnej, której uzyskanie jest uzależnione od skom-
plikowanych czynników49. Często następuje to z chwilą przeprowadze-
nia odpowiednich zabiegów zmierzających do przywrócenia poprzed-
niej sprawności narządom ciała50. Przykładem może być sprawa51, w
której pacjentka po zakończeniu leczenia szpitalnego w 1988 r. uzyska-
ła informację, że jest chora z powodu wirusowego zapalenia wątroby
wywołanego przez wirus „non A, non B”52, a dopiero w kilka lat póź-
niej, w toku kolejnego pobytu w szpitalu potwierdzono wirusowe zapa-
lenie wątroby wirusem typu „C”.

47 Budowa podstawy faktycznej stanowi poważne obciążenie stron procesu, zwłaszcza powoda. Niedo-
ciągnięcia w tym względzie są najczęstszą przyczyną niepowodzeń strony nawet w słusznej sprawie. Zanie-
chania lub tylko opóźnienia przed sądem pierwszej instancji związane z ciężarem dowodu i obowiązkami
stron rozrzuconymi w przepisach prawa materialnego lub postępowania, skutkują przeważnie tzw. preklu-
zją dowodową i stają się przyczyną nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Nie rozwijając tego wątku można tylko
zwrócić uwagę na sformułowanie wskazujące na doniosłość (przy subsumcji) faktów ustalonych przez sąd,
a nie faktów mniemanych przez stronę. W praktyce wymiaru sprawiedliwości większość sporów dotyczy
faktów, a nie prawa materialnego.

48 Wymagalność otwierająca bieg przedawnienia wg art. 120 § 1 k.c. jest stanem, w którym nie ma
przeszkód prawnych w dochodzeniu roszczenia (Wyrok z 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, OSNC 1992/
7-8/137). Szkoda nieujawniona powoduje stan sprzeczny z istotą wymagalności, gdyż przepisy procesowe
nie dopuszczają zasądzenia roszczenia nieuznanego i zarazem nieudowodnionego.

49 Źródła braku wiedzy pacjenta o stanie swego zdrowia mają charakter dwustronnie subiektywny
(wiedza i wola obydwu stron procesu leczniczego) oraz obiektywny (rzeczywiste możliwości diagnostycz-
ne).

50 Wyrok z 17 września 1984 r., I CR 245/84, LEX nr 8618.
51 Sygn. IV CKN 592/2000.
52 W okresie, o którym mowa, był to synonim wirusa oznaczanego później jako typ „C”.
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Istotnym czynnikiem kształtującym stan wiedzy poszkodowanego jest
poziom kompetencji źródła informacji (komisji lekarskiej ZUS-u, le-
karzy specjalistów, pod których opieką pozostawał) o istocie schorze-
nia i o przyczynach, które mogły ten stan chorobowy spowodować.
Według Sądu Najwyższego dopiero świadomość tych elementów wy-
czerpuje dyspozycję art. 442 § 1 k.c.53 Bardziej szczegółowe wskazówki,
dotyczące chwili początkowej przedawnienia, znajdują się w wyroku z
16 kwietnia 1999 r.54, który stwierdza, że „datę, od której rozpoczyna
się bieg przedawnienia, stanowi data, kiedy poszkodowany w oparciu o
miarodajne i autorytatywne orzeczenie kompetentnej placówki medycz-
nej dowiaduje się o swojej chorobie, jej stopniu zaawansowania, po-
wiązaniu z warunkami pracy, a w konsekwencji o osobie zobowiązanej
do naprawienia szkody. Odnosi się to w szczególności do uszczerbku
na zdrowiu spowodowanego innymi przyczynami niż doznanie ewident-
nego kalectwa (np. utrata kończyny)”.

Widoczny jest również bardziej rygorystyczny kierunek w orzecznic-
twie, uznający, że dowiedzenie się o szkodzie nastąpiło nawet jeśli po-
szkodowany nie zna jej rozmiarów bądź trwałości następstw55. Inny kie-
runek wymaga tylko świadomości szkody w ogóle, bez konieczności jej
precyzyjnego obliczenia56. Powołane orzeczenia budzą wątpliwości co
do trafności tez, ponieważ wymagają wszczynania procesu (angażowa-
nia wysiłku i kosztów strony), bez możliwości ścisłego określenia żąda-
nia – czego wymagają przepisy postępowania.

Różnorodność okoliczności faktycznych nie pozwala w praktyce są-
dowej wypracować prostych reguł oceny stanu świadomości poszkodo-
wanego. Można jednak dostrzec wykładnię sprzyjającą tej stronie pro-
cesu. Wymaga ona na użytek przedawnienia, aby symptomy i rozmiar
szkody były wyraźne i zrozumiałe, a informacja pochodziła z autoryta-
tywnego źródła.

Należy zatem wystrzegać się formułowania w tej mierze rygorystycz-
nych tez ogólnych, zwłaszcza jeśli miałyby prowadzić do nieuzasadnio-
nego ograniczania prawa poszkodowanego do żądania naprawienia

53 Wyrok z 17 listopada 1967r., I PR 354/67, OSNC 1968/8-9/146.
54 II UKN 579/98, OSNAP 2000/12/481.
55 Wyrok z 10 czerwca 1986 r., III CRN 101/86 (niepubl.).
56 Tak w uchwale 7 sędziów z 11 lutego 1963 r., III PO 6/62 - OSNCP 1964, Nr 5, poz. 87 oraz w wyroku

z 19 maja 1999 r. II UKN 647/98, OSNAP 2000/15/589.
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szkody. Nie można przecież wymagać od pacjenta nie będącego leka-
rzem, aby niewielkie zakażenie rany pooperacyjnej stanowiło podsta-
wę jego wiedzy, że po pewnym czasie będzie ono źródłem ciężkich kom-
plikacji zdrowotnych. Dlatego szczegółowe okoliczności danego wypad-
ku powinny decydować o ustaleniu stanu wiedzy poszkodowanego w
danej chwili.

6. Przerwa biegu przedawnienia

Skutki przerwy przedawnienia określa art. 124 § 1 k.c. Przerwanie
biegu terminu przedawnienia powoduje, że biegnie ono na nowo. Bieg
„na nowo” oznacza pełny termin, a nie tylko część, która nie upłynęła
do chwili przerwania. Kodeksowa regulacja (§ 2. art. 124 k.c.57) stwarza
zatem dodatkowy przywilej dla poszkodowanego, doprowadzający do
przerwy przedawnienia. Art. 124 k.c. otwiera bieg terminu po zakoń-
czeniu wymienionych w nim postępowań. Okazuje się, że poszkodowa-
ny, mający świadomość szkody progresywnej i dbały o swoje interesy,
ma rzeczywiste możliwości uniknięcia przedawnienia. W sprawach z
zakresu prawa pracy – art. 4771 k.p.c. utrzymuje nadal możliwość dzia-
łania sądu z urzędu (aliud petita partium).

Sporne są natomiast poglądy na temat rodzajów działań uprawnio-
nego, o których mowa w art. 123 § 1 pkt 1 i 2 k.c., które przerywają
przedawnienie. W orzecznictwie uznaje się, że skutek taki mają najczę-
ściej: 1) zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości wskazującego wie-
rzytelność, 2) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, 3) uznanie nie-
właściwe, czyli oświadczenie, z którego wynika, że dłużnik uważa rosz-
czenie za istniejące58, 4) prośba dłużnika o rozłożenie należności na
raty, 5) uznanie w sposób dorozumiany.

Jeśli chodzi o uznanie roszczenia przez sprawcę szkody – w piśmien-
nictwie wyrażono zapatrywanie, że nie wywołuje ono skutków praw-
nych wobec ubezpieczyciela, jeżeli nie wyraził zgody na uznanie, po-

57 Wprowadzając mediację ustawodawca nie zrezygnował z postępowania na skutek wezwania do za-
warcia ugody (art. 184 kpc).

58 Odmienne stanowisko, m. zd. nietrafne w wyroku z 18 kwietnia 2000 r., II CKN 269/98.
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nieważ jego zobowiązanie wynika z przepisów ustawy i ma charakter
samodzielny. Stanowisko to zasługuje na aprobatę.

Przerwa biegu przedawnienia na warunkach określonych w art. 819
§ 4 k.c. następuje także przez zgłoszenie roszczenia lub przez zgłosze-
nie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Oznacza to wyłącznie czynno-
ści podejmowane przez poszkodowanego wobec ubezpieczyciela. Na-
tomiast czynności dokonane między poszkodowanym a sprawcą, pro-
wadzące do wydłużenia okresu przedawnienia, wywierają skutek tylko
między tymi stronami. Samodzielność ubezpieczyciela w zakresie usta-
lania zasady i przesłanek odpowiedzialności ubezpieczonego, wynika z
art. 15 i 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 13 ust. 1 i
art. 21 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...).W związku
z tym – ubezpieczony (pracownik medyczny lub zakład opieki zdrowot-
nej), unikający z przyczyn etycznych lub tylko w trosce o renomę, roz-
głaszania wiadomości o zawinionym niepowodzeniu leczniczym, powi-
nien uzyskać zgodę ubezpieczyciela na wypłacanie odszkodowania. W
przeciwnym razie wypłacone kwoty będą świadczeniem nienależnym,
niepodlegającym zwrotowi (art. 411 pkt 1 i 2 k.c.).

Z przerwą biegu przedawnienia szkody przyszłej wiąże się przedsta-
wiona w uchwale składu siedmiu sędziów SN59 koncepcja, która dopusz-
cza wystąpienie w procesie o zasądzenie odszkodowania, jednocześnie z
żądaniem ustalenia odpowiedzialności sprawcy za szkody mogące po-
wstać w przyszłości. Pogląd ten wzmocniony został w następnej uchwale,
stanowiącej również zasadę prawną, iż orzeczenie ustalające jest obo-
wiązkiem sądu60. Należy stwierdzić jednak, że skreślenie przez ustawo-
dawcę art. 321 § 2 k.p.c. wyłącza działanie sądu z urzędu, również w spra-
wach o naprawienie szkody wywołanej deliktem. Pogarsza to w pewnym
stopniu sytuację poszkodowanego, nieświadomego przysługujących mu
roszczeń. Natomiast w sprawach z zakresu prawa pracy – pozew o jedno-
razowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej skierowany prze-
ciwko pracodawcy, z mocy art. 123 § 1 k.c. przerywa nadal bieg terminu
przedawnienia roszczeń określonych w art. 444 § 2 i 445 § 1 k.c., jeżeli
wynikają one z podstawy faktycznej powództwa (art. 4771 § 1 k.p.c.)61.

59 Uchwała z 17 kwietnia 1970 r., III PZP 36/69 , OSN 1970, nr 12, poz. 217.
60 III CO 38/62.
61 Wyrok z 30 lipca 2003 r., II UK 356/02, OSNP 2004/10/177.
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7. Zarzut nadużycia prawa przez podnoszącego zarzut

przedawnienia

Tradycyjnie zarzut naruszenia art. 5 k.c. przez pozwanego wiązałby
się z ujemną oceną uprzedniego zachowania się zobowiązanego. Przy-
kładem może być zatajanie przez personel medyczny rzeczywistych roz-
miarów szkody doznanej przez pacjenta przy udzielaniu mu świadczeń
opieki zdrowotnej lub zatajanie przyczyn szkody na osobie. Nowsze
orzecznictwo dopuszcza jednak usprawiedliwienie opóźnienia w zgło-
szeniu roszczenia z przyczyn subiektywnych, np. niezrozumienie oględ-
nie podawanych informacji i błędną ocenę rzeczywistego stanu zdro-
wia przez poszkodowanego, specyfikę schorzeń rozwijających się po-
woli i łagodnie, oraz wyjątkowo ciężkie skutki szkody na osobie. Nie
jest to wszakże stanowisko jednolite. Z naciskiem należy przypominać,
że nadmiernie liberalna praktyka uwzględniania zarzutu nadużycia pra-
wa przez korzystającego z przedawnienia, prowadzi do erozji instytucji
zabezpieczających pewność prawa. Na wyjątkowość praktyki uwzględ-
niania zarzutu nadużycia prawa przez korzystającego z instytucji
przedawnienia, zwracał uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 12 grudnia
2002 r.62, powołując się na inny wyrok z 17 września 1969 r.63, dotyczący
zbiegu art. 5 k.c. i art. 320 k.p.c. W niektórych orzeczeniach wskazywa-
no na potrzebę zapewnienia również sprawcy szkody pewnych możli-
wości obrony swoich interesów, które byłyby iluzoryczne w razie zbyt
długiego okresu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrzą-
dzonej czynem niedozwolonym64.

62 V CKN 1548/00 niepubl.
63 III CRN 310/69, OSNC 1970/6/115.
64 Postanowienie z 17 lutego 1982 r. , III PZP 3/81, OSNCP 1983, nr 1, poz. 8.
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1. Poinformowanie pacjenta o sposobie leczenia i jego następstwach jest
warunkiem koniecznym skutecznego udzielenia przez niego zgody na czyn-
ność leczniczą. W czasach nam współczesnych powyższe założenie nie po-
winno budzić żadnych wątpliwości, co wynika z aktualnego spojrzenia na
leczenie, które docenia rolę pacjenta w sferze tych działań. Na spoczywają-
cy na fachowcu obowiązek informacji należy spojrzeć także z szerszej per-
spektywy, a mianowicie organizacji życia nowoczesnych społeczeństw. Dy-
namiczny postęp naukowy i techniczny doprowadził do istotnej transfor-
macji stosunków społecznych. Pewne obszary zostały objęte ścisłą specjali-
zacją, co spowodowało, że kompetencja uniwersalna definitywnie przestała
istnieć. W tych obszarach w sposób naturalny następuje wzrost znaczenia
specjalistycznej działalności zawodowej, z której ludzie są zmuszeni korzy-
stać oraz opierać się na uzyskanych w ten sposób opiniach i wiadomościach.
Towarzyszy temu pogłębiająca się ignorancja tych wszystkich osób, które
nie są specjalistami w danej dziedzinie. Wynika to najczęściej z przeświad-
czenia, że fachowiec wie lepiej, natomiast rola laika ogranicza się jedynie
do obdarzenia go zaufaniem. Cechą charakterystyczną takiego stanu rze-
czy jest brak równowagi między profesjonalistą a osobą korzystającą z jego
usług i dominująca rola tego pierwszego. Aby ten stosunek zrównoważyć,
a przynajmniej zniwelować rażącą dysproporcję między jego stronami, ko-
nieczne jest wprowadzanie profana w tajniki podejmowanych wobec niego
czynności. Wynika z tego obowiązek udzielenia mu wskazówek i informa-
cji, który leży na fachowcu1 . W założeniu pozwolić to ma na świadomy udział
jednostki w dotyczącej jej specjalistycznej działalności zawodowej.

1 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska: Uwagi o zawodowym obowiązku udzielenia informacji, Studia Iuridi-
ca 1994, nr XXI, s. 47.
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Odnosi się to także do działalności zawodowej lekarza, podejmowa-
nej wobec pacjenta. Zaniechanie obowiązku udzielenia informacji po-
wodowałoby nierówność stron w świadczeniu usług medycznych i spro-
wadzałoby pacjenta do roli przedmiotu decyzji profesjonalisty2. Wy-
kraczałoby to przeciwko postulatowi poszanowania osobowości ludz-
kiej, zgodnie z którym każda decyzja podjęta w zakresie dóbr osobi-
stych człowieka, powinna opierać się o dokładne rozeznanie w jej przed-
miocie3. U podstaw wzrostu znaczenia poinformowania pacjenta leży
także coraz większe zróżnicowanie środków medycznych, z których
każdy wiąże się z odmiennego rodzaju ryzykiem. Należy również zwró-
cić uwagę na coraz lepszą orientację pacjentów w działaniu tych środ-
ków i związany z tym krytycyzm wobec podjętych metod leczenia i ich
wyników. Ujemnego wyniku leczenia chorzy nie przyjmują już jako zda-
rzenia losowego, lecz doszukują się w nim skutków niezastosowania
lub wadliwego zastosowania określonych środków leczniczych4.

Mówiąc o spoczywającym na lekarzu obowiązku objaśniania, nale-
ży odróżnić objaśnianie terapeutyczne od objaśniania w celu samo-
stanowienia o sobie5. To pierwsze ograniczone jest jedynie do aspek-
tu czysto terapeutycznego i związane jest z procesem leczenia. Może
ono dotyczyć np. informowania o sposobie zażywania przepisanych
leków, konieczności stosowania określonej diety, czy powstrzymania
się od aktywności w niektórych sferach życia. Objaśnianie takie ma
na celu poprawę zdrowia pacjenta, a jego brak trzeba traktować jako
naruszenie lege artis. Natomiast objaśnianie w celu samostanowienia
o sobie ma gwarantować poszanowanie autonomii chorego, co nastę-
puje poprzez umożliwienie mu świadomego podjęcia decyzji co do
zakresu i sposobu leczenia. Oczywiście przedmiotem rozważań pro-
wadzonych w niniejszym opracowaniu jest objaśnianie w tym drugim
znaczeniu.

2. Obowiązek poinformowania jest obowiązkiem ustawowym lekarza,
wynikającym z Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

2 M. Sośniak: Obowiązek powiadomienia o skutkach zabiegu leczniczego, Państwo i Prawo 1958, nr 7, s.
116.

3 M. Sośniak: Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989, s. 135.
4 M. Sośniak: Cywilna odpowiedzialność..., s. 135.
5 Na problem ten wskazują m. in. R. Kędziora: Problematyka zgody pacjenta w świetle polskiego ustawo-

dawstwa medycznego, Prokuratura i Prawo 2003, nr 7 – 8, s. 56 – 57.; A. Liszewska: Zgoda pacjenta na
zabieg leczniczy, Państwo i Prawo 1997, nr 1, s. 45.
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dentysty6 (dalej jako ust. o zaw. lek). Jej art. 31 ust. 1 zobowiązuje go do
udzielenia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przystęp-
nej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, a także dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach
leczenia oraz rokowaniach. Ponadto Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej7 (dalej jako ust. o ZOZ) za podstawowe prawa
pacjenta uznaje: prawo do informacji o swoim stanie zdrowia (art. 19 ust.
1 pkt 2 ust. o ZOZ) oraz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określo-
nych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej
informacji (art. 19 ust. 1 pkt 3 ust. o ZOZ). Nie można zapominać także o
Kodeksie Etyki Lekarskiej (dalej jako KEL), który kwestii poinformowa-
nia poświęca art. 13. Zgodnie z nim – obowiązkiem lekarza jest respekto-
wanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji
dotyczących jego zdrowia. Osiągnąć to można poprzez udzielenie mu in-
formacji, która powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumia-
ły. W jej ramach chory powinien zostać poinformowany o stopniu ewentu-
alnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych, spodziewanych ko-
rzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwo-
ściach zastosowania innego postępowania medycznego.

Prawo chorego do informacji uwzględnione jest również w wielu
dokumentach międzynarodowych, wśród których w pierwszej kolejno-
ści należy zwrócić uwagę na Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i
Godności Istoty Ludzkiej w Kontekście Zastosowań Biologii i Medy-
cyny: Konwencję o Prawach Człowieka i Biomedycynie (dalej jako
Konwencja bioetyczna). W jej art. 5 stwierdza się, iż pacjentowi należy
udzielić uprzedniej, właściwej informacji co do celu i charakteru inter-
wencji w dziedzinie zdrowia, jak również co do jej konsekwencji i zwią-
zanego z nią ryzyka. W sprawozdaniu wyjaśniającym do Konwencji bio-
etycznej8, w odniesieniu do tego artykułu wskazuje się, że jednym z

6 Tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 21, poz. 204 ze zm.
7 Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.
8 Sprawozdanie wyjaśniające do Konwencji bioetycznej zostało przygotowane w ramach Komitetu

Kierowniczego do spraw Bioetyki i uwzględnia ono dyskusję mającą miejsce w łonie owego Komitetu, jak
i jego Grupy Roboczej upoważnionej do zredagowania Konwencji oraz propozycje wniesione przez dele-
gacje zainteresowanych krajów. Sprawozdanie nie jest dokumentem autentycznej interpretacji Konwencji
bioetycznej i należy traktować je jako akt pozwalający na wyjaśnienie jej przedmiotu i celu oraz lepsze
zrozumienie zakresu jej postanowień. Tekst owego sprawozdania opublikowany jest m. in. w: Europejskie
standardy bioetyczne. Wybór materiałów, red. T. Jasudowicz, Toruń 1998, s. 17-50.
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warunków swobodnej i świadomej zgody na interwencję jest jej udzie-
lenie w następstwie obiektywnej informacji ze strony odpowiedzialne-
go pracownika służby zdrowia. Konwencja bioetyczna dotyka proble-
matyki poinformowania pacjenta także w art. 10, który mówi o tym, że
każda osoba ma prawo do poszanowania jej życia prywatnego w zakre-
sie wiadomości o stanie zdrowia. Ma ona w związku z tym tytuł do po-
znania wszelkich zebranych informacji o swoim zdrowiu. Zgodnie ze
sprawozdaniem do tego artykułu, statuuje on samodzielne i fundamen-
talne prawo, które warunkuje również skuteczne korzystanie z innych
praw, także wynikających z art. 5 Konwencji. Jeżeli chodzi o inne doku-
menty międzynarodowe, to można tu wskazać na Rekomendację 779
(1976) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Sprawie Praw
Chorych i Umierających9, która zaleca, aby zwrócono uwagę lekarzy
na to, iż chory, o ile tego żąda, ma prawo do uzyskania pełnej informa-
cji o chorobie i proponowanym leczeniu, jak również podjęto środki w
celu informowania chorego w chwili przyjmowania go do szpitala o za-
sadach leczenia, a także funkcjonowaniu i wyposażeniu zakładu leczni-
czego.

Powyższe regulacje w sposób jasny wskazują, iż udzielenie przez le-
karza informacji pacjentowi, zanim ten podejmie decyzję odnośnie wy-
rażenia zgody na daną czynność leczniczą, jest zasadą. Prawo przewi-
duje jednak możliwość odstąpienia od niej, lecz tylko w ściśle określo-
nych przypadkach.

3. Ust. o zaw. lek. dopuszcza ograniczenie obowiązku objaśnienia w
art. 31 ust. 4, co określa się mianem „przywileju terapeutycznego”. Zgod-
nie z nim – w wyjątkowych sytuacjach, gdy rokowanie jest niepomyślne
dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o jego stanie zdrowia
i rokowaniach, jeżeli według jego oceny przemawia za tym dobro cho-
rego. W takich przypadkach lekarz udziela informacji przedstawicielo-
wi ustawowemu pacjenta lub innej osobie przez niego upoważnionej.
Jednak gdyby mimo tych okoliczności pacjent zażądał udzielenia mu
informacji, lekarz ma obowiązek jej udzielić. Podobne rozwiązanie za-
wiera art. 17 KEL stanowiący, iż można nie przekazać choremu wiado-
mości o rozpoznaniu i złym rokowaniu w przypadku, gdy lekarz jest
głęboko przekonany, że jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cier-

9 Tekst tego dokumentu znajduje się m. in. w: Europejskie standardy..., s. 67-69.
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pienie chorego lub inne niekorzystne dla jego zdrowia następstwa. Jed-
nak na wyraźne żądanie pacjenta, medyk powinien udzielić pełnego
objaśnienia. Opiera się to na założeniu, iż w pewnych wypadkach ujaw-
nienie choremu całej prawdy byłoby po prostu okrucieństwem, gwał-
tem na jego psychice. Prowadzić by to mogło do daleko idących, nega-
tywnych następstw, których uniknięcie ze swej istoty wymaga przemil-
czenia pewnych informacji10.

Należy podkreślić, iż możliwość stosowania „przywileju terapeutycz-
nego” jest z pewnością kontrowersyjna i trudno o sformułowanie ja-
kichś ogólniejszych reguł postępowania w takich przypadkach. Powo-
duje to, że instytucja ta stwarza możliwości do nadużyć ze strony leczą-
cych11. Jej istnienie jest jednak konieczne i należy mieć tylko nadzieję,
iż lekarze będą się nią posługiwać racjonalnie, uwzględniając jej wyjąt-
kowy charakter. W związku z tym niedopuszczalna jest zbyt szeroka
interpretacja zakresu jej stosowania. Na pewno nie będzie obejmować
wypadków, w których podanie pacjentowi informacji mogłoby wpłynąć
wyłącznie na pogorszenie jego nastroju, czy spowodować jedynie od-
mowę udzielenia zgody na operację12. Trzeba także podkreślić, że o ile
lekarz może przemilczeć pewne kwestie, to nie ma prawa do okłamy-
wania chorego, gdy ten zada mu pytanie o swój stan zdrowia i perspek-
tywy leczenia13.

Możliwość ograniczenia objaśnienia wynika także z art. 31 ust. 3 ust.
o zaw. lek., mocą którego na żądanie pacjenta lekarz nie ma obowiąz-
ku udzielenia mu informacji. Analogiczna regulacja zawarta jest w art.
16 KEL, upoważniającym medyka do nieinformowania pacjenta o sta-
nie jego zdrowia lub leczeniu, jeżeli wyraża on takie życzenie. Jest to
wyrazem poszanowania autonomii woli chorego, który z jednej strony
może sobie życzyć mniej lub bardziej szczegółowych informacji na te-

10 Jak podaje M. Nesterowicz, problem ten był kilkakrotnie przedmiotem rozpoznania w orzecznic-
twie sądów niemieckich. W jednej z takich spraw uznano lekarza odpowiedzialnym za szkodę, gdy wprost
powiedział choremu, że cierpi on na rosnący nowotwór mózgu i nie jest pewne, czy nie jest to nowotwór
złośliwy i czy nadaje się do operowania. Skutkiem udzielenia tej informacji był szok i wstrząs psychiczny u
pacjenta, w następstwie czego rozwinęła się u niego choroba serca, częściowy paraliż i trudności w mówie-
niu. Por. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruń 2000, s. 106.

11 Szerzej na ten temat zob. M. Boratyńska, P. Konieczniak: Prawa pacjenta, Warszawa 1996, s. 268-
280.

12 A. Liszewska: Prawnokarna ochrona prawa pacjenta do samostanowienia, Kontrola Państwowa 1996,
nr 3, s. 85.; A. Liszewska: Zgoda pacjenta..., s. 46.

13 A. Gubiński: Komentarz do Kodeksu etyki lekarskiej, Warszawa 1993, s. 80.
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mat swojego stanu zdrowia i planowanych zabiegów, z drugiej jednak –
może nie chcieć w ogóle żadnego objaśnienia14. Trzeba przy tym pa-
miętać, iż nie można traktować jako rezygnacji z otrzymania informacji
faktu, że pacjent nie stawia lekarzowi żadnych pytań. Ma on bowiem
prawo oczekiwać, że bez pytania otrzyma informację wystarczającą do
podjęcia decyzji w przedmiocie poddania się czynności leczniczej15.
Zaniechanie tego obowiązku przez medyka możliwe jest jedynie wte-
dy, gdy chory odmówił przyjęcia informacji w sposób wyraźny, stanow-
czy i nie budzący wątpliwości.

Wskazane wyżej instytucje prawne, które umożliwiają legalne ogra-
niczenie objaśnienia pacjentowi, należy traktować niezwykle ostrożnie.
Wydają się one bowiem pozostawać w sprzeczności z wartością, jaką
jest świadome udzielenie zgody przez pacjenta na interwencję medycz-
ną. Jeżeli chory udziela owej zgody w warunkach niepełnej informacji,
wówczas trudno mówić, iż nastąpiło to w sposób świadomy, ponieważ
zaakceptował on coś, o czym nie wiedział. Stawia to pod znakiem zapy-
tania rzeczywistą wartość takiego zezwolenia16.

4. Niezwykle złożonym i skomplikowanym problemem jest określe-
nie koniecznego zakresu udzielanej informacji, który pozwoliłby przy-
jąć, że wyrażona w oparciu o taką informację zgoda na czynność leczni-
czą jest świadoma.

Kwestia treści udzielanego objaśnienia jest przedmiotem szeregu
regulacji prawnych. Trzeba tu wskazać przede wszystkim powoływany
już art. 31 ust. 1 ust. o zaw. lek. Nakłada on na lekarza obowiązek udzie-
lenia informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowa-
nych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, a także
o dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zanie-
chania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Przypomnienia wymaga też
art. 13 ust. 3 KEL zobowiązujący medyka do poinformowania pacjenta
o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych
oraz spodziewanych korzyściach, związanych z wykonywaniem tych za-
biegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania
medycznego. Pamiętać należy również o Konwencji bioetycznej, która

14 A. Liszewska: Zgoda pacjenta..., s. 47.
15 A. Zoll: Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 24.
16 Szerzej na ten temat zob. R. Kędziora: Problematyka zgody..., s. 60.; K. Michałowska: Informowanie

pacjenta w polskim prawie medycznym, Prawo i Medycyna 2003, nr 5, s. 114-115.
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w art. 5 mówi o właściwej informacji co do celu i charakteru interwencji
w dziedzinie zdrowia, jak również co do jej konsekwencji i związanego
z nią ryzyka. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że w sprawozdaniu doty-
czącym tego artykułu wskazuje się, iż wymienione w nim elementy,
dotyczące treści informacji, nie mają charakteru wyczerpującego, bo-
wiem w zależności od konkretnych okoliczności, może powstać koniecz-
ność udzielenia dodatkowych danych. Ponadto art. 10 Konwencji bio-
etycznej daje choremu prawo do poznania wszelkich zebranych infor-
macji o jego zdrowiu.

5. Zasadniczym problemem, który wynika z analizy wskazanych wy-
żej regulacji, jest interpretacja użytego w art. 31 ust. 1 ust. o zaw. lek.
zwrotu „dające się przewidzieć następstwa”. Niejasne jest bowiem, czy
chodzi tu o wszystkie możliwe następstwa, w tym te nadzwyczajne, rzad-
ko występujące w praktyce, czy tylko o następstwa typowe, mieszczące
się w ramach normalnego ryzyka podejmowania danej czynności lecz-
niczej. Nie wchodząc bliżej w szczegóły tego zagadnienia, należy stanąć
na stanowisku, iż informacja o następstwach danej czynności leczniczej
powinna być ograniczona do następstw dla niej typowych17. Powinno
się brać pod uwagę także specyficzny charakter każdego zabiegu i w
związku z tym, opierając się na kryterium typowości skutków, uwzględ-
niać również te jego konsekwencje, które mogą wystąpić w konkret-
nych okolicznościach, choćby nawet nie były one – co do zasady – typo-
we, zwykłe i bezpośrednie dla danego rodzaju interwencji18.

Ograniczenie informacji do następstw typowych znalazło szeroką ak-
ceptację w orzecznictwie SN. Można tu wskazać chociażby wyrok z 27 sierp-
nia 1968 r.19, gdzie mowa jest o informowaniu pacjenta przez lekarza o
„bezpośrednich i zwykłych skutkach”. Z kolei w uzasadnieniu do wyroku z
28 sierpnia 1972 r.20 podniesiono, że „Nie jest (...) wymagane pouczenie o

17 Tak m. in. D. Dziubina: Prawny charakter zgody pacjenta na zabieg leczniczy w świetle art. 192 kodeksu
karnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, z. 2, s. 40.; R. Kędziora: Problematyka zgo-
dy..., s. 57-58.; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska: Uwagi o zawodowym..., s. 49. Wydaje się, że nieco szerzej
obowiązek informowania o skutkach zabiegu traktuje A. Liszewska, która stwierdza, iż objaśnienie powin-
no dotyczyć wszystkich, choćby tylko w niewielkim stopniu prawdopodobnych, następstw zabiegu, z wyłą-
czeniem jedynie skutków nadzwyczaj rzadko występujących. Por. A. Liszewska: Prawnokarna ochrona..., s.
85.; A. Liszewska: Zgoda pacjenta..., s. 46.

18 M. Safjan: Prawo i medycyna, Warszawa 1988, s. 70. Na taki zindywidualizowany zakres poinformo-
wania zwracają uwagę także m. in. T. Dukiet-Nagórska: Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie pol-
skim, Prawo i Medycyna 2000, nr 6-7, s. 81.; K. Michałowska: Informowanie pacjenta..., s. 109.

19 I CR 325/68, OSP 1969, nr 7-8, poz. 165.
20 II CR 296/72, OSN 1973, nr 5, poz. 86.
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wszelkich w ogóle możliwych skutkach, dla danego jednak wypadku nor-
malnie niemożliwych do przewidzenia, nietypowych i mało prawdopodob-
nych”. Podobnie w wyroku z 28 sierpnia 1973 r.21 SN stanął na stanowisku,
iż „Nie można domagać się od lekarza, by uprzedzał pacjenta o wszelkich
mogących wystąpić komplikacjach, zwłaszcza takich, które zdarzają się nie-
zmiernie rzadko”. Taka linia orzecznicza SN została podtrzymana w wyro-
ku z 7 marca 1974 r.22, w którym mowa o pouczeniu pacjenta o normalnych
przy danym zabiegu następstwach, a także w wyroku z 20 listopada 1979 r.23 ,
gdzie stwierdzono: „(...) lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi cel i rodzaj
zabiegu oraz zwykłe jego następstwa, natomiast nie potrzebuje, a często
nawet ze względu na samopoczucie i zdrowie pacjenta nie powinien zapo-
znawać go z nietypowymi następstwami, nie objętymi normalnym ryzy-
kiem podejmowanego zabiegu, które w szczególnych wypadkach powikłań
mogą wystąpić”. Analogiczne stanowisko SN zajął również w wyroku z 29
października 2003 r.24 przyjmując, iż nie ma konieczności „powiadamiania
pacjenta o wszystkich możliwych komplikacjach, zwłaszcza takich, które
zdarzają się niezmiernie rzadko (...)”.

Przyjęcie kryterium typowości skutków zabiegu samo przez się nie
rozwiązuje problemu zakresu poinformowania. Konieczne jest bowiem
ustalenie, co należy rozumieć przez typowy skutek czynności leczni-
czej. Jak podaje M. Sośniak25 – kryterium typowości pojawiło się na
gruncie nauki niemieckiej, gdzie za nietypowe uznawano takie niebez-
pieczeństwa, które są wprawdzie znane medycynie, ale występują sto-
sunkowo rzadko. W praktyce skala typowości często była ujmowana w
postaci sztywnej przeciętnej, wielokrotnie przedstawianej procentowo,
co w związku z postępem medycyny, czy zróżnicowaniem fachowości
poszczególnych zespołów operacyjnych, nie odpowiadało realiom. Słusz-
nie podkreśla się, że wypadki zdarzające się u wybitnego specjalisty w
granicach poniżej 1%, u przeciętnych lekarzy mogą występować w 5%
i więcej. Natomiast szybki rozwój techniki leczniczej powoduje, iż zali-
czenie określonego ryzyka do grupy typowej ulega częstym zmianom26.

21 I CR 441/73, OSN 1974, nr 7-8, poz. 131.
22 I CR 43/74, Nowe Prawo 1977, nr 1, s. 109-110.
23 IV CR 389/79, OSN 1980, nr 4, poz. 81.
24 III CK 34/02, OSP 2005, nr 4, poz. 54.
25 M. Sośniak: Cywilna odpowiedzialność..., s. 137.
26 M. Śośniak: Cywilna odpowiedzialność..., s. 137.
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Dlatego też stopień typowości powinien być ustalany in concreto. Bio-
rąc bowiem pod uwagę dany czas, miejsce, cechy pacjenta i personelu
medycznego może się okazać, iż to co typowe statystycznie, nie jest już
takim w konkretnym przypadku. Nie powinno przy tym ulegać wątpli-
wości, że obowiązek poinformowania nie obejmuje ewentualnych na-
stępstw wadliwego leczenia i związanego z tym ryzyka27, a także szcze-
gółów technicznych związanych z przeprowadzaniem danego zabiegu28.

6. Innym elementem, który należy rozważyć w kontekście wpływu
na zakres udzielanej informacji, jest charakter czynności leczniczej i jej
znaczenie dla życia i zdrowia pacjenta. Takich relacji doszukał się SN w
wyroku z 11 stycznia 1974 r.29, w którym stwierdził: „Obowiązek leka-
rza uprzedzenia chorego o możliwych komplikacjach zamierzonej ope-
racji inaczej przedstawia się w sytuacji, gdy chodzi o operację mającą
na celu tylko poprawę stanu zdrowia, a inaczej, gdy operacja jest nie-
zbędna dla ratowania życia chorego. W tym drugim wypadku lekarz
nie może udzielać pacjentowi tego rodzaju informacji o możliwych po-
wikłaniach operacyjnych, które mogłyby wpłynąć ujemnie na psychikę
chorego, a tym samym zwiększyć ryzyko operacji”. Z aprobatą do tego
stanowiska podszedł M. Nesterowicz30, podnosząc, iż daje ono właści-
we poszanowanie woli pacjenta, przy uwzględnieniu szczególnego ro-
dzaju sytuacji, jaką jest konieczność ratowania jego życia, a z drugiej
strony – nie nakłada na lekarza niemożliwych do wypełnienia w prakty-
ce obowiązków. Także w nowszych opracowaniach autor podtrzymuje
ten pogląd, formułując przy tym ogólną regułę, że inaczej lekarz będzie
informował pacjenta o zabiegu operacyjnym, inaczej o lekkim zabiegu
innego rodzaju, a inaczej, gdy nie istnieje bezwzględna konieczność
operacji31. Nie wskazuje on jednak przy tym na czym ta różnica w infor-
mowaniu miałaby dokładnie polegać.

27 Tak m. in. T. Brzeziński: Etyka lekarska, Warszawa 2002, s. 104-105.; M. Sośniak: Cywilna odpowie-
dzialność..., s. 140-142.; M. Sośniak: Obowiązek powiadomienia..., s. 120.

28 Tak m. in. D. Dziubina: Prawny charakter..., s. 40.; R. Kędziora: Problematyka zgody..., s. 57.; S.
Rutkowski: Zgoda na zabieg leczniczy w ujęciu art. 192 k. k., Prokuratura i Prawo 2000, nr 2, s. 23.; M.
Sośniak: Obowiązek powiadomienia..., s. 120.; A. Zoll: Odpowiedzialność karna..., s. 23.

29 II CR 732/73, OSP 1975, nr 1, poz. 6.
30 M. Nesterowicz: Podstawy prawne zabiegów lekarskich w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Pa-

lestra 1976, nr 1, s. 30.
31 M. Nesterowicz: Prawo medyczne..., s. 106-109.
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Także T. Brzeziński32 uważa, iż w przypadku zabiegów ratujących życie
zakres udzielanej informacji będzie najmniejszy. Wydaje się, że w po-
dobnym tonie wypowiada się także SN w wyrokach z 29 grudnia 1969
r.33 i 14 listopada 1972 r.34, gdzie jako okoliczność szczególnie przema-
wiającą za należytym poinformowaniem przedstawia względne wska-
zania do dokonania zabiegu. Oznaczać to może, iż w przypadku wska-
zań bezwzględnych, czyli konieczności przeprowadzenia zabiegu, moż-
na odstąpić od należytego objaśnienia, kierując się dobrem chorego.

Stanowisko dopuszczające różnicowanie zakresu informacji, w za-
leżności od znaczenia danej czynności leczniczej dla życia i zdrowia
pacjenta, nie wydaje się być właściwe. Jest oparte na przesłankach pa-
ternalistycznych i dopuszcza ograniczenie informacji w imię swoiście
rozumianego dobra pacjenta. Zgodnie z takim podejściem – lekarz nie
tylko nie musi, ale także nie może przekazać choremu pełnej informa-
cji, gdyby miało to wpłynąć ujemnie na jego psychikę i w konsekwencji
na decyzję o poddaniu się koniecznej operacji. Jest to podejście zbyt
daleko idące, uzależniające w sposób nieuprawniony zakres informacji
od wagi danej interwencji medycznej. Należy jednak przy tym pamię-
tać, że w sytuacjach nietypowych, w których występują jakieś wyjątko-
we przeciwwskazania do pełnego poinformowania, możliwe jest jego
ograniczenie w ramach „przywileju terapeutycznego”, uregulowanego
w art. 31 ust. 4 ust. o zaw. lek.

Jako kryterium różnicowania zakresu informacji można przyjąć tak-
że stopień ryzyka, jaki za sobą niesie dana czynność lecznicza. Zgodnie
z tym założeniem – im większe ryzyko towarzyszy danemu zabiegowi,
tym większą szczegółowością powinno cechować się udzielone pacjen-
towi objaśnienie35. Ta podstawa zróżnicowania informacji nie znajduje
uzasadnienia na gruncie ust. o zaw. lek. i w sposób nieuprawniony kwe-
stionuje szczegółowość objaśnienia w stosunku do zabiegów o małym
ryzyku.

Kolejną podstawą ustalania zakresu koniecznej informacji mogą być
właściwości osoby poddanej interwencji medycznej. Zwolennicy takiego

32 T. Brzeziński: Etyka lekarska..., s. 105.
33 II CR 564/69, OSP 1970, nr 10, poz. 202.
34 I CR 463/72, Nowe Prawo 1975, nr 4, s. 585-587.
35 Tak m. in. J. Sawicki: Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, doktrynie i orzecznictwie,

Warszawa 1965, s. 30.
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stanowiska wychodzą z założenia, iż stan psychiczny chorego może uza-
sadniać przekonanie, że podanie mu pełnej informacji wpłynie nieko-
rzystnie na jego zdrowie, co tym samym uzasadnia przemilczenie pew-
nych okoliczności związanych z chorobą i leczeniem36. Także i do tego
kryterium różnicowania zakresu informacji trzeba się odnieść negatyw-
nie. Nie wynika ono bowiem z ustawy, chyba że mamy do czynienia
z warunkami, o których mowa w art. 31 ust. 4 ust. o zaw. lek. i w związku
z tym ograniczenie przez lekarza na tej podstawie objaśnienia byłoby
arbitralnym naruszeniem autonomii pacjenta. W wypadkach uzasadnio-
nej troski o psychikę pacjenta, należy raczej zwrócić uwagę na odpowiedni
sposób podania informacji, a zwłaszcza na rolę psychologa w tym zakre-
sie, niż na szukanie sposobów na pozostawienie chorego w nieświado-
mości, co wydaje się być zwykłym „pójściem na łatwiznę”.

7. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ust. o zaw. lek. informacja powinna być
przedstawiona pacjentowi w sposób przystępny. Z kolei art. 13 KEL
mówi o sformułowaniu informacji w sposób zrozumiały dla pacjenta.
O metodzie udzielania informacji mowa jest także w sprawozdaniu wy-
jaśniającym do art. 5 Konwencji bioetycznej, gdzie stwierdza się wyraź-
nie, iż informacja udzielana pacjentowi winna być sformułowana w ję-
zyku dla niego zrozumiałym.

Wskazywana przez ust. o zaw. lek. i KEL przystępność i zrozumia-
łość informacji powinna być oceniana w sposób indywidualny, oparty
o aktualne możliwości intelektualne chorego. Nie jest bowiem możli-
we stworzenie jakiegoś wzorca czy standardu objaśniania, którego speł-
nienie zagwarantuje, że zawsze będzie można mówić o zrealizowaniu
warunku przystępności (zrozumiałości). Co prawda da się tu wskazać
pewne generalne postulaty, jak np. konieczność używania przez leka-
rza języka potocznego, wolnego od fachowej terminologii medycznej,
ale nawet one będą miały charakter względny (np. w przypadku, gdy
pacjentem jest lekarz, postulat używania języka potocznego nie jest
konieczny do uznania przystępności poinformowania). Na aktualne
możliwości percepcyjne chorego wpływa szereg czynników. Wynikają
one przede wszystkim z posiadanego wykształcenia i wiedzy, inteli-
gencji, oddziaływania choroby, czy stresu, któremu poddany jest czło-

36 Uwagę na te kryterium zwracają m. in. M. Safjan: Prawo i medycyna..., s. 71.; M. Sośniak: Cywilna
odpowiedzialność..., s. 141.
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wiek przebywający w warunkach ambulatoryjnych. Dlatego też nawet
osoba dysponująca fachową wiedzą medyczną może wymagać udzie-
lenia jej informacji w prosty, powszechnie zrozumiały sposób, gdy np.
pod wpływem schorzenia jej możliwości intelektualne uległy znacz-
nej redukcji. Tak więc kwestię przystępności udzielanej informacji trze-
ba zawsze oceniać in concreto, a nie opierać się na jakiś standardo-
wych procedurach objaśniania, przyjętych w danej placówce służby
zdrowia. Należy przy tym pamiętać, że informacja udzielona w spo-
sób nieprzystępny będzie się równała brakowi informacji w ogóle.
Oznacza to, iż zgoda na dany zabieg udzielona w takich warunkach
będzie prawnie nieskuteczna.

Podkreślenia wymaga również to, że szczególnego sposobu dzia-
łania wymaga się od lekarza przekazującego informacje dla pacjen-
ta niepomyślne. O takiej sytuacji mówi art. 17 KEL, zgodnie z któ-
rym – w razie niepomyślnej dla chorego prognozy, powinien on być
o niej poinformowany z taktem i ostrożnością. Polega to m. in. na
tym, aby pacjent został przygotowany do niepomyślnej wiadomości,
co pozwoli uniknąć mu wstrząsu37. Umiejętność właściwego obja-
śnienia, zwłaszcza w przypadku złych rokowań, często wymaga spe-
cjalnej wiedzy, niekiedy przekraczającej ścisłą wiedzę medyczną.
Dlatego też powinno się w tym zakresie doceniać rolę psychologa38,
jako osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie i doświadcze-
nie.

Należy także wskazać, iż w świetle obowiązującego prawa nie jest
konieczne zachowanie żadnej szczególnej formy poinformowania, choć
podnosi się niekiedy, że dla celów dowodowych powinno to zostać od-
notowane w dokumentacji lekarskiej39.

8. Informacja medyczna winna być udzielona tylko uprawnionym do
tego osobom. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ust. o zaw. lek. – lekarz ma obo-
wiązek udzielić informacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi usta-
wowemu. Natomiast na podstawie ust. 2 owego artykułu – taka infor-
macja może być także udzielona przez lekarza innym osobom, lecz tyl-
ko za zgodą pacjenta40. Szczególnego znaczenia, w świetle obowiązują-

37 A. Gubiński: Komentarz do Kodeksu..., s. 78.
38 Na rolę pomocy psychologicznej przy objaśnianiu wskazują np. G. Rejman: Odpowiedzialność karna

lekarza, Warszawa 1991, s. 58.; S. Rutkowski: Zgoda na zabieg..., s. 32.
39 Tak np. J. Ignaczewski: Zgoda pacjenta na leczenie, Warszawa 2003, s. 27.
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cej praktyki lekarskiej, nabiera art. 31 ust. 2 ust. o zaw. lek. Wynika
z niego jasno, że osoby inne niż pacjent mogą zostać poinformowane
jedynie za jego zgodą, przy czym należy podkreślić, że dotyczy to także
jego rodziny. Nie jest więc dopuszczalne stosowane często w praktyce
lekarskiej informowanie rodziny chorego poza jego wiedzą. W związku
z regulacją ust. o zaw. lek., ograniczającą krąg podmiotów uprawnio-
nych do uzyskania informacji i uzależniającą go od woli pacjenta, za
słuszne należy uznać pojawiające się w doktrynie wskazania41, aby od-
bierać od chorego instrukcje o tym kogo i w jakiej sytuacji informować,
bądź też nie informować. Trzeba przy tym pamiętać, iż ujawnienie wo-
bec osób do tego nieuprawnionych informacji o stanie zdrowia pacjen-
ta i rokowaniach stanowi naruszenie tajemnicy lekarskiej, co może po-
wodować odpowiedzialność karną z art. 266 § 1 k. k. Specyficzna jest
kwestia prawa do uzyskania informacji przez pacjenta głuchego lub nie-
mego. W takiej sytuacji zachodzi konieczność, aby przy przekazywaniu
informacji była obecna osoba umiejąca się porozumieć z głuchymi lub
niemymi. Wiąże się to w sposób oczywisty z dostępem tej osoby do
informacji udzielanej takim chorym.

7. Jeżeli wobec pacjenta nie dopełniono obowiązku należytego ob-
jaśnienia, wówczas wyrażona przez niego zgoda na czynność leczniczą
obarczona jest istotną wadą prawną. Nieudzielenie informacji, udzie-
lenie jej w sposób nieprzystępny, bądź podanie informacji nieprawdzi-
wej, powoduje, że chory udziela zgody w sposób nieświadomy, nie wie
bowiem – dokładnie lub w ogóle – na co się godzi. W tej sytuacji należy
uznać, iż zgoda ta jest bezskuteczna. W związku z tym – daną czynność
leczniczą trzeba traktować jako podjętą bez zezwolenia. Uzasadnia to
odpowiedzialność karną lekarza z art. 192 k. k.

40 Udzielenie informacji podmiotom innym niż sam pacjent ma miejsce także w sytuacjach określo-
nych w art. 30 ust. 4 ust. o zaw. lek. (w związku z „przywilejem terapeutycznym”) i art. 30 ust. 6 ust. o zaw.
lek. (gdy pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny, bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia
informacji).

41 Tak np. T. Dukiet – Nagórska: Świadoma zgoda..., s. 85.
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1. Uwagi wstępne

Postęp nauk medycznych dokonujący się w ostatnich latach daje le-
karzom nowe możliwości w diagnozowaniu oraz leczeniu schorzeń i
chorób dotąd nieuleczalnych. Nawet jeśli tak się nie dzieje – postęp w
medycynie pozwala spojrzeć na wiele spraw w innym niż dotychczas
świetle, choćby przez zastosowanie nowych, lepszych materiałów czy
technologii. Stan taki jest jak najbardziej korzystny i naturalny, gdyż
pozwala lekarzom odnosić sukcesy nawet w dziedzinach, które dotąd
były niedostępne wiedzy medycznej. Lekarze powinni jednak zdawać
sobie sprawę z tego, że postęp nauk medycznych to tylko jeden z aspek-
tów ich pracy zawodowej, i że wraz z postępem medycyny wzrasta świa-
domość (w tym także świadomość prawna) ich kontrahentów i partne-
rów, tzn. pacjentów. Lekarz ma obecnie do czynienia z pacjentem co-
raz bardziej wyedukowanym i coraz bardziej świadomym swych praw,
których nieprzestrzeganie może skutkować odpowiedzialnością cywil-
ną. Za korzystną z prawnego punktu widzenia uznać należy śmiałość
pacjentów w występowaniu z roszczeniami w razie nieprzestrzegania
ich praw podmiotowych w procesie leczenia. Błędem i dużym uprosz-
czeniem jest postrzeganie wzrastającej liczby procesów dotyczących
błędów w sztuce lekarskiej, wyłącznie jako konsekwencji działań środ-
ków masowego przekazu, wzmacniających postawy roszczeniowe pa-
cjentów wobec lekarzy i wypadkowej istnienia kancelarii prawniczych,

1 Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie formularzy
świadomej zgody pacjentki na leczenie operacyjne – www.gpsk.am.poznań/ptg - data wizyty: 10.03.2006.
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które specjalizują się w dochodzeniu roszczeń za błędy w sztuce lekar-
skiej2. Nie ulega wątpliwości, że nawet jeżeli współczesna medycyna
oparta jest o właściwą prawu cywilnemu zasadę równości podmiotów i
współdziałania lekarza i pacjenta, to jednak i tak podmiotem słabszym
rozpatrywanego stosunku prawnego jest pacjent. Lekarz występuje za-
wsze jako podmiot kwalifikowany, a zatem zobowiązany do szczegól-
nej i najwyższej zawodowej staranności, ocenianej w oparciu o reguły
wykonywania zawodu lekarza oraz zasady rządzące prawidłowym wy-
konaniem zobowiązania. O ile nie należy pochwalać przykładu inter-
netowej oceny lekarzy, którzy zdaniem pacjentów popełnili błąd w sztuce
lekarskiej, o tyle za wskazane – z prawnego punktu widzenia – uznać
należy zgodne z prawem działania pacjentów, zmierzające do egzekwo-
wania na drodze sądowej ich praw3. Za uzasadnione uznać należy tak-
że działania podejmowane przez korporację lekarską oraz organizacje
i towarzystwa medyczne, zmierzające do zapobieżenia oskarżeniom ze
strony pacjentów. Szczególnego znaczenia nabierają rekomendacje
i zalecenia w przypadku tych specjalności medycznych, które ze wzglę-
du na swoją specyfikę (chirurgia czy ginekologia i położnictwo), są naj-
bardziej narażone na ryzyko popełnienia błędu w sztuce lekarskiej.

Poniższe rozważania dotyczą prawnej oceny takich działań w odnie-
sieniu do specjalizacji medycznej, jaką jest ginekologia i położnictwo.
Przedmiotem analizy prawnej w poniższym artykule są Rekomendacje
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (dalej –
PTG) w sprawie Formularzy świadomej zgody pacjentki na leczenie
operacyjne, które w kontekście powyższych uwag przyjąć należy z uzna-
niem, acz nie bez pewnej krytyki. Propozycja Zarządu Głównego PTG
w sprawie przedmiotowych formularzy zgody, choć wzorowana w du-
żej mierze na Aktualnych Zaleceniach Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists w sprawie uzyskiwania świadomej zgody pacjentki
na leczenie z 2004 roku4, budzi jednak pewne zastrzeżenia prawnika.

Dyskusyjne w mojej opinii pozostają przede wszystkim następujące
kwestie: 1) charakter czynności jaką jest zgoda na leczenie, a przede
wszystkim posługiwanie się określeniem „świadoma zgoda”, 2) postać

 2 Ibidem.
3 Rekomendacje, op.cit.
4 Uzyskiwanie świadomej zgody pacjentki na leczenie – Aktualne (2004 r.) zalecenia Royal College of

Obstetricians and Gynaecologists – www.mp.pl – data wizyty: 10.03.2006.
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proponowanego formularza, użycie nieostrych sformułowań opisowych,
3) dopuszczalność warunkowego przeprowadzenia zabiegu, 4) aseku-
racyjne zamieszczenie przez autorów formularzy klauzuli zakładającej
aktywność pacjentki oraz 5) nieuwzględnienie w formularzu zagadnie-
nia związania zgodą i możliwości jej cofnięcia. Powyższe zagadnienia
będą kolejno przedmiotem analizy.

2. Charakter prawny zgody na leczenie

Zasadą polskiego prawa medycznego jest to, że lekarz może podjąć
działania o charakterze diagnostycznym czy terapeutycznym w stosunku
do pacjenta dopiero po uzyskaniu jego zgody. W świetle art. 32 oraz 34
ust. 1 w związku z art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty5

(dalej – u.z.l.), zgoda na leczenie (ewentualnie czynności diagnostyczne)
powinna być poprzedzona udzieloną pacjentowi informacją na temat sta-
nu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metod dia-
gnostycznych czy leczniczych oraz dających się przewidzieć, w oparciu
o aktualną wiedzę medyczną, następstw ich zastosowania albo zaniecha-
nia, wyników leczenia oraz rokowań. Udzielenie informacji służy uzy-
skaniu zgody na działanie lekarza. Chodzi o wyjaśnienie pacjentowi zro-
zumiałym dla niego językiem propozycji diagnostycznych i terapeutycz-
nych oraz związanego z nimi ryzyka. Zgoda, po uprzednim wypełnieniu
obowiązku informacyjnego, służyć ma wspólnemu podejmowaniu decy-
zji dotyczącej dalszego postępowania. Tak realizowany jest postulat za-
warty w art. 13 ust. 1 kodeksu etyki lekarskiej6, w świetle którego lekarz
powinien respektować prawo pacjenta do świadomego udziału w postę-
powaniu medycznym i podejmowaniu decyzji. Ustawodawca w art. 31
u.z.l. zakłada, że pacjent nie posiada specjalistycznej wiedzy medycznej,
a jeżeli ją ma – to tylko wyjątkowo. Zgoda na leczenie ma stanowić po-
twierdzenie dla działań podmiotu kwalifikowanego, którym w interesu-

5 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5.12.1996 roku (Dz. U. 2005, nr 226, poz. 1943
ze zmianami) – dalej powoływane jako: u.z.l.

6 Przyrzeczenie Lekarskie i Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2.01.2004 roku (wraz ze zmianami uchwa-
lonymi w dniu 20.09.2003 roku przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy) – www.bibl.amwaw.edu.pl/
kodeks_etyki_2004.htm – data wizyty 10.03.2006 – dalej powoływane jako: k.e.l.
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jącym nas stosunku prawnym jest lekarz. Cechą tego stosunku jest to, że
choć lekarz działa zgodnie ze swoją wiedzą i w interesie pacjenta, kieru-
jąc się stanem jego zdrowia, to jednak jego działania nie są i nie mogą
być nieograniczone, a uzyskanie zgody ma stanowić pewną kontrolę dla
działań lekarza. Aby zgoda wywarła zamierzony przez ustawodawcę sku-
tek, musi być podjęta świadomie, po przedstawieniu ryzyka ewentual-
nych negatywnych następstw zabiegu medycznego. Pacjent powinien znać
przedmiot zgody, by wyrazić swoją akceptację dla działań lekarza bądź
mu jej odmówić. Wyjaśnienie zasadności przeprowadzenia zabiegu czy
podjęcia leczenia służyć ma zniwelowaniu różnicy pomiędzy stanem wie-
dzy lekarza i pacjenta. Dokonując wykładni przepisów ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty w zakresie zgody pacjenta, powszechnie
przyjmuje się w literaturze, że zgoda na dokonanie zabiegu wyłącza bez-
prawność naruszenia ciała przez lekarza, a oprócz tego skutkuje tym, że
pacjent przyjmuje i akceptuje ryzyko zabiegu7. Przyjęcie jako trafnego
powyższego założenia jest możliwe tylko wtedy, gdy wyrażając zgodę
pacjent dysponuje pełną wiedzą na temat proponowanych mu przez le-
karza czynności. Sytuacja taka występuje tylko wówczas, gdy wyrażenie
przez pacjenta zgody zostanie poprzedzone udzieleniem mu informacji
w sposób odpowiadający predyspozycjom i możliwościom intelektual-
nym pacjenta w zakresie określonym w art. 31 ust. 1 u.z.l.8.

Niezależnie od tego czy przyjmujemy, że zgoda na leczenie stanowi
oświadczenie woli, czy jest jednostronnie odwołalną czynnością prawną,
czy stanowi jednostronnie odwołalne działanie zbliżone do czynności
prawnej, jest ona uzewnętrznionym przejawem woli podmiotu9. Przyj-
muję stanowisko reprezentowane w doktrynie, że zgoda na leczenie jest
jednostronną, odwołalną czynnością zbliżoną do czynności prawnej, do
której zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sposo-
bu składania oświadczeń woli, ich mocy wiążącej i ewentualnych wad
tych oświadczeń woli10. Złożenie oświadczenia będącego zgodą na lecze-

7 M. Nesterowicz, Prawo Medyczne 2005, str. 116.
8 M. Safjan, Prawo i Medycyna, Warszawa 1998, str. 68.
9 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957,

str. 120, M. Sośniak, Funkcje i skuteczność zgody osoby uprawnionej w zakresie ochrony dóbr osobistych,
Prace z prawa cywilnego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, str. 66 powoływane za J.
Przybylska, Cywilnoprawne aspekty instytucji zgody pacjenta na interwencję medyczną i jej definicja, Monitor
Prawniczy 2003 nr 16, str. 741 a także, M. Safjan, op.cit., str. 35.

10 Za M. Nesterowicz, op.cit., str. 116.
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nie nie wymaga jednak od składającego podmiotu pełnej zdolności do
czynności prawnych11. Czynności prawne polegają na regulacji przez same
podmioty obejmujących je skutków prawnych. Skoro to same podmioty
wpływają na skuteczność czynności prawnych, to konieczne jest, aby pod-
mioty prawa cywilnego dokonując tych czynności (dotyczy to także zgo-
dy na leczenie), miały konieczne ku temu kwalifikacje i predyspozycje
psychiczne12. Długotrwałe wyłączenie stanu świadomości podmiotu po-
zwala wprawdzie na orzeczenie ubezwłasnowolnienia, ale nie zawsze stan
wyłączający świadomość ma charakter długotrwały i uzasadnia ubezwła-
snowolnienie przez sąd. Niemniej jednak nieważne jest oświadczenie woli
złożone przez osobę, co do której nie orzeczono ubezwłasnowolnienia, a
która niezależnie od okoliczności znajdowała się w stanie wyłączającym
świadome lub swobodne wyrażenie woli13. Oświadczenie będące zgodą
zawsze zatem by było ważne, musi być złożone w sposób świadomy. W
związku z powyższymi uwagami wątpliwości nasuwa zamieszczenie w
nazwie Rekomendacji określenia: „Formularz świadomej zgody”. Skoro
przyjmuje się, że zgoda jest oświadczeniem zbliżonym do czynności praw-
nej i że w interesującej nas sytuacji jest to oświadczenie pacjentki przed
operacją ginekologiczną bądź położniczą, to jej oświadczenie dla swej
ważności musi być niewadliwe. A niewadliwe jest tylko wtedy, gdy jest
świadome14. Świadomość nie ogranicza się jednak wyłącznie do poinfor-
mowania, gdyż pacjentka może zostać prawidłowo poinformowana przez
lekarza co do rozpoznania, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rokowa-
nia i następstw, może zrozumieć przekazaną jej informację, jednak zło-
żone przez nią oświadczenie nie będzie zgodą, gdyż ze względu na np.
odczuwany ból czy wysoką gorączkę, nie będzie ona w momencie składa-
nia oświadczenia w stanie pozwalającym na świadome powzięcie decyzji.
Nieprecyzyjne i błędne jest więc w kontekście uwag poczynionych wyżej
określenie „świadoma zgoda”. Gdy zgoda nie jest świadoma, tzn. zostaje
złożona w stanie wyłączającym świadomość lub swobodę pacjentki, jej
oświadczenie jest w świetle art. 82 k.c. bezwzględnie nieważne, co ozna-
cza, że zgodę traktować należy tak, jakby w ogóle nie została złożona, a

11 Zob. art. 32 ust. 5 u.z.l. i art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 1993, nr 19, poz. 78 ze zmianami).

12 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck Warszawa 2003, str. 258.
13 Ibidem.
14 M. Nesterowicz, op.cit., str. 116.
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co za tym idzie – działania lekarza pozostają bezprawne. Czym innym
jest – podkreślmy (wydaje się, że to było zamierzeniem autorów reko-
mendacji) – uzyskanie przez pacjentkę pełnej informacji przed wyraże-
niem zgody na leczenie (to tylko jeden z elementów świadomego wyra-
żenia zgody), a czym innym z punktu widzenia prawa jest to, by oświad-
czenie woli złożone zostało w sposób świadomy. Jedynie tytułem uzupeł-
nienia należy stwierdzić, że stan wyłączający świadome powzięcie decyzji
i złożenie oświadczenia woli, choć nie jest rozumiany dosłownie i często
nie oznacza zupełnego zaniku świadomości, to jednak charakteryzuje się
brakiem rozeznania, niemożnością zrozumienia posunięć własnych oraz
cudzych, niezdawaniem sobie sprawy ze znaczenia i konsekwencji wła-
snego postępowania15. Stan wyłączający możliwość świadomego i swo-
bodnego podejmowania czynności prawnych ma miejsce w szczególno-
ści w sytuacji choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, a także
nawet przemijającego zaburzenia świadomości podmiotu, spowodowa-
nego np. alkoholizmem, narkomanią, wysoką gorączką, odczuwanym
bólem czy agonią16.

3. Forma zgody pacjentki

Kolejnym zarzutem, na który narażone są formularze przygotowane
przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne jest – w mojej opinii – ich pro-
ponowana forma. Formularz w kształcie proponowanym przez PTG suge-
ruje, że mamy do czynienia: po pierwsze – z wzorcem umowy, a po drugie
– z umową adhezyjną17. Stanowisko takie jest jednak błędne,
a wniosek o umownym charakterze czynności prawnej wypływa z niepra-
widłowej budowy poniższej tabeli zawierającej oświadczenie pacjentki.

15 Wyrok SN z 2.09.1948, Po C 188/48, PN 1948, nr 11-12, str. 538 powołany za: K. Pietrzykowski, w:
Kodeks cywilny, Komentarz, C.H. Beck Warszawa 2004, str. 313.

16 K. Pietrzykowski, op.cit., str. 312 i n. 
17 Umowa taka charakteryzuje się brakiem pertraktacji i formalnie ujętym konsensem. Swoboda kon-

traktowania jest w przypadku tego rodzaju czynności znacznie ograniczona poprzez fakt, że treść umowy
zostaje jednostronnie narzucona przez jednego z kontrahentów. Drugi z kontrahentów nie mając de facto
możliwości wyboru godzi się na narzucone mu warunki bez możliwości ich negocjowania. Umowę adhe-
zyjną charakteryzuje brak „współpracy kontraktowej” oraz przyjęcie oferty en bloc o określonej treści. W
konsekwencji pojedyncza umowa nie ma charakteru indywidualnej czynności, a strona ją zawierająca nie
ma wpływu na jej treść. Zob. J. Haberko, Zawarcie umowy konsumenckiej – praca doktorska (w maszyno-
pisie), Poznań 2003, str. 116 i literatura tam zamieszczona.
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Nie mam pewności czy autorzy rekomendacji przyjmując znane pra-
wu zobowiązań „wzorce umowy” obrali słuszną drogę uzyskania jed-
nostronnego oświadczenia pacjentki. Wątpliwości dotyczą przede
wszystkim konstrukcji tabeli, w której przewidziano oświadczenie woli
lekarza. W obecnym kształcie z układu tabeli nie wynika jasno kto
jest podmiotem składającym oświadczenie zawierające zgodę: pacjent-
ka czy lekarz. Forma proponowana i przyjęta przez PTG sugeruje
ponadto jednoznacznie, że podmiotem dokonującym czynności jest
zarówno pacjentka jak i lekarz, co dalej może sugerować mylnie, że
na podstawie składanych oświadczeń woli dochodzi do zawarcia umo-
wy przy użyciu wzorca. Jest to stanowisko błędne, gdyż zgoda pacjentki
będzie ważna, nawet jeżeli jej oświadczenie nie zostanie podpisane
przez lekarza. W obecnym kształcie mamy raczej do czynienia z czymś
na kształt „zgody” lekarza, a nie wyłącznie pacjentki. Układ tabeli
sugeruje ponadto, że elementem koniecznym zgody pacjentki jest tak-
że zgoda lekarza na przeprowadzenie zabiegu. Takie stanowisko rów-
nież jest błędne, gdyż jak podniesiono wyżej – zgoda na przeprowa-

Bez zastrzeżeń

(lub z powyższymi zastrzeżeniami) zgadzam się na przeprowadzenie

u mnie następującego zabiegu operacyjnego

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
(rodzaj zabiegu)

oraz jego ewentualne zmiany lub rozszerzenia,

które okażą się niezbędne w trakcie przeprowadzania operacji

w razie wystąpienia niebezpieczeństwa utraty życia,

ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia

data         podpis lekarza podpis pacjentki albo uprawnionego opiekuna18

18 Rekomendacje, op. cit.
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dzenie zabiegu operacyjnego stanowi jednostronne oświadczenie pa-
cjentki, które dla swojej skuteczności nie wymaga zgody innego pod-
miotu. Nie ma w przypadku zgody na leczenie umowy między leka-
rzem a pacjentką. Zobowiązanie lekarza do wykonania zabiegu po-
wstaje wcześniej, a zgoda na jego przeprowadzenie stanowi jedynie
jego niezbędny element. Wydaje się, że jeżeli miałby pozostać podpis
lekarza, to jedynie jako podmiotu odbierającego zgodę od pacjentki.
To pacjentka, co wypada podkreślić, jest jedynie uprawnionym pod-
miotem do wyrażenia zgody (w szczególnych przypadkach przewidzia-
nych ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty będzie to w pierw-
szej kolejności przedstawiciel ustawowy, a dopiero w dalszej upraw-
niony opiekun).

Wątpliwości związane z formą formularza w obecnym jego kształcie
z przewidzianym podpisem (oświadczeniem woli) lekarza, budzi także
użyte przez autorów rekomendacji sformułowanie „przeprowadzenie u

mnie (podkr. J.H.) zabiegu”. Choć – jak się wydaje – autorom reko-
mendacji chodziło raczej o wskazanie przez pacjentkę swojej osoby jako
podmiotu poddającego się zabiegom, to jednak kształt tabeli i zamiesz-
czenie pod treścią oświadczenia podpisu lekarza, sugerować może tak-
że to, że określeniem „przeprowadzenia zabiegu u mnie” obejmuje się
przeprowadzenie zabiegu przez podpisanego lekarza. A takie stanowi-
sko nie odpowiada oczywiście intencjom autorów rekomendacji i celo-
wi jakiemu służyć mają formularze zgody pacjentki.

W związku z powyższymi uwagami postulować należy zmianę kon-
strukcji tabeli tak, by zawierała ona oświadczenie pacjentki, nie uzależ-
niając tego oświadczenia od jakichkolwiek innych czynności prawnych
ze strony lekarza.

Wydaje się dalej, że pomimo iż pacjentka powinna mieć nieograni-
czony wpływ na brzmienie oświadczenia zawierającego zgodę, dopu-
ścić należy proponowany przez PTG formularz, zawierający m.in. go-
towe postanowienia alternatywne dla dokonania wyboru. Wprawdzie
ogranicza to indywidualnie kształtowaną decyzję pacjentki, obejmują-
cą jej zindywidualizowany przypadek, niemniej jednak przy wzrastają-
cej, ale wciąż jeszcze niskiej znajomości prawa wśród pacjentów i leka-
rzy, stanowić może pomoc tak dla lekarza jak i pacjentki.
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4. Zasada transparentności formularza zgody

na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego

Należy mieć na uwadze to, że formularz zgody pacjentki został przy-
gotowany w interesie lekarza. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gi-
nekologicznego jest bowiem wyraźnie sformułowane: „Najlepiej skon-

struowany formularz świadomej zgody na operację nie zabezpiecza w peł-

ni przed odpowiedzialnością prawną operatora, ale może znacznie uła-

twić mu obronę”19. W związku z jednostronnym przygotowaniem for-
mularza powstają pewne zagrożenia dla słabszego z podmiotów sto-
sunku prawnego, czyli dla pacjentki. Silniejsza pozycja lekarza i próba
jej wykorzystania w procesie uzyskania zgody, przejawiać się może bądź
w płaszczyźnie intelektualnej, bądź ekonomicznej. Zagrożenie, zwią-
zane z wykorzystaniem dominacji w płaszczyźnie intelektualnej po stro-
nie lekarza, określić można jako lepsze rozpoznanie zabiegu, dla któ-
rego przeprowadzenia konieczne jest uzyskanie zgody na przygotowa-
nym formularzu oraz jego konsekwencji prawnych, jak i faktycznych.
W sytuacji, o której mowa – profesjonalista (lekarz) posiada faktycznie
lepsze rozeznanie skutków i następstw dokonywanego zabiegu niż pa-
cjentka, dla której zabieg będący przedmiotem zgody może być (i za-
zwyczaj jest) jedynym tego rodzaju. Dla lekarza natomiast czynność
dokonywana po uzyskaniu zgody przy wykorzystaniu formularza jest
formą profesjonalnej działalności20. Dla pacjentki, czyli w omawianym
przypadku partnera lekarza, możliwość uzyskania pożądanego stanu
(zdrowie, brak dolegliwości, czy np. zakończenie ciąży przez cesarskie
cięcie), przez wyrażenie zgody kontrahentowi proponującemu osiągnię-
cie takiego stanu, jawić się może jako jedyna sposobność uzyskania
spodziewanego rezultatu.

W związku z powyższym, w mojej opinii, należy zwrócić uwagę na
sposób sformułowania formularza i konieczność jego transparent-
ności21.

19 Rekomendacje, op.cit.
20 E. Łętowska zauważa, że w prawie europejskim proponuje się objęcie ochroną należną konsumen-

towi także beneficjenta usług publicznoprawnych – oznacza to, iż niezależnie od podstawy prawnej na
jakiej pacjent uzyskuje świadczenie, nie jest on wyłączony spod pojęcia konsumenta zasługującego na
ochronę prawa. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck Warszawa 1999, str. 441 i n.

21 Zob. M. Safjan, op.cit., str. 69.
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Zasadą w prawie cywilnym, mającą swe źródło w art. 385 § 2 k.c., jest
to, że profesjonalista w stosunkach umownych z konsumentem ma obo-
wiązek sformułowania wzorca umowy w sposób jednoznaczny. W intere-
sującym nas przypadku złożenia zgody na proponowanym przez PTG
formularzu, nie mamy wprawdzie – co podniesiono wyżej – do czynienia
z umową, niemniej jednak formularz przygotowany przez silniejszego
profesjonalnego partnera i w jego interesie powinien czynić zadość zasa-
dzie transparentności, tzn. być jasny i zrozumiały dla odbiorcy22. Pojęcie
„jednoznaczności” odnieść należy do treści przekazu. Nakaz formuło-
wania formularza w sposób jednoznaczny ma na celu zapobieżenie wy-
korzystania przez profesjonalistę wydającego wzorzec niejednoznaczno-
ści języka powszechnego. „Jednoznaczność” jest cechą obiektywną i nie
wiąże się z możliwościami percepcyjnymi drugiej strony23.

Jednoznaczność osiągnąć można poprzez zastosowanie poprawnych
reguł składniowych – formułowanie treści formularza poprzez krótkie,
proste zdania oraz przy użyciu tzw. paralingwistycznych środków prze-
kazu. Zwiększeniu jednoznaczności sprzyja również techniczny podział
tekstu na mniejsze jednostki redakcyjne24.

Wypada zastanowić się, czy proponowany przez PTG formularz zgo-
dy na zabiegi operacyjne czyni zadość zasadzie transparentności, a co
za tym idzie – czy jego postanowienia są sformułowane w sposób jed-
noznaczny. W mojej opinii choć proponowana postać formularza PTG
jest przejrzysta i podzielona na wyraźnie wyodrębnione jednostki re-
dakcyjne, to jednak nie jest do końca jednoznaczna, a to wskutek za-
stosowania nieprecyzyjnych określeń opisowych, np. w części formula-
rza dotyczącej rokowania. Autorzy proponowanego formularza opa-
trzyli go gotową klauzulą o następującej treści:

Prawdopodobieństwo powodzenia proponowanej operacji jest w Pani
przypadku:

 [ ] duże [ ] średnie [ ] ograniczone.

22 Zabieg taki uzasadnia zastosowanie odpowiednich dyrektyw wykładni. Zob. Z. Radwański, Prawo
cywilne..., str. 258.

23 J. Haberko, op.cit., str. 132 i n. oraz literatura tam zamieszczona.
24 Jedynie tytułem wzmianki należy wspomnieć, że w sytuacji uchybienia obowiązkowi jednoznaczne-

go sformułowania wzorca w stosunkach umownych (zatem innych niż uzyskanie zgody na operację) posta-
nowienia niejednoznaczne tłumaczy się w świetle art. 385 § 2 k.c. na korzyść partnera profesjonalisty (kon-
sumenta). Ustawodawca przyjmuje i zamieszcza w treści przepisu art. 385 § 2 k.c. expressis verbis zasadę in
dubio contra proferentem. Wzorzec w takiej sytuacji wiąże jednak strony. Z. Radwański, Wykładnia oświad-
czeń woli składanych indywidualnym adresatom, PAN Instytut Nauk Prawnych Wrocław 1992, s. 142.
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Z prawnego punktu widzenia trudna do przeprowadzenia jest dys-
tynkcja między prawdopodobieństwem powodzenia operacji „średnim”
a „ograniczonym”25. Owa niejednoznaczność sformułowania powodu-
je, że choć zgoda będzie ważna, w sytuacji niepowodzenia zabiegu wszel-
kie wątpliwości rozstrzygać należy, w moim przekonaniu, na korzyć nie-
profesjonalnego podmiotu, czyli pacjentki26.

Przekaz kierowany do pacjentki powinien być także zrozumiały. Po-
jęcie „zrozumiałości” odnieść należy zarówno do treści przekazu, jak i
jego formy. Zrozumiały będzie więc formularz, który jest czytelny ze
względu na sposób sporządzenia dokumentu. Oznacza to np. koniecz-
ność uczynienia zadość postulatowi czytelności charakteru pisma oso-
by wypełniającej formularz, w sytuacji, gdy miejsca pozostawione do
uzupełnienia nie są uzupełniane za pomocą środków mechanicznych
(maszyna do pisania czy wydruk komputerowy). Ponadto formularz
powinien czynić zadość postulatowi zrozumiałości treści przekazu.
Wszelkie używane przez lekarza nazwy jednostek chorobowych, oprócz
nazw łacińskich, powinny oczywiście znaleźć swoje polskie odpowied-
niki, a stosowane przez lekarza techniki operacyjne powinny zostać
objaśnione pacjentce w taki sposób, by miała ona pewność na czym
polega zabieg, którego nazwa pozostaje dla niej niezrozumiała (np. hi-
sterektomia, łyżeczkowanie ścian macicy, operacja endoskopowa, hi-
steroskopia, laparoskopia, itd.)27.

Lekarz powinien się upewnić czy pacjentka zrozumiała treść prze-
kazu, gdyż formularz niezrozumiały skutkuje tym, że pacjentka nie skła-
da oświadczenia woli, a zgoda nie jest wiążąca. Trudne jest jednak okre-
ślenie, kiedy pacjentka zrozumiała treść formułowanych przez lekarza
określeń, a kiedy nie.

25 Autorzy omawianych rekomendacji używają nieścisłych określeń opisowych nie dostrzegając jak się
wydaje Zaleceń Royal College of Obstetricians and Gynaecologists w sprawie uzyskiwania świadomej
zgody pacjentki na leczenie z 2004 roku, gdzie właśnie postuluje się stanowczo, by lekarze odchodzili od
opisowego i nieprecyzyjnego określania ryzyka czy powodzenia zabiegu. Uzyskiwanie świadomej zgody
pacjentki na leczenie – Aktualne (2004 r.) Zalecenia Royal College of Obstetricians and Gynaecologists,
op.cit.

26 Zabieg taki uzasadnia zastosowanie odpowiednich dyrektyw wykładni. Wydaje się, że przepis art.
385 § 2 k.c. zmusza w interesującym nas przypadku do zastosowania wykładni funkcjonalnej. Zob. Z.
Radwański, Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck Warszawa 2001, str. 140.

27 Zob. M. Safjan, op.cit., str. 69.
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5. Zgoda z zastrzeżeniami na wykonanie zabiegu operacyjnego

Pacjentka powinna złożyć oświadczenie co do powoływanej w tabeli
treści28. Formularz zgody na zabieg operacyjny, w kształcie proponowa-
nym przez PTG, zakłada możliwość wyrażenia przez pacjentkę zgody
i jednocześnie przewiduje możliwość zgłoszenia do tej zgody zastrzeżeń.
Nie jest jednak jasne o jakie zastrzeżenia chodzi i kto miałby oceniać ich
charakter. Dokonując analizy całokształtu formularza – tylko częściowo
opowiedzieć należy się za przyjęciem konstrukcji warunku zawieszające-
go29. Oznaczałoby to, że przeprowadzenie operacji uzależnione jest od
wystąpienia jakiegoś zdarzenia przyszłego i niepewnego.

Użyte w tabeli formularza określenie „powyższe zastrzeżenia” doty-
czy jak się wydaje zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 6: „Rozmowa
z lekarzem”. W istocie autorzy proponowanego formularza zamiesz-
czają możliwość zgłoszenia przez pacjentkę zastrzeżeń co do propono-
wanego leczenia, jednak możliwość zgłoszenia owych zastrzeżeń wyda-
je się być czysto iluzoryczna z dwóch przynajmniej powodów. Po pierw-
sze: pacjentka – jak podniesiono wyżej – znajduje się w przymusowej
sytuacji i jest uzależniona od silniejszego partnera, którym często pod
względem intelektualnym, ekonomicznym i doświadczenia jest lekarz.
Pacjentka uzależniona jest także pośrednio od możliwości, jakie leka-
rzowi daje NFZ. Nie jest dla mnie oczywiste czy w realiach w jakich
pracuje służba zdrowia zgłoszenie przez pacjentkę zastrzeżenia i to
nawet w postaci dopuszczalnego warunku zawieszającego, by operacji
dokonał lekarz przynajmniej ze stopniem naukowym doktora habilito-
wanego nauk medycznych, spotka się w każdej sytuacji z akceptacją
lekarza prowadzącego czy ordynatora oddziału. Zwłaszcza, że z obec-
nego kształtu formularzy zgody nie sposób wnioskować, kto będzie prze-
prowadzał zabieg. Pacjentka nie ma żadnej pewności, że lekarz, który
udziela jej informacji przed złożeniem oświadczenia woli o wyrażeniu
zgody, będzie przeprowadzał zabieg. Pacjentka w opisanej wyżej sytu-
acji wyraża jedynie zgodę na operację. Zgoda nie jest jednak w propo-
nowanym kształcie formularza ograniczona podmiotowo. Wniosek taki

28 Por. tabela powołana w punkcie 3.
29 M. Pazdan [w]: Kodeks cywilny. Komentarz, op.cit., str. 328.
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wydaje się potwierdzać przyjęte przez autorów rekomendacji stanowi-
sko, że pacjentka może poszukiwać informacji u każdego z lekarzy za-
trudnionych w oddziale czy klinice. Przyjąć należy dalej, że nieziszcze-
nie się warunku (w powoływanym wyżej przykładzie dokonania opera-
cji przez doktora habilitowanego nauk medycznych) powoduje, że ope-
racji przeprowadzić nie można. Opisana sytuacja obejmuje tylko jeden
z możliwych przykładów – jak się wydaje – stosunkowo łatwy do zreali-
zowania w ośrodkach akademickich. Należy jednak zauważyć, że waru-
nek dotyczyć może jakiegokolwiek zdarzenia, tak zależnego od woli
stron lub tylko osoby zainteresowanej, jak i nawet zależnego od przy-
padku30.

Wątpliwe wydaje się – w mojej opinii – korzystanie z możliwości skła-
dania oświadczenia woli, zawierającego zgodę na zabieg operacyjny
i dopuszczenie zastrzeżeń, bez jednoczesnego zakreślenia zakresu pod-
miotowego zgody31. Mogą się bowiem pojawić takie sytuacje, kiedy
pacjentka udzieli zgody na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, ale
zgłoszone zastrzeżenia skutecznie uniemożliwią dokonanie tego zabie-
gu. Nie należy też zapominać, że jeżeli warunek zawieszający, z którym
możemy mieć tu do czynienia, jest niemożliwy, przeciwny ustawie lub
zasadom współżycia społecznego, wtedy cała czynność prawna jest nie-
ważna. W interesującym nas przykładzie nie mielibyśmy zatem w ogóle
zgody pacjentki, a ewentualnie podjęte przez lekarza działania opera-
cyjne pozostawałyby bezprawne.

Kolejnym zarzutem, z którym powinni liczyć się autorzy formularza,
jest przyjęcie w cytowanym punkcie 6: „Rozmowa z lekarzem” klauzu-
li, w świetle której pacjentka ma pytać o wszystko co ją interesuje. Sta-
nowczo odrzucam takie stanowisko. W przypadku uzyskania zgody na
leczenie, to lekarz (podmiot profesjonalny), kierując się wiedzą me-
dyczną i doświadczeniem życiowym, ma obowiązek poinformować pa-
cjentkę o wszystkim, co w związku z operacją i dalszym leczeniem mo-
głoby ją zainteresować. Podniesiono wyżej, że pacjentka – co do zasady
– nie ma wiedzy medycznej i nie ma też obowiązku jej posiadania. Je-
żeli ją ma, to tylko wyjątkowo, więc to nie ona powinna szukać „wyja-

śnień (...) u każdego specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa za-

30 M. Pazdan w: Kodeks cywilny Komentarz, op.cit., str. 327.
31 J. Przybylska, op.cit., str. 741 i n.
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trudnionego w naszym Oddziale/Klinice”, ale ewentualnie każdy z leka-
rzy zatrudnionych w oddziale czy klinice powinien służyć pacjentce in-
formacją. Choć i takie stanowisko nie jest do końca poprawne, jako że
zgoda powinna obejmować konkretnego lekarza i to przez niego po-
winny być udzielane informacje co do sposobu przeprowadzenia zabie-
gu. Przyjęcie omawianej – w mojej opinii – asekuracyjnej klauzuli, na-
kazuje odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie obejmujące sytuację,
w której pacjentka nie mająca wiedzy medycznej i znajdująca się w przy-
musowej sytuacji, nie zadała (z powodu, np. nieśmiałości, obawy o po-
sądzenie o niewiedzę czy niski iloraz inteligencji) żadnemu z lekarzy
pracujących na oddziale ani jednego pytania, a udzielone przez lekarza
informacje pozostały dla niej niezrozumiałe, a mimo to – ufając leka-
rzowi – udzieliła zgody na zabieg operacyjny. W moim przekonaniu
taka zgoda jest nieważna, a lekarz w razie sporu nie może podnieść, że
pacjentka miała możliwość uzyskania wyjaśnień, lecz nie przejawiła ak-
tywności i nie zadała żadnego pytania. Powodem przyjęcia takiego sta-
nowiska jest to, że na lekarzu ciąży obowiązek informacyjny, a ten jest
niezależny od aktywności pacjenta.

Na zakończenie wywodów na temat zmiany obecnego kształtu for-
mularzy proponowanych przez PTG należy zwrócić uwagę, że pewne
wątpliwości budzi brak informacji w formularzu o tym, że zgoda pa-
cjentki może być w każdej chwili przez nią odwołana. Zgoda, będąca
niezbędnym wymogiem poddania się zabiegom, może być w świetle
przepisów ogólnych kodeksu cywilnego cofnięta. Możliwość cofnięcia
oświadczenia ograniczona jest – jak się wydaje – jedynie momentem
rozpoczęcia wykonywania zabiegu przez lekarza. Przyjmuję, że odwo-
łanie oświadczenia wyrażającego zgodę może nastąpić w każdej formie
i jest wiążące dla lekarza, jeżeli doszło do niego w taki sposób, że mógł
się on zapoznać z jego treścią.

6. Uwagi końcowe

Mając na uwadze wyżej przedstawione rozważania i zawartą w nich ocenę
Formularzy świadomej zgody pacjentki na leczenie operacyjne, propozycję
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego przyjąć należy z aprobatą, choć
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– co starałam się wskazać – nie bez krytyki. Krytyka zamieszczona wyżej
stanowi wyłącznie propozycję ulepszenia przedmiotowych wzorców zgo-
dy. Nie należy przy tym zapominać, że stanowisko PTG wypracowane przez
zespół ekspertów i przedstawione w postaci propozycji dla lekarzy, to je-
dynie jedna z możliwości uzyskania zgody na operację w ramach procedur
ginekologiczno-położniczych. Nie ulega wątpliwości, że operacje będące
przedmiotem zgody, to działania nacechowane każdorazowo dużym ryzy-
kiem. Jakakolwiek operacja o charakterze ginekologicznym czy położni-
czym nie pozostaje obojętna dla pacjentki, a w niektórych sytuacjach wpły-
wa także na rozwijające się w organizmie matki dziecko. Stanowisko PTG
wsparte doświadczeniem życiowym i wiedzą ekspertów z dziedziny gine-
kologii i położnictwa, daje lekarzom jasną wskazówkę i stwarza podstawy
do przyjęcia, że w przypadku zabiegów, dla których stworzono formularze,
wymagać należy od lekarzy dochowania szczególnej staranności w zakre-
sie prowadzenia dokumentacji medycznej. Obowiązek wypełnienia for-
mularza zgody przez lekarza i pacjentkę podyktowany jest nie tyle chęcią
nałożenia na lekarza przez korporację dodatkowych obciążeń o charakte-
rze biurokratycznym, ale wypływa z ustawy i wiąże się z rodzajem zabiegu.
Kwalifikowana pisemna forma zgody, w świetle art. 34 u.z.l., wymagana
jest zawsze wtedy, gdy zabieg operacyjny bądź proponowana metoda le-
czenia lub diagnostyki stwarzają podwyższone ryzyko dla pacjenta. Użyte
w art. 34 ust. 1 u.z.l. przez ustawodawcę określenie: „podwyższone ryzyko
zabiegu”, interpretować należy zgodnie z praktyką czynności medycznych,
a tę praktykę potwierdzają eksperci PTG. Formularze proponowane przez
zarząd Główny PTG nie są obligatoryjne. W sytuacji ich niestosowania –
to wiedzy i doświadczeniu lekarza pozostawia się ad casu ocenę ryzyka
zabiegu. Konieczność uzyskania zgody na poddanie się zabiegowi znajdu-
je swoje uzasadnienie również w normach zamieszczonych w innych niż
u.z.l. aktach prawnych32.

32 Zob. przepisy kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych czy formy i wad oświadczeń
woli.
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1. Zagadnienie wstępne

Praktyka opiniodawcza Zakładów Medycyny Sądowej oraz doświad-
czenia Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej jak i Sądów Lekar-
skich wskazują na olbrzymią rolę dowodową szeroko rozumianej doku-
mentacji medycznej. Praktyka lekarska dnia codziennego pozwala na po-
stawienie tezy, że w przeważającej liczbie przypadków mamy do czynie-
nia z kontaktem pacjent-lekarz, w warunkach zapewniających choremu
intymność. Zbieranie wywiadu, badanie lekarskie oraz pewna część za-
biegów medycznych ma miejsce w gabinecie lekarskim, w którym, co zro-
zumiałe, nie ma osób postronnych. W przypadkach skarg na nieprawi-
dłowe postępowanie lekarskie mamy do czynienia z diametralnie róż-
nym przedstawieniem przebiegu zdarzenia. Niezadowolony pacjent twier-
dzi, że lekarz nie pytał go o nic oraz „nawet nie dotknął”, ani nie poinfor-
mował o dalszym sposobie leczenia. Lekarz twierdzi coś zgoła odmien-
nego, opisując „podręcznikowy” sposób potraktowania pacjenta. W ta-
kich przypadkach – gdy jedna ze stron mija się z prawdą, olbrzymie zna-
czenie ma dokumentacja medyczna, pozwalająca na uprawdopodobnie-
nie jednej z podawanych wersji. Wagę dowodową dokumentu medycz-
nego trafnie oddaje określanie jej przez medyków sądowych mianem
„niemego świadka” badania lekarskiego. Miarodajność zapisów zawar-
tych w dokumentacji, w przypadkach, kiedy ich treść czyni bardziej praw-
dopodobnym przebieg zdarzenia podawany przez lekarza, jest jednak
często natychmiast kwestionowana przez pacjentów, którzy twierdzą, że
została ona napisana po czasie lub wręcz zarzucają jej sfałszowanie. Za-
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rzut nierzetelności, a tym samym braku wiarygodności zapisów, podno-
szony jest w przypadkach, kiedy dokumentacja ta nie odpowiada okre-
ślonemu w przepisach prawnych standardowi.

Niniejszy artykuł przedstawia najczęściej spotykane mankamenty
w dokumentacji medycznej, które można spotkać podczas prowadze-
nia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej leka-
rzy lub podczas opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach podej-
rzenia popełnienia błędu medycznego.

2. Wymogi prawidłowej dokumentacji medycznej w prawie

polskim

Standard prowadzenia dokumentacji medycznej wyznaczają dwa roz-
porządzenia Ministra Zdrowia. Prowadzenie dokumentacji w publicz-
nych jednostkach ochrony zdrowia określa Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji
medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz
szczegółowych warunków jej udostępniania1. Dokumentacja prowadzo-
na w pozostałych jednostkach ochrony zdrowia winna odpowiadać zapi-
som Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadze-
nia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania2.

Z żalem należy przyznać, że prawidłowość prowadzenia dokumen-
tacji medycznej jest pietą achillesową polskich lekarzy.

Jedną z najczęściej spotykanych wad jest brak wszystkich elemen-
tów formalnych, które pozwalają na uznanie, że mamy do czynienia z
dokumentem medycznym. Dokument taki musi zawierać dane pozwa-
lające na identyfikację pacjenta, placówki medycznej, lekarza go spo-
rządzającego, rodzaj zastosowanej procedury medycznej, ocenę stanu
zdrowia pacjenta i – o czym niejednokrotnie się zapomina – datę jego
sporządzenia. Należy stwierdzić, że wprowadzenie w coraz szerszym
stopniu do placówek medycznych systemów informatycznych, przyczy-

1 Dz.U. Nr 88, poz.966.
2 Dz U. Nr 83, poz. 903.
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niło się do zauważalnej poprawy. Zwłaszcza historie choroby zakłada-
ne w centralnej rejestracji dużych szpitali zawierają wszystkie powyż-
sze dane, włącznie z odnotowaniem dokładnego czasu pojawienia się
chorego w szpitalu. O ile oznaczenie pacjenta widnieje na pierwszej
stronie założonej dla niego historii choroby, to wielokrotnie prowadzą-
cy dokumentację medyczną lekarze zapominają jednak o tym, by co
najmniej jego imię i nazwisko wpisać na kolejnych wkładkach, dokła-
danych do kartoteki czy historii choroby. Niejednokrotnie w swojej prak-
tyce spotykałem w historiach choroby karty z historii choroby innych
pacjentów. Świadczyła o tym analiza zapisów z obserwacji lekarskich,
które w żadnej mierze nie korespondowały z opisywanym wcześniej sta-
nem zdrowia chorego i stawianymi u niego rozpoznaniami. Problem
ten dotyczył nie tylko placówek szpitalnych, ale często występował w
praktyce lekarza rodzinnego, kiedy to w kopercie dotyczącej np. głowy
rodziny można było się doszukać kart z wizyt innych członków rodziny,
trapionych m. in. dolegliwościami natury kobiecej.

2 .1 .  Wymagania  prawne  w zakres ie  dokumentac j i
medyczne j  h i s tor i i  choroby

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia dokumen-
tacji w ZOZ stawia wiele wymagań natury formalnej. Do bardzo istot-
nych pod względem dowodowym w postępowaniach przed sądami zali-
czyć należy uzyskanie i odnotowanie w historii choroby danych osoby,
którą pacjent upoważnia do uzyskania informacji o swoim stanie zdro-
wia. Czasami relacje rodzinne pacjentów są niezwykle skomplikowane
i udzielenie informacji osobie do tego nieupoważnionej, może być pod-
stawą do wystąpienia na drogę sądową.

Przepis nakazuje uzyskanie pisemnego potwierdzenia przez pacjen-
ta zgody na przyjęcie do szpitala. Fakt uzyskania takiego podpisu na
formularzu historii choroby podczas przyjęcia do szpitala nie jest rów-
noznaczny z uzyskaniem zgody na wszystkie procedury medyczne,
a zwłaszcza na leczenie operacyjne i wykonanie inwazyjnych badań dia-
gnostycznych, czy niektórych rodzajów znieczuleń. Na te zabiegi wy-
magana jest zgoda wyrażona w formie odrębnej. Przepis wymaga także
potwierdzenia przez pacjenta faktu poinformowania go o jego prawach.
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W historii choroby musi znaleźć się rozpoznanie wstępne będące
podstawą hospitalizacji i dane lekarza kierującego zarówno do szpita-
la, jak i decydującego o przyjęciu. Przepis w sposób jednoznaczny na-
kazuje precyzyjne określenie czasu przyjęcia chorego do szpitala z po-
daniem godziny i minuty. Precyzyjny zapis w dokumentacji medycznej
określający czas przybycia do izby przyjęć i czas przyjęcia na oddział
szpitalny pozwala jednoznaczne ocenić np. prawdziwość zarzutu ze stro-
ny pacjenta, że „przez 5 godzin siedziałem na korytarzu i nikt się mną
nie zajmował”.

Wymagane jest odnotowanie istotnych danych z wywiadu i badania
przedmiotowego przy przyjęciu pacjenta. Praktyka wskazuje, że zapisy
te są co najmniej lakoniczne i niepełne, a czasami bywają zupełnie po-
mijane, co w przypadku np. opiniowania o stanie zagrożenia życia dla
potrzeb procesu karnego (wystąpienie choroby realnie zagrażającej
życiu w rozumieniu art. 156 KK) może powodować duże problemy
kwalifikacyjne.

§14 Rozporządzenia mówi o tym, że wpisy dotyczące przebiegu ho-
spitalizacji dokonywane są na bieżąco przez lekarza sprawującego opie-
kę nad pacjentem. Niestety przepis nie wyjaśnia w sposób jednoznacz-
ny, co to pojęcie oznacza. Czy wpisy z obserwacji lekarskich czynionych
z częstotliwością 3-4 dni można uznać za wystarczający dowód troski i
należytej staranności lekarza? I czy takie zapisy nie wydają się potwier-
dzać tezy stawianej przez pacjenta, że nikt mnie nie oglądał i nie ba-
dał?

Rozporządzenie nakłada obowiązek składania przez lekarza podpi-
su na kartach zleceń lekarskich i kontrolowania wykonania zlecenia
przez personel. Taka procedura wyklucza możliwość niewykonania zle-
cenia lekarskiego, a jej nieprzestrzeganie może skutkować np. niepoda-
niem przez kilka dni istotnego dla leczenia specyfiku czy też niewyko-
naniem procedury zabiegowej.

Zapisy zawarte w rozporządzeniu, w części dotyczącej wypisu cho-
rego ze szpitala, nakładają wiele wymagań formalnych, które wielo-
krotnie nie są spełniane. I tak historia choroby winna zawierać rozpo-
znanie kliniczne, składające się z określenia choroby zasadniczej, cho-
rób współistniejących i powikłań. Brak wpisu o tych ostatnich może
dać podstawę do roszczenia. Wielokrotnie w pismach procesowych
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można odnaleźć twierdzenia pacjentów o tym, że nie zostali poinfor-
mowani, a wręcz że celowo przed nimi zatajano fakt wystąpienia powi-
kłania w procesie leczenia. Każdy z lekarzy w swojej praktyce musi li-
czyć się z wystąpieniem powikłań czy też wystąpienia jatrogennych skut-
ków zabiegów lub badań inwazyjnych. Ich wystąpienie musi być jednak
odnotowane. Moim zdaniem należy rozważyć, czy nie byłoby celowym
uzyskanie podpisu pacjenta pod wpisem w historię choroby o fakcie
poinformowania go o wystąpieniu powikłania. Jest dla mnie oczywiste,
że taka informacja musi znaleźć swoje odzwierciedlenie także w karcie
informacyjnej wydawanej pacjentowi.

Przepisy nakazują także sporządzenie epikryzy, a także wzmianki
o tym, iż wypisu pacjenta dokonuje lekarz prowadzący, „przedstawia-
jąc zakończoną i prowadzoną przez siebie historię choroby do oceny i
podpisu ordynatorowi”. Z przykrością należy stwierdzić, że ten przepis
wielokrotnie nie jest przestrzegany w praktyce, o czym wiele razy mo-
głem się naocznie przekonać jako biegły czy Okręgowy Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej.

2 .2 .  Wymagania  prawne  w  zakres ie  t reśc i  kar ty
i n f ormacy jn e j

Wiele mankamentów dotyczy kart informacyjnych wydawanych pa-
cjentom. Często w praktyce można spotkać się z brakiem na nich peł-
nego rozpoznania (w rozumieniu wyżej omawianego § 15 Rozporzą-
dzenia), zwłaszcza pomijaniem w nich powikłań. W tym miejscu warto
zastanowić się czy rozpoznania nie powinny być stawiane w języku pol-
skim. Praktyka wskazuje, że najczęściej używana jest łacina (niestety
w wielu rozpoznaniach można znaleźć liczne błędy dyskredytujące jej
znajomość). Coraz częściej wpisywane są także skróty z języka angiel-
skiego (w czym szczególnie celuje kardiologia), co czyni taką kartę mało
komunikatywną nawet dla lekarza.

W karcie informacyjnej winny znaleźć się informacje o wykonanych
badaniach diagnostycznych oraz o przeprowadzonych u chorego kon-
sultacjach. Dane takie są dla lekarzy sprawujących dalszą opiekę nie-
zwykle istotne, także w aspekcie ekonomicznym procesu leczenia.
O ile zazwyczaj w kartach informacyjnych jest informacja o sposobie
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prowadzonego leczenia, to jednak wielokrotnie brak jest wskazań do-
tyczących dalszego sposobu leczenia czy też żywienia, farmakoterapii
oraz zaleceń co do sposobu życia. Miałem okazję przekonać się, iż nie
każdy pacjent ma świadomość, że należy zgłosić się do poradni przy-
szpitalnej na badanie kontrolne, choćby w celu wyjęcia szwów czy zmiany
opatrunku. W kilku przypadkach doszło do zgonów chorych, którym
nie zalecono wizyty kontrolnej w przypadku, kiedy wypis nastąpił przed
otrzymaniem wyników badań histopatologicznych pobranych wycinków.
Często w kartach wypisowych brak jest wpisów dotyczących niezbęd-
nych konsultacji lub też brak określenia ich terminu. Oczywistym jest,
że nawet zgodność z zapisami Rozporządzenia formularzy kart infor-
macyjnych, nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed nieprawi-
dłowościami w przypadku niechęci do jej prawidłowego wypełnienia.

2 .3 .  Ks ięg i  odmowy przy jęc ia  chorego  oraz  odmowy
pac jenta  zgody  na  leczen ie

Szczególne znacznie dowodowe mają zapisy lekarskie w przypad-
kach odmowy przyjęcia chorego do szpitala.

W § 21 Rozporządzenia szczegółowo opisano wymagania stawiane
takiej dokumentacji. Musi być ona prowadzona w formie księgi. Roz-
porządzenie nakłada obowiązek dokładnego odnotowania czasu (rów-
nież w minutach), zarówno zgłoszenia się chorego w Izbie Przyjęć, jak i
dokonania odmowy jego przyjęcia. Konieczne jest odnotowanie infor-
macji dotyczących istotnych danych z wywiadu, opisu badania lekar-
skiego oraz odnotowanie wyników badań dodatkowych. Wpis musi za-
wierać postawione rozpoznanie oraz podanie zastosowanej procedury
medycznej, a przede wszystkim powód odmowy przyjęcia chorego do
szpitala oraz informację o miejscu udania się chorego. Oczywistym jest
konieczność podania danych identyfikujących lekarza. W mojej prak-
tyce spotykałem się z bardzo różnymi rodzajami ksiąg odmów przyję-
cia do szpitala. W wielu przypadkach były one tak skonstruowane prze-
strzennie, iż brak było miejsca na dokonanie istotnych wpisów. W szcze-
gólności zawarcie w nich danych, o których wyżej wspominam, wyma-
gało od lekarza nie lada wysiłku, a co najmniej zastosowania mikrogra-
fii. Praktyka procesowa wykazuje, że prawidłowe prowadzenie tej do-
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kumentacji może być jedyną formą obrony lekarza przed stawianymi
mu zarzutami popełnienia błędu diagnostycznego.

Innym problemem wymagającym szczegółowej dokumentacji me-
dycznej są przypadki odmowy ze strony pacjenta wyrażenia zgody na
leczenie szpitalne. Istotne znaczenie dowodowe ma tutaj kwestia udo-
kumentowania stanu świadomości chorego, zwłaszcza w przypadku
działania substancji chemicznych (stan upojenia, narkotyki czy też leki),
który mógł mieć wpływ na podejmowaną przez pacjenta decyzję.
W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie podpisu pacjenta pod
odmową poddania się leczeniu, a w przypadku odmowy złożenia przez
niego podpisu – uzyskanie potwierdzenia tego faktu przez drugiego
lekarza. Przepis nakłada w tym wypadku obowiązek wydania pacjento-
wi karty informacyjnej, która musi zawierać informację o rozpoznaniu,
wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do
szpitala, zastosowanym postępowaniu lekarskim oraz ewentualnych
zaleceniach. Szczególne znaczenie ma odnotowanie faktu poinformo-
wania chorego, co do trybu postępowania w przypadku wystąpienia
pogorszenia się jego stanu zdrowia.

2 .4 .  Inne  formy dokumentac j i  medyczne j

Innymi rodzajami ksiąg mającymi bardzo duże znaczenie dowodo-
we są księgi raportów lekarzy dyżurnych oraz raportów pielęgniarskich.
Zapisy w § 25 i 26 Rozporządzenia nakładają na personel dyżurny obo-
wiązek dokonania opisu zdarzenia oraz opisu podjętych czynności
u chorego. Należy podkreślić, że oceny prawidłowości postępowania
lekarskiego czy pielęgniarskiego można dokonać dopiero po analizie
zapisów w obu tych rodzajach dokumentacji, w szczególności ich zgod-
ności co do opisywanych faktów.

Niejednokrotnie decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu
mogą mieć prawidłowe zapisy dokonywane w księgach bloków opera-
cyjnych czy sal porodowych. Mam tutaj na myśli dane personalne ze-
społu lekarsko-pielęgniarskiego, dane dotyczące czasu zaczęcia i ukoń-
czenia zabiegu operacyjnego lub porodu oraz szczegółowy opis jego
przebiegu.  Wielokrotnie można spotkać się z bardzo lakonicznym opi-
sem przebiegu procedury medycznej, co budzi zdziwienie szczególnie
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w przypadkach, kiedy przebieg był nietypowy lub powikłany. Czasami
nie można ustalić, kto jest autorem opisu, a także, kiedy był on sporzą-
dzony. Wymogiem formalnym jest podpisanie się pod protokołem opi-
sującym zabieg przez wszystkich lekarzy uczestniczących w zabiegu.

Praktyka opiniowania pozwala na stwierdzenie, że najmniej zastrze-
żeń budzi dokumentacja medyczna dotycząca znieczulenia pacjentów
prowadzona przez zespoły anestezjologiczne (można przypuszczać, że
pozytywny wpływ ma tutaj fakt zaistnienia w świadomości lekarzy tej
specjalności istnienia standardów opisanych w stosownym Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia).

W postępowaniu dowodowym wielokrotnie oceniana jest dokumen-
tacja medyczna prowadzona przez zespoły wyjazdowe Pogotowia Ra-
tunkowego. Główne zastrzeżenia dotyczą informacji wpisywanych przez
dyspozytorów wysyłających zespół, a w szczególności nieodnotowywa-
nia w rubrykach określających powód wezwania istotnych informacji
dotyczących stanu pacjenta, a podawanych przez wzywającego karet-
kę. Duże znaczenie dowodowe mają zapisy dotyczące zarówno czasu
wezwania, jak i czasu przybycia do chorego oraz czasu powrotu zespo-
łu do stacji. Wydaje się, że w ostatnich latach doszło do znaczącej po-
prawy w opracowaniu kart wyjazdowych stosowanych w różnych pla-
cówkach. Wymuszają one na lekarzach konieczność wypełnienia za-
wartych w nich rubryk. Za pozytywne należy uznać coraz bardziej po-
wszechne umieszczanie tabel oceny chorego w skali GCS. Zastrzeże-
nia można mieć natomiast do druków kart informacyjnych pozostawia-
nych pacjentowi w przypadku niezabierania go do szpitala, których for-
mat oraz brak koniecznych do wypełnienia rubryk nie wymusza na le-
karzu koniecznych wpisów.

2 .5 .  Zarzuty  fa ł szowania  ks iąg  i  odmowy
udos tępn ien ia  dokumentac j i

Częstym zarzutem pojawiającym się w postępowaniach procesowych
jest podnoszony przez pacjentów fakt fałszowania dokumentacji me-
dycznej, co w niektórych przypadkach, niestety, ma miejsce. Dowoda-
mi przemawiającymi za taką tezą są przypadki stwierdzania niezgod-
ności zapisów medycznych w różnych rodzajach dokumentów, a zwłasz-
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cza niezgodność danych zawartych w dokumentacji indywidualnej (hi-
storie choroby) i w dokumentacji zbiorczej prowadzonej w placówkach
medycznych (księga główna przyjęć i wypisów, księga odmów, księga
główna oddziału, księgi raportów lekarzy i pielęgniarek dyżurnych, księ-
ga zabiegów, księga bloku operacyjnego czy też księga pracowni dia-
gnostycznej). Porównanie zapisów w tych dokumentach może potwier-
dzić lub obalić zarzut fałszowania dokumentów.

Zdarza się, że w niektórych przypadkach podnoszony jest zarzut celo-
wego zagubienia części dokumentacji, szczególnie wyników (klisz lub
zapisów wideo) badań obrazowych w przypadkach, kiedy ich ocena ma
ogromne znaczenie dla rozstrzygnięcia spornej kwestii. Pacjent twierdzi,
że nie wydano mu np. zdjęcia RTG, czy wydruku badania USG, a wyniku
tego nie ma w archiwum szpitala. Omawiane tutaj rozporządzenia nie
precyzują jednoznacznie kwestii czy placówka medyczna musi taką do-
kumentację u siebie przechowywać (§ 51 precyzuje jedynie czas 10 lat
przechowywania zdjęć RTG w archiwum), czy też może, a nawet powin-
na, te klisze pacjentowi wydać. W praktyce spotykane są oba rozwiąza-
nia. Często bowiem lekarze specjaliści sprawujący dalszą opiekę nad cho-
rym, czy też biegli lekarze lub orzecznicy, chcą mieć możliwość samo-
dzielnej oceny badań obrazowych i nie zadowalają się jedynie opisami
badań. Celowym wydaje się w przypadkach wydawania badań pacjento-
wi odnotowanie tego faktu np. w karcie informacyjnej (dobrze byłoby
odnotować ile zdjęć wydano). W przypadkach, kiedy pacjent zgłasza się
w okresie późniejszym po takie zdjęcia, stosowny zapis musi pojawić się
historii choroby przechowywanej w archiwum placówki medycznej.

Z przykrością należy stwierdzić, że wielu lekarzom, a nawet kierow-
nikom placówek medycznych (zwłaszcza gabinety prywatne czy NZOZ),
nie są znane przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycz-
nej. Generalnie pacjent ma pełne prawo do wglądu do dokumentacji
medycznej, a także otrzymania na swój koszt jej kserokopii czy też od-
pisów. Prawo takie mają również – co oczywiste – opiekunowie prawni.
Wielokrotna odmowa wydania żądanej dokumentacji lub próba ogra-
niczenia dostępu do niej ze strony lekarzy powodowała złożenie donie-
sienia do prokuratury lub skargę do rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej.

Należy zwrócić uwagę na to, że organy publiczne (Prokuratura, Sądy,
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Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej) mogą otrzymać i często do-
magają się oryginalnej dokumentacji medycznej. W tych przypadkach
w placówkach medycznych musi pozostać kserokopia wydanej doku-
mentacji medycznej do czasu zwrotu oryginałów.

3. Uwagi końcowe

Z żalem należy przyznać, że prawidłowość prowadzenia dokumenta-
cji medycznej jest piętą achillesową polskich lekarzy. Bardzo często tłu-
maczą oni swoje niedociągnięcia brakiem czasu, przepracowaniem, bra-
kiem sekretarek medycznych (co zresztą w dzisiejszych realiach naszej
ochrony zdrowia jest faktem). Niestety w wielu przypadkach jest to spo-
wodowane zwykłym brakiem wyobraźni, a czasami nawet niechlujstwem.
Z mojego doświadczenia zawodowego i wieloletniego działania w kor-
poracji wynika, iż niezmiernie rzadko spotykałem się z przypadkami peł-
nego profesjonalizmu w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Dlate-
go z przykrością należy stwierdzić, że zasady prowadzenia dokumentacji
medycznej, opisane w obu przywołanych wyżej rozporządzeniach, nie są
znane większości lekarzy, a także – co gorsza – czasami również kierują-
cym placówkami medycznymi. Przepisy wymagają, aby zapisy lekarskie
były dokonywane w porządku chronologicznym i opatrywane podpisem i
pieczątką osoby je sporządzającej. Tak prowadzone historie choroby na-
leżą jednak do rzadkości. Praktycznie nie spotyka się śladu nadzoru ze
strony ordynatorów, którzy mają obowiązek okresowej kontroli wpisów
prowadzonych przez lekarzy w historiach choroby i potwierdzania tego
faktu swoim podpisem i pieczątką.

Czasami winne jest także nieprecyzyjne prawo. Przytaczane rozpo-
rządzania nie określają w sposób jednoznaczny sposobu prowadzenia
zapisów dotyczących stanu pacjenta, np. w obserwacjach lekarskich
podczas leczenia. Lekarze mają tendencję do stosowania skrótów typu
„bz” czy też określeń typu status idem, „brak odchyleń od normy”. W mo-
jej ocenie stosowanie ich jest dopuszczalne w kolejnych zapisach, o ile
w pierwszej informacji dokonano szczegółowego opisu badania czy też
zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości.
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Rozporządzenia pozwalają za to na prowadzenie dokumentacji me-
dycznej w formie komputerowych nośników informacji, pod warunkiem
zapewnienia selektywności dostępu oraz – o czym wielokrotnie się zapo-
mina – sporządzania i przechowywania podpisanych przez lekarza wy-
druków. Osobiście jestem zwolennikiem komputeryzacji placówek me-
dycznych, bowiem taka forma prowadzenia dokumentacji eliminuje głów-
ną jej przywarę, jaką jest jej nieczytelność. Wśród społeczeństwa, ba –
nawet wśród samych lekarzy, krążą od dawna dowcipy, których kanwą są
próby odczytania recepty czy treści zaświadczeń wystawianych pacjen-
tom przez lekarzy i lapsusy z tego wynikające. W obu rozporządzeniach
jednoznacznie stwierdzono, że dokumentacja medyczna ma być prowa-

dzona czytelnie – co nie oznacza wcale, że tylko autor może ją odczytać
(chociaż i z tym są czasami problemy), lecz też to, iż bez problemu zrobi
to pacjent czy farmaceuta. Niejednokrotnie jedynym sposobem „odcy-
frowania” bardzo istotnych dowodowo zapisów jest zobowiązanie auto-
ra do dokonania autoryzowanego odpisu maszynowego.

Można natomiast stwierdzić, że prawdziwa jest praktyka stosowana
przez organy procesowe, sprowadzająca się do twierdzenia: „nie zapi-
sane oznacza nie zrobione”. Przy takim założeniu tylko poprawnie pro-
wadzona dokumentacja może być jedyną formą obrony lekarza lub też
dowodem przemawiającym na jego korzyść w przypadku zarzutu po-
pełnienia błędu lub braku należytej staranności w postępowaniu z pa-
cjentem.
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Małgorzata Świderska

Prawo do godnej śmierci w świetle nowej regulacji prawnejPrawo do godnej śmierci w świetle nowej regulacji prawnejPrawo do godnej śmierci w świetle nowej regulacji prawnejPrawo do godnej śmierci w świetle nowej regulacji prawnejPrawo do godnej śmierci w świetle nowej regulacji prawnej

we Francjiwe Francjiwe Francjiwe Francjiwe Francji

1. Zagadnienia wstępne

22 kwietnia 2005 roku uchwalono we Francji nową ustawę zmienia-
jącą Kodeks Zdrowia Publicznego, dotyczącą praw pacjentów będą-
cych u kresu życia (a la fin de vie)1. Jest to kolejny krok w kierunku
uznania prawa do godnej śmierci2, jednak nie stanowi legalizacji euta-
nazji czynnej, ani jej depenalizacji3. Nie prowadzi więc do uznania pra-
wa do samostanowienia, pojmowanego jako bezwzględna wolność wy-
boru sposobu i momentu śmierci4. Jednocześnie regulacja precyzuje
pojęcie kresu życia i zmierza do określenia: po pierwsze – momentu, a
po drugie – sposobu przerwania procesów życiowych pacjenta poprzez
zaniechanie czynności terapeutycznych. Pozwala na wzięcie pod uwagę
woli pacjenta, który odmawia poddania się wszelkim zabiegom medycz-
nym (tout traitement); także jeśli wolę taką wyraził poprzez wcześniej-
sze życzenia (tzw. directives anticipées). Nowelizacja wzmacnia kolegialny

 1 Loi relative aux droits des malades et á la fin de vie no 2005-370, JO 23 avril, p. 7089; D. 2005, Lég.
p. 1214.

2 Zwolennicy eutanazji od dawna postulują uznanie pełnego prawa do godnej śmierci („droit de mo-
urir dans la dignité”), podczas gdy zwolennicy poprzestania na opiece paliatywnej uważają, że respektowa-
nie godności umierającego polega na akceptacji śmierci (l’acceptation de la mort), ale nie na jej prowoko-
waniu – por. A. Cheynet de Beaupré „Vivre et laisser mourir” D. 2003, Chron. p. 2980.

3 Kanwę dla prac nad tą nowelizacją stanowiła m.in. sprawa Vincenta Humbert, który uległ wypadko-
wi i doznał porażenia wszystkich kończyn, a nadto utracił wzrok i zdolność mowy. Chory zwracał się z
pisemna prośbą do Prezydenta Republiki by nie ścigano karnie jego matki w razie gdyby zaakceptowała
ona przerwanie jego cierpień, a także o to by uzyskać upoważnienie dla lekarzy do sprowokowania jego
śmierci. Prośba nie została rozpatrzona pozytywnie. Lekarze we wrześniu 2003 roku zaordynowali jednak
podanie substancji powodującej śmierć na prośbę matki – patrz A. Cheynet de Beaupré op.cit., s. 2981; J.
Pradel „Parque assistée par le Droit Apports de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et á
la fin de vie” D. 2005, Chron. p. 2106.

4 Por. A.M. Leroyer, J. Hochfeld „Législation française. Droit des personnes” RTD Civ. Juillet Semp-
tembre 2005, Chron. p. 646.
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charakter i przejrzystość procesu podejmowania decyzji przez lekarzy.
Potwierdza nadto prawo dostępu do zabiegów paliatywnych i to nawet
takich, których efekty uboczne mogą prowadzić do skrócenia życia.
Podnosi się, że takie uregulowanie oznacza legalizację eutanazji bier-
nej5, co jednocześnie uznaje się za główne zagrożenie związane z wpro-
wadzeniem nowych rozwiązań.

Co do momentu, w którym dopuszczalne jest odstąpienie od odpo-
wiednich do stanu chorego zabiegów medycznych, Kodeks Zdrowia Pu-
blicznego w art. L. 1110-5 ust. 2 stanowi obecnie, że nie powinny być
one kontynuowane, gdyby miały stanowić wyraz nieracjonalnego (non-
sensownego) uporu (une obstination déraisonnable). Dotyczy to w szcze-
gólności sytuacji, gdy zabiegi okazują się bezużyteczne, niewspółmier-
ne lub nie powodujące innego skutku, jak tylko sztuczne podtrzymywa-
nie życia. W takim wypadku mogą one zostać przerwane lub nie być
podjęte. Także wtedy jednak lekarz powinien chronić godność umiera-
jącego, zapewniać mu odpowiednią jakość życia, które dobiega kresu,
poprzez zastosowanie opieki paliatywnej (o której stanowi art. L. 1110-
10 w dotychczasowym brzmieniu).

Pojęciem centralnym, stanowiącym kryterium przesądzające o chwili
stosownej dla odstąpienia od zabiegów terapeutycznych, jest pozba-
wiony sensu, a więc nieracjonalny opór (l’obstination déraisonnable).
Od momentu, gdy działania lekarzy mają lub miałyby – gdyby zostały
podjęte – taki charakter, otwiera się możliwość ich zaprzestania lub
wstrzymania się od ich przedsięwzięcia. Przytoczone pojęcie stanowi
zwrot niedookreślony. Poprzez użycie przymiotnika „déraisonnable”,
lepiej jednak opisuje istotę niepożądanych działań medycznych niż po-
przednio stosowane pojęcie „l’acharnement therapeutique”, które tłu-
maczono na ogół jako „nadgorliwość terapeutyczną”. Niewątpliwie też
przesuwa akcent na względy celowości medycznej, co wpływa na jego
obiektywizację.

Cytowany przepis wprowadza kryteria pomocnicze pozwalające na
ustalenie czy zachodzi „nieracjonalny upór”. Wskazuje się, że leczenie
staje się „bezużyteczne” („inutile”), gdy istnieje prawdopodobieństwo
graniczące z pewnością, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną żadna
poprawa stanu zdrowia nie może nastąpić. Z kolei terapię ocenić moż-

5 Por. A. Cheynet de Beaupré „La loi sur la fin de vie” D. 2005, nr 3, p. 164.
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na jako „niewspółmierną” („disproportionné”), gdy szanse utrzymania
przy życiu są bardzo ograniczone w stosunku do stopnia ciężaru zabie-
gów, a zwłaszcza do bólu, który mogą powodować6.

2. Zakaz czynnej eutanazji

Problem dopuszczalnego sposobu przerwania procesów życiowych
pacjenta uregulowany został w dwóch płaszczyznach. Pierwsza grupa re-
guł ma zastosowanie we wszystkich sytuacjach. Druga – to reguły, które
zmieniają się w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, głów-
nie od tego czy pacjent jest przytomny, czy też przytomność utracił.

To co stanowi stały punkt odniesienia, to utrzymanie – bez względu na
okoliczności – zakazu eutanazji czynnej, a więc zakazu prowokowania
śmierci poprzez czynne działania (faire mourir), co w praktyce może do-
konać się poprzez podanie substancji powodującej zgon, takiej jak mor-
fina lub potas w bardzo dużej dawce. Kolejna niezmienna reguła dotyczy
tego, co powinien czynić lekarz przy założeniu, że pacjent lub inne osoby
uprawnione wyrażają zgodę na określone działanie. Chodzi o przerwa-
nie procesów życiowych, np. poprzez zaniechanie pewnych działań w dro-
dze odłączenia od urządzeń podtrzymujących życie, w szczególności
wstrzymanie pracy respiratora7, z uwzględnieniem nakazu ochrony god-
ności umierającego i zapewnienia mu odpowiedniej jakości dobiegają-
cego kresu życia poprzez stosowanie zabiegów paliatywnych. Za użyteczne
dla określenia granic obowiązków lekarza uznaje się zwłaszcza8 pojęcie
tych właśnie zabiegów zdefiniowane w art. L. 1110-109. Zgodnie z defini-

6 Por. J. Prudel, op.cit., s. 2107. Autor zwraca jednocześnie uwagę, że trzeba do tych reguł podchodzić
z dużą ostrożnością, bowiem zdarzają się sytuacje, gdy wbrew wszelkim oczekiwaniom poprawa jednak
następuje. Przytacza przypadek 22-letniego pacjenta, który po zmiażdżeniu kończyn dolnych podczas wy-
padku w fabryce utylizacji śmieci poddany został amputacji obydwu nóg w związku ze zgorzelą gazową.
U pacjenta zastosowano 56 opatrunków w znieczuleniu ogólnym. Stan chorego po długotrwałej i uporczy-
wie prowadzonej (60 zabiegów) rehabilitacji poprawił się na tyle, że mężczyzna ożenił się i dochował dwój-
ki dzieci.

7 Por. J. Pradel, op.cit., s. 2109. Jak podaje Autor takie procedury medyczne stosowane są we Francji
wobec około 100 tysięcy pacjentów rocznie.

8 Natomiast zwraca się uwagę na wieloznaczność i nieprzydatność w sensie jurydycznym pojęcia „god-
ność umierającego”. W szczególności jest nie do rozstrzygnięcia kiedy np. osoba dotknięta chorobą Alzhe-
imera staje się odarta z godności? Jaki stopień upośledzenia czy kalectwa godności takiej pozbawia? – por.
J. Pradel, Ibidem.
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cją ustawową są to czynne i ciągłe zabiegi dokonywane przez interdyscy-
plinarny zespół w zakładzie leczniczym lub w domu pacjenta, które mają
na celu złagodzenie bólu fizycznego i cierpień psychicznych po to, by
chronić godność chorego i podtrzymywać na duchu jego otoczenie. Z
nakazu stosowania opieki paliatywnej wynika, że zaprzestanie działań
terapeutycznych nie oznacza wstrzymania się od zabiegów medycznych.

3. Zasada przekonywania pacjenta

Jeśli pacjent jest przytomny – regułą naczelną jest uszanowanie jego
woli co do odmowy poddania się zabiegom medycznym lub co do ich
przerwania. Reguła ta wprowadzona została wyraźnie już nowelą z 4
marca 2002 roku, ale obecnie uległa wzmocnieniu. Istnieją przy tym
pewne różnice w zależności od tego czy pacjent jest u kresu życia (tj. w
stanie terminalnym), czy też nie.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie terminalnym zastosowanie ma art. L.
1111-4 ust. 2 Kodeksu Zdrowia Publicznego, który w aktualnym brzmie-
niu stanowi, że jeśli wolą pacjenta jest odmowa lub przerwanie wszel-
kiego leczenia, a zagraża to jego życiu, lekarz powinien uczynić wszyst-
ko, by przekonać go o celowości poddania się niezbędnym zabiegom.
Jednocześnie jednak lekarz musi uszanować wolę pacjenta, po uprzed-
nim poinformowaniu go o możliwych skutkach jego wyboru. Zmiana
wydaje się pozornie niewielka, bowiem polega na użyciu zamiast sło-
wa: „leczenia” zwrotu „wszelkiego leczenia”. Podnosi się jednak, że
znaczenie praktyczne tej modyfikacji jest znaczne i polega na wyraź-
nym określeniu dopuszczalnego zakresu odmowy. Może ona objąć też
np. sztuczne odżywianie (l’alimentation artificielle), który to zabieg uzna-
ny jest przez lekarzy za akt terapeutyczny, tj. leczenie, bowiem pozwala
podtrzymywać pacjenta przy życiu10. Cytowany przepis uzupełniony
został o nową regulację, zgodnie z którą w sytuacji wskazanej powyżej
lekarz może, w celu przekonania pacjenta, odwołać się do pomocy in-
nego członka ekipy medycznej. W każdym przypadku chory powinien

9 Wprowadzone ono zostało ustawą z 4 marca 2002 roku – zob. Y. Lambert-Faivre, „La loi no 2002-
303 du 4 mars 2002”, D. 2002, Chron. p. 1291.

10 J. Pradel, op.cit., s. 2110.
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ponownie potwierdzić pierwotną decyzję odmowną po upływie odpo-
wiedniego czasu. Potwierdzenie należy wpisać do jego dokumentacji
medycznej. Ustawodawca ustanawia w ten sposób rodzaj tempus deli-

berandi po wyrażeniu woli po raz pierwszy, tak aby decyzja ostateczna,
dotycząca odmowy poddania się nieodzownym zabiegom, nie została
podjęta pochopnie. Od oceny lekarza zależy jak długi czas na zastano-
wienie uznaje w danym wypadku za odpowiedni, ponieważ ustawa nie
zakreśla żadnego konkretnego terminu. Na wypadek, gdyby zagroże-
nie życia zrealizowało się, regulacja powtarza formułę użytą już raz w
przytaczanym art.L.1110-5, a dotyczącą ochrony godności umierające-
go i zapewnienia mu odpowiedniej jakości dobiegającego kresu życia
poprzez stosowanie zabiegów paliatywnych.

Nieco inne rozwiązania przyjęte zostały wobec przytomnych w stanach
terminalnych. Zgodnie z nowym art. L. 1111-10 – jeśli pacjent pozostający
w zaawansowanym lub końcowym stadium ciężkiej, nieuleczalnej choro-
by, podejmuje decyzję o ograniczeniu lub wstrzymaniu wszelkiego lecze-
nia, lekarz powinien uszanować tę wolę po poinformowaniu go o skutkach
jego wyboru. Decyzja pacjenta odnotowywana jest w dokumentacji me-
dycznej. Podkreśla się, że osoby o których stanowi przytoczona norma to
chorzy wchodzący w stadium przejścia pomiędzy życiem a śmiercią (une

période de transition entre vie et mort). Przepis ten pozostaje w ścisłym związku
z analizowanym art. L. 1110-5 ust. 2, który zakazuje dokonywania zabie-
gów z „nieracjonalnym uporem”. Trzeba jednak podkreślić, że przepis ten
nie legalizuje ani samobójstwa wspomaganego, ani – o czym już była mowa
– eutanazji czynnej. Widoczne jest jednak, że procedura stosowana wobec
osób w stanach terminalnych jest mniej skomplikowana niż ta, jaka prze-
widziana została w art. L. 1111-4 względem osób nie będących u kresu
życia, które powinny potwierdzić swoją decyzję po upływie tempus delibe-

randi. W tym okresie zapewne podjęta zostanie próba przekonania ich
przez pozostałych członków ekipy medycznej.

3 .1 .  Prob lem s tosowania  ś rodków o  ubocznym
dz i a ł an i u

Nowelizacja wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące osób w stanach
terminalnych, w zakresie stosowania środków uśmierzających ból, któ-
re mogą powodować jako skutek uboczny skrócenie życia. Zgodnie
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z art. L. 1110-5 w aktualnym brzmieniu – jeśli lekarz stwierdza, że nie
jest w stanie ulżyć cierpieniom chorego w zaawansowanym lub końco-
wym stadium ciężkiej i nieuleczalnej choroby, bez względu na jej przy-
czyny, inaczej niż poprzez zastosowanie leczenia, które może mieć sku-
tek uboczny w postaci skrócenia życia, powinien o tym poinformować
samego chorego, chyba że ten – zgodnie z art. L. 1111-2, nie chce być
informowany ani o diagnozie, ani o rokowaniach. Powiadomić należy
także rodzinę, tzw. osobę zaufaną (personne de confiance)11 lub w jej
braku – jedną z osób bliskich. Podnosi się, że obowiązek powiadomie-
nia otoczenia o możliwym, podwójnym ubocznym skutku terapii w po-
staci skrócenia życia, pojawia się nie tylko wówczas, gdy sam pacjent
nie chce być o swym stanie informowany (zgodnie z art. L. 1111-2), ale
także wtedy, gdy świadomość pacjenta – pozostającego w stanie przy-
tomności – jest np. na skutek natężenia bólu – ograniczona.

Reguła dotycząca dopuszczalności stosowania środków o podwój-
nym skutku stanowi w gruncie rzeczy niejako wycinkową akceptację
eutanazji (i to czynnej), w sytuacjach gdy pojawia się ona jako uboczny
skutek zabiegów medycznych, które zasadniczo mają na celu nie prze-
rwanie procesów życiowych, ale uśmierzenie bólu, a w inny sposób tego
podstawowego celu nie można osiągnąć. Podkreśla się, że zamiarem
lekarza nie może tu być objęte skrócenie życia pacjenta, ale wyłącznie
zmniejszenie bólu.

4. Postępowanie w stosunku do nieprzytomnych pacjentów

Jeśli pacjent nie jest przytomny w momencie, gdy decyzja o zaprze-
staniu leczenia powinna być podjęta, zgodę muszą wyrazić uprawnione
osoby bliskie, chyba że chory wydał w tym przedmiocie wyraźne dyspo-
zycje przed utratą przytomności. Nadto lekarz jest zobowiązany usza-
nować pewne wymogi formalne przewidziane ustawą. Reguła taka wy-

11 Pacjent może na mocy art. L. 1111 – 6 ustanowić taką osobę po nowelizacji z 4 marca 2002 roku.
Może być to krewny, osoba bliska, a także lekarz leczący, przy czym osoby te uprawnione są do uzyskania
stosownych informacji i konsultacji w celu udzielenia zgody na wypadek gdyby pacjent znalazł się w stanie
braku zdolności wyrażenia woli – patrz M. Świderska, Obowiązek informacji i zgoda pacjenta na zabieg
medyczny w prawie francuskim, KPP 2003, z. 4, s. 829.
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nika z nowych przepisów dotyczących zarówno chorych nieprzytom-
nych w stanach terminalnych, jak i nie będących u kresu życia. Dyspo-
zycje tych przepisów są bardzo zbliżone.

Zgodnie z art. L. 1111-4 ustęp 5, odnoszącym się do osób nie będą-
cych w stanie terminalnym, jeśli pacjent stracił przytomność – ograni-
czenie lub przerwanie leczenia, które może spowodować zagrożenie
jego życia, nie może mieć miejsca bez zespołowej procedury, jaką prze-
widuje Kodeks deontologii medycznej, a także bez konsultacji z tzw.
osobą zaufaną lub z rodziną, a w jej braku z jedną z osób bliskich. Na-
leży także zapoznać się z tzw. deklaracjami antycypowanymi (directives

anticipées) pacjenta, o ile takie pozostawił. Decyzja lekarza wraz z uza-
sadnieniem o ograniczeniu lub przerwaniu leczenia powinna być od-
notowana w dokumentacji medycznej.

Z kolei według art. L. 1111-13 – jeśli osoba w zaawansowanym koń-
cowym stadium ciężkiej i nieuleczalnej choroby jest nieprzytomna, le-
karz może zdecydować o ograniczeniu lub przerwaniu leczenia bezuży-
tecznego, niewspółmiernego lub nie skutkującego niczym innym, jak
tylko sztucznym podtrzymywaniem życia tej osoby, po wyczerpaniu ze-
społowej procedury i po konsultacji z tzw. osobą zaufaną lub z rodziną,
a w jej braku – jedną z osób bliskich lub po zapoznaniu się z „deklara-
cjami antycypowanymi” pacjenta, o ile takie pozostawił. Decyzja leka-
rza z uzasadnieniem odnotowywana jest w dokumentacji medycznej.
Lekarz powinien chronić w tej sytuacji godność umierającego i zapew-
nić mu opiekę paliatywną. Jednocześnie art.L.1111-12 stanowi, że zda-
nie tzw. osoby zaufanej – poza przypadkami nagłości – przeważa nad
zdaniem innych wskazanych wyżej osób z poza personelu medycznego
(wyjąwszy deklaracje antycypowane samego pacjenta), gdy chodzi o
decyzję co do przeprowadzenia badania, leczenia lub innej interwencji
medycznej, która jest podejmowana przez lekarza. Podnosi się, że
brzmienie przepisu świadczy o tym, że upoważnienie jakiego udziela
chory osobie zaufanej nie jest pełnomocnictwem, ponieważ osoba taka
nie ma prawa wyrażania woli w takim zakresie jak sam chory. Decyzję
ostateczną bowiem podejmuje lekarz, biorąc jedynie pod uwagę zda-
nie osoby zaufanej.

Omawiana ustawa wprowadza do prawa francuskiego nową instytu-
cję tzw. deklaracji antycypowanych (zwanych niekiedy mniej precyzyj-
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12 Dyrektywy antycypowane są jeszcze w praktyce szpitali francuskich rzadkie. Formuły najczęściej
spotykane są następujące: „nie reanimować” lub „nie stosować aparatury sztucznie podtrzymującej życie”,
czemu towarzyszy podpis i data – patrz J. Pradel, op.cit., s. 2112. Przepis zawiera deklarację ustawową dla
Conseil d’Etat (Rady Stanu) do wydania rozporządzenia określającego warunki ważności, zachowania
poufności i przechowywania dyrektyw pacjenta.

13 Por. F. Vialla, „Droits des malades en fin de vie”, D. 2005, no 27, s. 1798. Autor zwraca uwagę, że
rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę francuskiego jest kompromisowe i zdecydowanie odbiega od re-
gulacji przyjętych w niektórych krajach europejskich (m.in. w Belgii, Holandii czy w Szwajcarii). Jego
zdaniem jest ono bliskie koncepcji Bacona, opisanej w Instauratio Magna, gdzie filozof użył terminu euta-
nazja, który składa się z przedrostka „eu” (dobra, łagodna) i słowa thanatos (śmierć). Bacon postulował
przede wszystkim by lekarze starali się ulżyć cierpieniom umierającego pacjenta, a nie sprowadzali śmierć.

nie „testamentami życia”). Zgodnie z art. L. 1111-11 każda osoba peł-
noletnia może sporządzić deklaracje antycypowane na wypadek, gdyby
któregoś dnia straciła przytomność. Deklaracje określają życzenia tej
osoby co do kresu jej życia, dotyczące warunków ograniczenia lub prze-
rwania leczenia. Deklaracje są odwołalne w każdym czasie. Jeśli zosta-
ły sporządzone przed mniej niż trzema laty przed utratą przytomności,
lekarz bierze je pod uwagę przy podejmowaniu każdej decyzji dotyczą-
cej badania, leczenia lub innej interwencji medycznej12. Redakcja prze-
pisu świadczy o tym, że deklaracje – choć należy je brać pod uwagę w
pierwszej kolejności przed zdaniem bliskich osób – podobnie jak opi-
nia osoby zaufanej – nie są dla lekarza wiążące. Ostateczną decyzję
podejmuje więc lekarz, stosując wszakże – na co już wskazywano – pro-
cedurę kolegialną określoną w kodeksie deontologii.

W doktrynie przeważa pogląd, że nowa regulacja jest wyważona,
a jednocześnie klarowna i przez to korzystna zarówno dla lekarzy, któ-
rym zapewnia poczucie bezpieczeństwa prawnego, jak i dla chorych.
Pacjenci nie muszą się obawiać, że decyzja lekarza, która prowadzić
będzie – poprzez zaprzestanie leczenia – do przerwania procesów ży-
ciowych, podjęta zostanie bez uwzględnienia ich woli lub bez konsulta-
cji z osobami uprawnionymi do zastępczego wyrażenia woli albo indy-
widualnie przez lekarza i w sposób niejawny13.
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z zakresu psychiatriiz zakresu psychiatriiz zakresu psychiatriiz zakresu psychiatriiz zakresu psychiatrii1

1. Wprowadzenie

Działalność lekarza podlega licznym zasadom, które wywodzą się z
przysięgi Hipokratesa. Zostały one zmodyfikowane i zebrane we współ-
czesnych przepisach korporacyjnych, jak: kodeks etyki lekarskiej, usta-
wa o zawodzie lekarza i szereg innych. Zgodnie z nimi – wykonywanie
zawodu lekarza polega m.in.: na rozpoznawaniu chorób, leczeniu i re-
habilitacji chorych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Z podane-
go opisu wywodzi się podział lekarzy na przynajmniej dwie grupy – zaj-
mujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów oraz lekarzy zaj-
mujących się orzecznictwem. Odmienność zadań wykonywanych przez
obie grupy lekarzy skutkuje innymi formami kontaktu między lekarzem
i pacjentem. Niniejsza prezentacja koncentruje się na dylematach
orzecznictwa rentowego z obszaru psychiatrii, gdzie wyraźnie ujawnia
się swoisty „konflikt” między obiema grupami lekarzy.

Praktyka orzecznicza potwierdza bowiem, iż najwyższy nakaz etycz-
ny lekarza, jakim jest dobro chorego, w zakresie kierowania pacjenta
na rentę bywa nadużywany. Druki rentowe wykazują się często wadli-
wością, potwierdzając istnienie u pacjenta schorzeń, które faktycznie
u niego nie występują lub też występują w znacznie mniejszym nasile-
niu. Poświadczają istnienie choroby w okresach, kiedy choroba jeszcze
nie istniała, wywodzą związki przyczynowe z prostego następstwa cza-
sowego, itp.

1 Praca zaprezentowana w trakcie XV Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychoso-
matycznej, Kraków, 21-31.10.2005.
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2. Podstawy deontologiczne i prawne pracy lekarza

Działalność lekarza określona jest licznymi zasadami wywodzącymi
się z tradycji hipokratejskiej. Współcześnie regulują ją przepisy korpora-
cyjne, w rodzaju kodeksu etyki lekarskiej, postanowienia Deklaracji Ge-
newskiej z jej późniejszymi modyfikacjami, ustawy o zawodzie lekarza,
i szeregu innych. W obecnym Kodeksie Etyki Lekarskiej – mającym nie-
wątpliwie hipokratejski rodowód, została sformułowana (art. 3) nastę-
pująca zasada: Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chore-
go – salus aegroti suprema lex esto. Świadczenie dobra, jako skodyfikowa-
na zasada etyczna, opiera się na stosowaniu określonych reguł i wpływa
w określonych sytuacjach na postępowanie i decyzje lekarza. Problem
odpowiednich relacji między lekarzem a pacjentem omówiony jest szcze-
gółowo w literaturze przedmiotu2. Szczególne znaczenie przypisuje się
postawie empatycznej – czyli wczuwania się, rozumienia sytuacji i akcep-
towania potrzeb pacjenta.

Główny składnik bądź element składowy pojęcia dobra pacjenta,
o które powinien zabiegać i troszczyć się lekarz, to zdrowie. Sam ter-
min zdrowia został zdefiniowany w Preambule do Statutu Międzynaro-
dowej Organizacji Zdrowia, która została zaprezentowana podczas mię-
dzynarodowej konferencji w czerwcu 1946 r. i ostatecznie weszła w ży-
cie z dniem 7 kwietnia 1948 r. Z definicji wynika, iż zdrowie nie jest
równoznaczne z brakiem choroby lub niedomagania (kalectwa), lecz
jest dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym3.

Dość łatwo sobie wyobrazić działania lekarza mające na celu popra-
wę stanu zdrowia somatycznego czy psychicznego. Powstaje jednak
pytanie: w jaki sposób lekarz ma dbać czy zapewnić pacjentowi dobro-
stan społeczny. Oczywiście można wymienić takie działania lekarskie
jak kształcenie odpowiednich postaw prozdrowotnych, nawyków żywie-
niowych, zapobieganie alkoholizmowi czy innym uzależnieniom, czy
wreszcie celowaną terapię rodzinną. Działania polskich lekarzy w za-
kresie zapewnienia dobrostanu społecznego napotykają na szczegól-

2 Kepinski A.: Poznanie chorego. Wydawnictwo Literackie. Kraków, 2004.
3 Deklaracja Genewska, uchwalona przez 2. Sesję Ogólną Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World

Medical Association) w Genewie we wrześniu 1948 r., poprawiona przez 22. Światowy Kongres Lekarzy w
Sydney w sierpniu 1968 r. i 35. Światowy Kongres Lekarzy w Wenecji w październiku 1983 r.; por. też:
WHO definition of Health. www.who.int/about/definition/en/.
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nego rodzaju przeszkodę pod postacią najwyższego w Europie bezro-
bocia, sięgającego w grudniu 2005 r. poziomu 17,6%. Oznacza to, iż
ponad 2,7 miliona Polaków pozostawało bez zatrudnienia4 . Krótki (pół-
roczny) płatny zasiłek dla bezrobotnych oraz niewydolność służb so-
cjalnych powoduje, iż olbrzymia rzesza osób pozbawiona jest źródła
utrzymania, a tym samym wyrzucona poza nawias społeczeństwa. Trudno
sobie wyobrazić, aby osoba pozbawiona możliwości zarobkowania i nie
posiadająca środków na zakup artykułów spożywczych, opłacenie tzw.
mediów, wykupienie lekarstw, itp., mogła osiągnąć czy też zbliżyć się
do dobrostanu społecznego.

Utrata zatrudnienia uznawana jest za jeden z silniejszych stresorów
w życiu człowieka, który godzi w podstawy poczucia bezpieczeństwa i
prowadzi do wystąpienia objawów przygnębienia, niepokojów, obaw,
lęku, itp. Praktyka pokazuje, iż żadne oddziaływania terapeutyczne –
czy to farmakoterapia, czy też psychoterapia – nie są w stanie dopro-
wadzić do poprawy, a zwłaszcza ustąpienia objawów sytuacyjnie wa-
runkowanego zespołu depresyjno-lękowego, towarzyszących stresowi
dolegliwości somatycznych czy też odzyskania dobrego samopoczucia
społecznego. Jedyną możliwością uzyskania poprawy jest powrót do
zatrudnienia, bądź też uzyskanie świadczeń rentowych. Lekarz jako taki
nie ma większego wpływu na szansę znalezienia przez daną osobę miej-
sca pracy. Ma natomiast decydujący wpływ na pozyskanie przez nią
świadczeń rentowych.

W powyższym kontekście pojawia się pytanie: jak dalece lekarz pro-
wadzący pacjenta powinien kierować się lub też odwoływać się do zasa-
dy „dobro pacjenta jest najwyższym prawem”? Dokąd ta zasada może
go doprowadzić i na ile nie popadnie on wówczas w konflikt z innymi
normami określającymi zasady postępowania lekarza?

Przystępując do rozważań w powyższym zakresie – oczywiście nale-
ży założyć, iż znamienita część lekarzy nie nadużywa swoich uprawnień
w zakresie wystawiania zaświadczeń o okresowej niezdolności do pracy
(druków ZLA = zwolnień chorobowych), czy też zaświadczeń o stanie
zdrowia – wydawanych dla starania się o rozmaite świadczenia rento-
we i pozarentowe. Z drugiej strony – łatwo sobie wyobrazić, jak trudno
jest lekarzom pracującym z pacjentami odmówić sporządzenia żądane-

4 Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego. www.stat.gov.pl.
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go przez pacjenta zaświadczenia. Odmowa może być traktowana przez
pacjenta jako pewnego rodzaju brak lojalności ze strony lekarza, jako
zakwestionowanie znaczenia i nasilenia dolegliwości chorobowych pa-
cjenta. Odmowa sporządzenia odpowiedniego zaświadczenia może pro-
wadzić do pogorszenia się relacji między pacjentem i lekarzem, wpły-
nąć niekorzystnie na proces terapii, spalić mosty budującej się lub ist-
niejącej więzi terapeutycznej. Jeżeli założyć, że lekarz ma obowiązek
dokonać wpisu w druku rentowym informacji o rozpoznaniu i przebie-
gu leczenia, pojawia się problem – jak w sporządzanym druku rento-
wym poinformować, iż zaświadczenie to zostało sporządzone jedynie
na prośbę pacjenta i że sam lekarz prowadzący uważa, że dolegliwości
stwierdzane u pacjenta nie mają większego znaczenia orzeczniczego.

Kolejnym problemem, na jaki autor chciałby zwrócić uwagę, jest
zagadnienie leczenia w prywatnych gabinetach lekarskich. Na mocy
ustawy – prywatne gabinety zostały formalnie zrównane z państwową
służbą zdrowia. Pacjent może się leczyć w prywatnym gabinecie lekar-
skim równie dobrze, jak i w państwowej Poradni Zdrowia Psychiczne-
go. Pewien problem powstaje jednak w sytuacji podejmowania starań o
świadczenia rentowe. Pojawia się pytanie: czy pacjent płacący za lecze-
nie może również zapłacić za „lepszy” druk rentowy lub dokumentację
lekarską, niż byłby to w stanie otrzymać w państwowej służbie zdrowia
(np. Poradni Zdrowia Psychicznego)? Pod terminem „lepszy” mogą się
kryć choćby bardziej rozbudowane dekursusy (obszerne opisy stanu
zdrowia, aktualnej psychopatologii), a nie zdawkowa informacja o od-
byciu wizyty, stanie bez zmian i przepisaniu leków jak poprzednio. Na
ile lekarze korzystają z możliwości „pomocy” pacjentowi w poprawie
sytuacji społecznej, odzwierciedlają dane statystyczne, potwierdzające,
iż Polska jawi się być najbardziej chorym krajem Europy. Trudno zna-
leźć inne wytłumaczenie faktu wysokiego odsetka populacji ogólnej,
pobierającej różnego rodzaju świadczenia rentowe, nieproporcjonal-
nie wysokiego w porównaniu do innych krajów, niż to, iż lekarze w na-
szym kraju szczególnie „przykładają się” w zakresie pomocy pacjento-
wi w pozyskaniu odpowiednich świadczeń. Należy zwrócić uwagę, iż
Zbiór Zasad Deontologii Lekarskiej5  rozszerzył zaprezentowaną wcze-

5 Zbiór zasad etyczno-deontologicznych polskiego lekarza. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z dnia 22 czerwca 1984 r.
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śniej zasadę „salus aegroti suprema lex esto” z pojedynczego pacjenta na
całe społeczeństwo: „Najwyższym nakazem moralnym dla lekarza w
wykonywaniu praktyki lekarskiej jest dobro chorego i zdrowie publicz-
ne” (Zasada 1). Zbiór Zasad nie wyjaśnia jednak sytuacji, w której do-
chodzi do konfliktu między dobrem pacjenta a zdrowiem publicznym.
Dla pacjenta otrzymanie świadczeń rentowych wydaje się być niekiedy
życiową koniecznością. Tymczasem przyznanie świadczeń rentowych dla
wszystkich chętnych byłoby katastrofalne w skutkach dla całego społe-
czeństwa.

Sytuacja w zakresie orzecznictwa rentowego także jest pochodną
ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji na rynku pracy oraz w służ-
bie zdrowia. Praca biegłego, lekarza orzecznika ZUS, pozwala zidenty-
fikować liczne przykłady niestaranności, niesumienności, niekompeten-
cji czy braku wiedzy, a nierzadko nieuczciwości w ocenie psychiatrycz-
no-psychologicznej osób starających się o różne świadczenia (nie tylko
rentowe).Wszelkie badania potwierdzają, iż służba zdrowia uważana
jest za jeden z najbardziej skorumpowanych obszarów życia gospodar-
czego6. „Korupcja w sektorze ochrony zdrowia jest tak wielka, że refor-
my służby zdrowia nie zadziałają” – prognozowali w 1999 r. (kiedy za-
częto wdrażać reformę służby zdrowia) autorzy raportu „Korupcja w
Polsce”, opracowanego w warszawskim biurze Banku Światowego7.
Ostatni raport Naczelnej Izby Kontroli z lipca 2005 r. potwierdził, iż
reforma służby zdrowia była nieprzygotowana, tak koncepcyjnie, jak i
organizacyjnie. Reforma nie poprawiła sytuacji ani pacjentów, ani per-
sonelu służby zdrowia, w tym lekarzy8.

Niestety przekłada się to także na sferę orzecznictwa rentowego.
Profesor Z. Marek w pracy „Błąd medyczny”9 wymienił trzy przyczyny
bezzasadnego wydawania pacjentom zaświadczeń, które mogą służyć
do pozyskania nienależnych świadczeń rentowych:

1) lekarze „leczący” zwykle słabo znają przepisy dotyczące orzecz-
nictwa i zwykle czują się „bezkarni” w orzeczniczym zakresie swej dzia-
łalności; statystyki zdają się dowodzić, iż przepisy karne o sankcjach za

6 Przyzwalamy na korupcje. Służba Zdrowia 2004, 17-20 (3317-3320).
7 Monitoring zjawisk korupcyjnych. Pentor. www.pentor.test2.id.pl/20071.xml; www.pentor.pl/20071.xml.
8 NIK: Informacja o wynikach kontroli utworzenia i funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdro-

wia. www.bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2005/2005142.
9 Marek Z.: Błąd medyczny. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne. Kraków, 1999.
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wystawienie fałszywego dokumentu należą do grupy „martwych”;
2) lekarze zbyt łatwo ulegają prośbom i naciskom pacjentów, a przede

wszystkim uważają, że w wydaniu tego rodzaju zaświadczenia nie ma
nic nagannego;

3) przesłanką dla tego rodzaju aktywności lekarza nie jest postawa
altruistyczna czy chęć rzeczywistej pomocy pacjentowi, lecz nastawie-
nie czysto komercyjne, tj. chęć uzyskania dodatkowych, nienależnych
korzyści.

Szczególnie ta ostatnia sytuacja budzi pejoratywne nastawienie.
Wynika ona z wykorzystywania przez lekarza, zajmującego się proce-
derem wydawania „lewych druków rentowych”, sytuacji gospodarczej
w kraju, dużego bezrobocia i monopolu na wydawanie określonych za-
świadczeń, które mogą przemienić się – w przypadku pacjenta – w okre-
ślone świadczenia rentowe. Indywidualny zysk jawi się być ważniejszym,
niż poczucie odpowiedzialności związane z faktem otrzymywania przez
część pacjentów nienależnych im świadczeń i obciążanie budżetu pań-
stwa.

3. Odmienność podstaw działania lekarzy leczących

i zajmujących się orzecznictwem

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę po-
siadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumen-
tami, świadczeń zdrowotnych. Obejmują one w szczególności: badanie
stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i reha-
bilitację chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii
i orzeczeń lekarskich. Z podanego katalogu wywodzi się podział lekarzy
na dwie grupy, zajmujące się zasadniczo odmiennymi dziedzinami: leka-
rzy zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów w tzw. rejo-
nie (niezależnie od tego czy ma to miejsce w poradniach, szpitalach czy
klinikach), oraz lekarzy zajmujących się orzecznictwem (w wojskowych
komisjach lekarskich, w ZUS, biegłych sądowych10).

10 Autor niniejszego tekstu jest od 11 lat biegłym sądowym z zakresu psychiatrii w Sądzie Okregowym
w Krakowie.
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Odmienność zadań wykonywanych przez obie grupy lekarzy skutku-
je nieco innymi formami kontaktu między lekarzem i pacjentem. Cze-
go innego oczekuje pacjent od lekarza, który ma zdiagnozować jego
chorobę i podjąć się leczenia, a zupełnie inaczej nastawiony jest do
lekarza orzekającego. Rola obu grup lekarzy jest odmienna i często-
kroć sprzeczna. Lekarz w rejonie ma obowiązek leczyć pacjenta i nieść
mu ulgę w cierpieniu, a w określonych warunkach – pomóc mu w uzy-
skaniu odpowiednich świadczeń. Ustawodawca (również w innych kra-
jach) wyszedł z założenia, iż postawa etyczna lekarza nie daje jednak
wystarczającej rękojmi, aby móc w pełni zaakceptować i przyjąć jako
zasadne 100% wniosków rentowych, a w konsekwencji – przyznać
wszystkim pacjentom określone świadczenia. Do analizy zasadności
wniosków rentowych powołani są ustawowo lekarze Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych (wcześniej: komisji lekarskich KIZ), a w wyższej in-
stancji – biegli sądowi. Źródło konfliktu na tym polu jest oczywiste: nie
wszystkie wnioski rentowe mogą być „załatwione” pozytywnie.

Odmienność celów przesądza o charakterze wzajemnej relacji mię-
dzy lekarzem a pacjentem. Stosunek między chorym a lekarzem leczą-
cym wymaga wzajemnego zaufania. Pacjent ma coraz większe możli-
wości wyboru lekarza i wierzy, iż ten, którego wybierze, dołoży wszel-
kich starań, aby przynieść mu ulgę w chorobie, sprawi, że przebieg cho-
roby będzie możliwie krótki i że uda się opanować rozliczne dolegliwo-
ści wynikające z samej choroby bądź też wiążące się ze stosowaną tera-
pią. Lekarz prowadzący nie ma powodów do podawania w wątpliwość
danych z wywiadu, jak istnienie określonych objawów chorobowych
i ich nasilenie. Do dużej rzadkości należą wpisy w dokumentacji o ist-
nieniu u pacjenta objawów histerycznych, o agrawacji czy symulacji
objawów, czy też próbie manipulowania lekarzem czy otoczeniem.
Z kolei wszelkie uwagi lekarza pacjent przyjmuje ze zrozumieniem.
Uwagę o korzystnym wpływie podjęcia zatrudnienia – jako formy reha-
bilitacji – pacjent może traktować jako wyraz troski.

Rolą lekarza orzekającego w ZUS i biegłego sądowego nie jest jednak
empatyczne wczuwanie się w problemy pacjenta. Nie musi on nawiązywać
kontaktu emocjonalnego z chorym o takim charakterze, jaki jest potrzeb-
ny do prowadzenia terapii, szczególnie tej długoterminowej. Każdy chory
ma jakieś motywacje w zakresie pozyskania świadczeń rentowych; część
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wniosków nie może być jednak rozpatrzona pozytywnie. Wydaje się, iż
pacjentowi jest łatwiej zaakceptować niepowodzenie w zakresie terapii i
odzyskania zdrowia, co można złożyć na karb bliżej nieokreślonych oko-
liczności. Odmowa przyznania świadczeń jest prawie zawsze interpreto-
wana jako wyraz niechęci, subiektywnej i błędnej decyzji lekarza orzeczni-
ka czy biegłego, którzy musieli być zapewne uprzedzeni wobec pacjenta.

U podłoża relacji między badanym a lekarzem orzecznikiem lub bie-
głym leży nieufność. Niejednokrotnie badany stara się wyolbrzymiać
swoje dolegliwości, wydłużyć czas ich trwania, zwiększyć częstotliwość
nawrotów czy zaostrzeń. W trakcie badania w ZUS czy też sądowego,
pacjent reaguje podejrzliwie na każde działanie lekarza. Niejednokrot-
nie pacjent z oburzeniem reaguje na pytania biegłego, dotyczące zmniej-
szenia częstości wizyt u lekarza czy przerwania leczenia na dłuższy okres.
Nierzadko zdarza się, iż pacjent wszczyna karczemną awanturę, będąc
niezadowolonym z zadawanych pytań, z przebiegu badania. Niekiedy
też pacjent opacznie rozumie niektóre wypowiedzi lekarza opiniujące-
go. Przykładem może być sytuacja, kiedy to lekarz (biegły) wyjaśniał
pacjentowi różnicę między myślami, tendencjami i próbą samobójczą,
a następnie pacjent zarzucił biegłemu, iż ten sugeruje możliwość po-
pełnienia samobójstwa. Ostatecznie dochodzi do braku wzajemnego
zrozumienia. Dostrzegając nieufność lekarza ZUS czy biegłego – ba-
dany często zaczyna nie tylko wyolbrzymiać swoje dolegliwości, ale na-
wet je symulować. Tworzy się błędne koło wzajemnie pogłębiającej się
nieufności, które może wyeliminować jedynie odpowiednie postępo-
wanie doświadczonych lekarzy orzeczników ZUS oraz ich bardzo zbli-
żona, niekiedy jednakowa, ocena badanego.

Różnice celów i wzajemnej relacji między chorym a lekarzem leczą-
cym oraz badanym a lekarzem orzecznikiem, stawiają temu ostatnie-
mu zupełnie odmienne wymagania. Lekarz orzecznik powinien stać na
straży zarówno dobra jednostki, jak i jednocześnie dobra instytucji ubez-
pieczeniowej, a zatem dobra ogółu ubezpieczonych. Podobna uwaga
zdaje się dotyczyć również biegłych sądowych. Rolą lekarzy orzekają-
cych jest nie tylko jak najbardziej obiektywne i bezstronne potwierdze-
nie istnienia choroby, lecz określenie w jaki sposób wpływa ona na zdol-
ność do zatrudnienia. Rolą lekarzy – biegłych sądowych nie jest po-
twierdzanie w całości wcześniejszych orzeczeń ZUS. Oczywiście leka-
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rze orzecznicy i biegli muszą zachować odpowiednie formy kontaktu i
relacji z pacjentem, ale swoim zachowaniem i wypowiedziami nie mogą
dawać pacjentowi nadziei na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, jak i
sugerować negatywnego jej zakończenia. W kontakcie z badanym le-
karz orzecznik ZUS i biegły są niejednokrotnie narażeni na sytuacje
konfliktowe, wynikające z roszczeniowego nastawienia pewnej grupy
ubezpieczonych, z ich nieufnego, a często wręcz wrogiego nastawienia
do badającego. Z tego też powodu lekarz orzecznik i biegły muszą zdo-
bywać się na maksimum opanowania, cierpliwości, taktu i obiektywi-
zmu. Nie powinni oni okazywać pośpiechu i braku zainteresowania
osobą badaną. Nie mogą odnosić się lekceważąco do zgłaszanych skarg,
choćby zdawały się najbardziej niedorzeczne. Lekarze ZUS i biegli
powinni powstrzymać się od wszelkich uwag, które mogłyby być nieko-
rzystnie interpretowane przez badanego, a samo badanie przedmioto-
we prowadzić delikatnie i z pełną powagą. Stosunek badanych do leka-
rzy orzeczników ZUS najlepiej obrazują skargi, jakie wnoszą oni szcze-
gólnie wówczas, gdy wnioski orzecznicze nie pokrywają się z ich ocze-
kiwaniami. Przykładowo – skargi do biegłych psychiatrów zawierają
twierdzenia w rodzaju: „w ogóle mnie nie badał, nawet nie zmierzył
ciśnienia krwi”, „co to za badanie – jedynie rozmowa i bezsensowne
pytania”. Pamiętając o tym, lekarz powinien dołożyć wszelkich starań,
aby w trakcie badania wytworzyć atmosferę, w której badany będzie się
czuł ośrodkiem zainteresowania i szczególnej troski. Wydaje się, że jest
to jedyny sposób obrony przed pomówieniami i skargami.

Z kolei lekarz prowadzący leczenie niejednokrotnie nie jest skłonny
„na spokojnie” przyjąć treści opinii, czy też np. pomóc pacjentowi w
sporządzeniu pisma z zarzutami do opinii, co do których biegły będzie
się musiał wypowiedzieć. W części przypadków lekarze prowadzący trak-
tują negatywną decyzję ZUS lub biegłych sądowych jako afront, deza-
wuowanie ich jako lekarzy czy wreszcie jako sprawę osobistą. Analiza
dokumentacji lekarskiej pozwala znaleźć zapiski, w których lekarz pro-
wadzący niepochlebnie wyraża się o lekarzach ZUS lub biegłych sądo-
wych, którzy nie przyznali jego pacjentowi prawa do odpowiednich
świadczeń. Zdarza się – co wydaje się niedopuszczalne – iż lekarze z
rejonu dzwonią do biegłego, by ustnie wyrazić swoje niezadowolenie.
Czasami lekarz prowadzący posuwa się jeszcze dalej, a mianowicie idzie
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na skargę do przełożonych biegłego w jego macierzystym zakładzie pra-
cy, gdzie przedstawia „jak to biegły źle potraktował jego pacjenta”.
Zasadność zarzutów schodzi zwykle na plan dalszy, a podnoszone jest
nieetyczne zachowanie biegłego, brak koleżeńskości, itp. Niekiedy po-
jawiają się również sugestie wyciągnięcia konsekwencji służbowych. Ist-
nienie opisanych sytuacji potwierdza z drugiej strony, iż lekarzy opi-
niujących stać na pewnego rodzaju obiektywizm w opiniowaniu i nie-
kierowanie się koniunkturalizmem czy zależnościami koleżeńskimi.

Rzeczą zrozumiałą jest, iż opiniowanie w sprawach rentowych nie
jest ograniczone do czystego wypowiedzenia się w zakresie stanu zdro-
wia pacjenta i wywiedzenia określonych implikacji orzeczniczych. Wtór-
nie lekarze ZUS, jak i biegli sądowi, oceniają także dokumentację le-
karską. Zgodnie z artykułem 41 Kodeksu Etyki Lekarskiej – treść do-
kumentu (dokumentacji, zaświadczenia o stanie zdrowia, zwolnienia
lekarskiego, itp.) powinna być zgodna z wiedzą i sumieniem lekarza.
Nie może być ona sformułowana przez lekarza pod presją lub w ocze-
kiwaniu osobistych korzyści. Nierzadko lekarze ZUS oraz biegli sądo-
wi znajdują jednak mniejsze lub większe niedociągnięcia, wadliwości
czy wręcz nierzetelności tej dokumentacji. Do biegłych sądowych tra-
fia zapewne jedynie ułamek dokumentacji lekarskiej, ocenianej wcześ-
niej przez kolegów w ZUS. Stąd trudno jest się zorientować w rzeczy-
wistych rozmiarach tego problemu. Do najczęstszych uwag odnośnie
nierzetelności dokumentacji lekarskiej zalicza się:

1) podnoszenie w drukach rentowych istnienia u pacjenta schorzeń
w rzeczywistości nie istniejących u niego (np. rozpoznawanie cerebra-
stenii czy encefalopatii pourazowej w sytuacji, gdy dokumentacja po-
wypadkowa nie potwierdzała faktu doznania urazu głowy);

2) wywodzenie utrzymywania się zaburzeń w nasileniu większym niż
realnie istniejącym, np. przyjmowanie rozpoznania psychozy, jakby
nadal utrzymywały się czynne objawy chorobowe, w sytuacji wielolet-
niej dobrej remisji;

3) podawanie innych, zwykle wcześniejszych, dat rozpoczęcia lecze-
nia (tak aby spełnić pozamedyczne warunki ustawowe konieczne do
otrzymania świadczeń rentowych);

4) podnoszenie w drukach rentowych regularności leczenia, czego
jednak nie potwierdza oryginalna dokumentacja lekarska;
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5) powoływanie się na zasadę „post hoc, ergo propter hoc” (wszystko
co się stało po zdarzeniu, jest skutkiem tego zdarzenia; np. wywodze-
nie, iż dekompensacja psychotyczna, mająca miejsce po upadku z wy-
sokości, lecz bez doznania urazu głowy, jest psychozą pourazową, przy
równoczesnym bagatelizowaniu faktu kontaktów pacjenta z halucyno-
gennymi narkotykami).

Analiza akt sprawy pozwala czasami zidentyfikować także sytuacje
polegające na tym, że ten sam lekarz sporządzał druk rentowy, a potem
– jako lekarz ZUS czy też lekarz konsultant ZUS – orzekał dla pacjen-
ta określone świadczenia. Z sytuacjami tymi związane były niekiedy oko-
liczności dodatkowe, jak np. to, iż karta informacyjna leczenia szpital-
nego nie zawierała pieczęci lekarza prowadzącego, aby mógł być on
lekarzem orzekającym w sprawie. Innym razem lekarz prowadzący sce-
dował na kolegę zadanie wypełnienia druku rentowego, aby móc póź-
niej orzekać na ZUS u tegoż samego pacjenta (należy nadmienić, iż
lekarz wypełniający druk rentowy nie dokonał choćby jednego wpisu w
dokumentacji lekarskiej). W innej sprawie lekarz prowadzący dokony-
wał wpisów pod datą wcześniejszą niż data wydrukowania druków kar-
ty ambulatoryjnej (z informacji w stopce tejże dokumentacji). Lekarz
prowadzący tłumaczył to faktem, iż odtworzył zagubioną przez pacjen-
ta dokumentację z prywatnych zapisków. Odtworzona dokumentacja
nie zawierała jednak żadnej informacji, iż jest wtórnikiem czy duplika-
tem, a sama sprawa dotyczyła problemu odległego w czasie antydato-
wania powstania u pacjenta niezdolności do pracy.

4. Implikacje prawne i ograniczenia faktyczne

odpowiedzialności lekarzy leczących

W związku z podanymi wyżej przykładami – powstaje pytanie o im-
plikacje wynikające ze stwierdzenia przez lekarza ZUS, czy też biegłe-
go, wadliwości dokumentacji lekarskiej lub też wcześniejszego orzeka-
nia rentowego. Zapewne w niemal wszystkich tego rodzaju przypad-
kach u pacjenta dochodzi do obniżenia poziomu świadczeń rentowych
lub ich całkowitego cofnięcia. Z całą pewnością nie należy przejść do
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porządku dziennego nad zidentyfikowaną wadliwością dokumentacji.
Można w tym wypadku mówić o potwierdzaniu w drukach rentowych
czy w dokumentacji lekarskiej nieprawdy, wprowadzaniu w błąd wła-
dzy publicznej lub instytucji państwowej, czy też o fałszowaniu doku-
mentacji lekarskiej. Oczywiście informacja o poczynionych spostrzeże-
niach, uwagach, wątpliwościach czy podejrzeniach powinna znaleźć się
w dokumentacji badania ZUS czy w opinii lekarskiej. Odmowa przy-
znania świadczeń lub ich obniżenie nie jest bowiem związane w tym
przypadku z oceną aktualnego stanu zdrowia osoby opiniowanej, lecz
ze stwierdzeniem wadliwej dokumentacji lub podważeniem zasadności
wcześniejszych orzeczeń ZUS. Zarówno orzeczenie ZUS, jak i opinia
sądowo-lekarska, winny mieć rozbudowaną część uzasadnienia, w któ-
rej powinno znaleźć się wyjaśnienie – dla jakich przesłanek przyjmo-
wane jest dane stanowisko orzecznicze.

Za wadliwe prowadzenie dokumentacji lekarskiej czy nierzetelne
sporządzanie zaświadczeń lekarskich, lekarz podlega odpowiedzialno-
ści karnej. Jest to tzw. fałsz intelektualny przy wystawianiu dokumentu,
który przewidziany jest w artykule 271 kodeksu karnego11. Przestęp-
stwo to może być popełnione jedynie z winy umyślnej. Przez dokument
rozumie się przy tym każdy przedmiot lub zapis na komputerowym
nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo albo który
ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku
prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne (artykuł 115 § 14
k.k.). Definicję tę spełnia znamienita większość druków i zaświadczeń
lekarskich12.

Doświadczenie praktyczne potwierdza jednak, iż zidentyfikowana
wadliwość dokumentacji lekarskiej skutkuje jedynie i co najwyżej bra-
kiem pozytywnego orzeczenia dla pacjenta. Można sobie wyobrazić, iż
ani lekarze ZUS, ani też biegli nie czują się „śledczymi pościgowymi”,
których zadaniem jest tropienie wad, błędów i nierzetelności dokumen-
tacji lekarskiej i zgłaszaniem tych faktów do uprawnionych instytucji.
Stwierdzając jawną wadliwość dokumentacji trudno jednak silić się na
poetyckie eufemizmy, które z jednej strony opisywałyby na czym pole-

11 Kodeks karny. Księgarnia Naukowa, Łódź, 2003.
12 Kubicki L.: Zasady odpowiedzialności prawnej lekarza w świetle nowej ustawy o zawodzie lekarza,

Prawo i medycyna 1999, 1; por.tez: Nesterowicz M.: Prawo medyczne. Dom Organizatora TNOiK, Torun,
1994.
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ga wadliwość i nierzetelność dokumentacji lekarskiej, a z drugiej – nie
„dotknęły” samego lekarza prowadzącego.

W tym miejscu pojawia się kolejne pytanie: czy lekarz ZUS oraz
biegły sądowy w ogóle ma prawo do oceny jakości dokumentacji lekar-
skiej oraz podnoszenia wadliwości tej dokumentacji? Jeżeli jednak nie
te osoby – to kto miałby pełnić tego rodzaju funkcje monitorujące czy
kontrolne? Trudno sobie wyobrazić, aby tego rodzaju działalnością miał
zajmować się urzędnik i nie-lekarz.

Pewnym samoograniczeniem dla lekarzy – orzeczników są również
korporacyjne przepisy regulujące wzajemne stosunki między lekarza-
mi (artykuł 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej)13 . Według tych przepisów
lekarze powinni okazywać sobie wzajemny szacunek, przy czym szcze-
gólny szacunek i względy należą się seniorom i byłym nauczycielom
(pkt 1). Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formuło-
waniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, a w szczególno-
ści nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób (pkt
2). Według punktu 3 – uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu
innego lekarza powinien przekazać przede wszystkim temu lekarzowi.
Jeżeli jednak interwencja okaże się nieskuteczna, konieczne jest poin-
formowanie organu izby lekarskiej. Poinformowanie organu izby le-
karskiej o zauważonym naruszeniu zasad etycznych i niekompetencji
zawodowej lekarza nie stanowi naruszenia zasad etyki (pkt 4).

Szczytne zasady etyczne zdają się być jednak mało realistyczne i nie
przystają do realiów praktyki orzeczniczej. Statystycznie mało prawdopo-
dobna jest sytuacja, w której lekarz ZUS czy biegły mieliby informować
lekarza z rejonu o zidentyfikowanej wadliwości prowadzonej przez niego
dokumentacji medycznej. Przy tej okazji rodzi się też szereg pytań. Jak to
zawiadomienie miałoby formalnie wyglądać: czy uwagi o dostrzeżonych
błędach miałyby być przekazywane telefonicznie czy listownie? A może
lekarz orzecznik ZUS czy biegły mieliby odwiedzać lekarza prowadzącego
w jego miejscu pracy, lub zapraszać go na spotkanie? Czy lekarz, w które-
go dokumentacji zostałyby zidentyfikowane błędy, miałby prawo odmówić
takiej rozmowy? W jaki sposób lekarz ZUS czy biegły sądowy w randze
lekarza medycyny mógłby pozwolić sobie na zwrócenie uwagi lekarzowi w

13 Kodeks etyki lekarskiej. Oficyna Wydawnicza NIL Warszawa 1994. (www.portalmed.pl/xml/prawo/
medycyna/komentarze/etyka/kodeks).
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randze samodzielnego pracownika naukowego – docenta czy profesora?
Można rozważać również problem związany z ostracyzmem środowisko-
wym wobec lekarza ZUS czy biegłego, gdyby ten zajmował się informowa-
niem organu izby lekarskiej o lekarzach, którzy w sposób wadliwy i nie-
kompetentny mieliby prowadzić dokumentację lekarską.

Ponieważ opinia jest dokumentem formalnym, to właśnie tekst opi-
nii można by uznać za właściwy sposób komunikowania się między le-
karzami. Orzeczenie lekarza ZUS i komisji lekarskiej ZUS jest bowiem
tylko drukiem wewnętrznym, nieudostępnianym pacjentowi. Pacjent
otrzymuje jedynie skrócone orzeczenie końcowe, w którym nie ma da-
nych ani o przyjętych rozpoznaniach, ani uzasadnienia przyjętego przez
ZUS orzeczenia. W tych uzasadnieniach nie rzadko spotyka się rozma-
ite zarzuty do dokumentacji lekarskiej przedkładanej przez pacjenta,
ale ta informacja nie trafia ani do niego, ani tym samym do jego leka-
rza prowadzącego. Inaczej jest w przypadku opinii sądowo-lekarskiej.
Prawidłowo sporządzona opinia powinna zawierać dokładne dane
z wcześniejszych orzeczeń ZUS, oraz rozległe uzasadnienie przyjętego
stanowiska orzeczniczego. Oczywiście w uzasadnieniu tym muszą zna-
leźć się uwagi dotyczące dokumentacji lekarskiej pacjenta, w szczegól-
ności w sytuacji, gdy zaważyły one na przyjęciu takiego, a nie innego
stanowiska orzeczniczego. W przypadku uwag biegłego odnoszących
się do jakości przedłożonej dokumentacji lekarskiej – informowany jest
o tym również pacjent, który otrzymuje jedną z kopii dokumentacji le-
karskiej. Wtórnie do uwag biegłego ma dostęp również lekarz prowa-
dzący, któremu pacjent może okazać opinię.

Otwartą pozostaje jednak kwestia, jak musiałby być skonstruowany
tekst opinii, aby z jednej strony podnieść i opisać wadliwości/nierzetel-
ności badanej dokumentacji lekarskiej, a z drugiej – nie być posądzo-
nym o dezawuowanie lekarza leczącego w oczach pacjenta?!

5. Zakończenie

Należy podkreślić, że prawidłowe i sprawiedliwe orzecznictwo ren-
towe ma duże znaczenie społeczne. Z jednej strony – przyznanie świad-
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czeń rentowych osobie nieuprawnionej powoduje ucieczkę pieniędzy
z kasy FUS (naszych wspólnych pieniędzy) do rąk prywatnych. Z dru-
giej – nieprzyznanie renty (czy innej postaci zasiłku) osobie uprawnio-
nej powoduje, iż znajdzie się ona w ciężkiej sytuacji życiowej i finanso-
wej, rzeczywiście nie mogąc podjąć zatrudnienia z powodu choroby.

Stwierdzenie, iż dokumentacja lekarska, na podstawie której pacjent
otrzymał wcześniej świadczenia rentowe, była wadliwa i nierzetelna,
rzutuje ujemnie także na jej aktualną ocenę. Lekarz ZUS i biegły nie
mogąc stwierdzić lub zidentyfikować, kiedy lekarz w „rejonie” prowa-
dził dokumentację „dla celów rentowych”, a kiedy zaczął już wiarygod-
nie opisywać stan pacjenta, są zmuszeni poddać w wątpliwość całą do-
kumentację. Ma to wymierne skutki dla pacjenta. Po zidentyfikowanej
wadliwości dokumentacji z zakresu danego schorzenia/specjalności,
pacjent nie ma większych szans na uzyskanie świadczeń rentowych w
oparciu o dane lekarza z zakresu tej specjalności.

Wydaje się, iż ze względu na wagę problemu i jego powszechność,
omawiane wyżej zagadnienia winny stać się przedmiotem szerokiej dys-
kusji środowiskowej i skutkować przyjęciem przez izbę lekarską bar-
dziej realistycznych i dopracowanych zasad postępowania. Aktualne
przepisy są również często poddawane krytyce za sprzeczność z roz-
wiązaniami prawnymi wyższej rangi, jak i za podtrzymywanie zasad źle
odbieranej w społeczeństwie lojalności zawodowej. Trudno się prze-
cież zgodzić z twierdzeniem, iż ujawnianie przypadków nierzetelnej
pracy i ich środowiskowe napiętnowanie, miałoby być czymś nieetycz-
nym w porównaniu z „siedzeniem cicho”, bagatelizowaniem i niezwra-
caniem uwagi na nieprawidłowe praktyki kolegów lekarzy.
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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

Wyrok Sądu Apelacyjnego w LublinieWyrok Sądu Apelacyjnego w LublinieWyrok Sądu Apelacyjnego w LublinieWyrok Sądu Apelacyjnego w LublinieWyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z dnia 29 września 2005 rz dnia 29 września 2005 rz dnia 29 września 2005 rz dnia 29 września 2005 rz dnia 29 września 2005 r.,  I ACa 510/05.,  I ACa 510/05.,  I ACa 510/05.,  I ACa 510/05.,  I ACa 510/05

1. Do obowiązków lekarzy oraz personelu medycznego należy pod-
jęcie takiego sposobu postępowania (leczenia), które gwarantować
powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranno-
ści, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nie
narażenie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia.

2. Podstawową funkcją zadośćuczynienia jest funkcja kompensacyj-
na, co oznacza, iż przyznana poszkodowanemu pacjentowi kwota po-
winna stanowić realną wartość ekonomiczną w odniesieniu do dozna-
nej krzywdy.

Z uzasadnienia

W pozwie z dnia 17 października 2000 r. powódka kierując powódz-
two przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę
Lubelskiego domagała się zasądzenia:

1. kwoty 100 000 zł tytułem jednorazowego odszkodowania na pokry-
cie wszelkich wydatków związanych z doznanym rozstrojem zdrowia;

2. kwoty 2 000 zł miesięcznej renty w związku z całkowitą utratą zdol-
ności do pracy zarobkowej oraz zwiększenia się jej potrzeb;

3. kwoty 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
W uzasadnieniu pozwu powódka wyjaśniła, że w dniu 25 lutego 1995 r.

przebywała na Oddziale Chirurgicznym Szpitala we Włodawie, gdzie zo-
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stała poddana operacji przepukliny pachwinowej lewostronnej. Zastoso-
wane przez lekarza anestezjologa znieczulenie dokanałowe (dooponowe)
skutkowało zespołem neurastenicznym z objawami silnej migreny i zlep-
nym zapaleniem pajęczynówki popunkcyjnym, co zostało zdiagnozowane
przez lekarza neurochirurga w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. Od
tego czasu powódka cierpi na ciągłe bóle głowy, które nie poddają się żad-
nym zabiegom leczniczym.

Pozwany Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Lubelskie-
go nie uznał powództwa, domagając się jego oddalenia w całości i zasą-
dzenia kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 3 marca 2005 r. Sąd Okręgowy w Lublinie zasądził
na rzecz powódki 100 000 zł zadośćuczynienia, 43 387 zł odszkodowa-
nia, 68 180,97 zł tytułem skapitalizowanej renty za okres od grudnia
2000 r. do lutego 2005 r. z odsetkami od wymagalności poszczególnych
rat miesięcznych oraz rentę bieżącą w wysokości 1 189,09 zł poczynając
od marca 2005 r.(...).

Za podstawę rozstrzygnięcia Sąd przyjął następujące ustalenia i wnioski:
W dniu 22 lutego 1995 r. powódka zgłosiła się do Oddziału Chirur-

gicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włodawie z bólem brzucha.
Przeprowadzono m. in. badanie gastroskopowe pod kątem choroby wrzo-
dowej. Powódka poinformowała lekarza o lewostronnej przepuklinie
pachwinowej, na którą cierpiała od kilku lat. Lekarz stwierdził, że prze-
puklina jest przyczyną bólu powódki i że konieczna jest operacja. Do
zabiegu doszło w dniu 25 lutego 1995 r. W czasie przedoperacyjnego
wywiadu powódka poinformowała lekarza, że w czasie pierwszego poro-
du w 1984 r. miała problemy ze znieczuleniem ogólnym, kiedy to w cza-
sie cesarskiego cięcia ustała akcja jej serca. W takiej sytuacji znieczule-
nie miejscowe nie wchodziło w rachubę, dlatego zaproponowano powódce
znieczulenie podpajęczynówkowe w okolicy lędźwiowej.(...)

Po operacji bóle brzucha całkowicie ustąpiły, a anestezjolog poin-
formował powódkę, iż pod żadnym pozorem nie wolno jej przyjmować
pozycji pionowej przez 48 godzin po zabiegu. Na sali pooperacyjnej
przebywała przez 2-3 godziny, a po odzyskaniu czucia w nogach prze-
niesiona została na salę w oddziale chirurgii. Anestezjolog poinformo-
wał pielęgniarki, by powódce mierzono ciśnienie. Na sali podłączono
jej kroplówkę, którą tego samego dnia w czasie wizyty wieczornej oko-
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ło godziny 18.00 odłączono. Przez następny dzień powódka leżała na
wznak, tak jak jej zalecono. Rano w dniu 27 lutego 1995 r. po porannej
wizycie lekarskiej, w czasie śniadania dwie pielęgniarki powiedziały do
powódki, by natychmiast wstała, bo musi chodzić. Powódka powiedzia-
ła wówczas, że według lekarza miała leżeć przez 48 godzin. Pielęgniar-
ki twierdząc, że wiedzą najlepiej jak się postępuje z pacjentami, spioni-
zowały powódkę. Jedna wzięła powódkę za ręce i posadziła, a druga
podsunęła jej  obuwie, mówiąc, by zrobiła parę kroków. Kiedy powód-
ka wstała i przeszła kilka kroków, poczuła silny pulsujący ból głowy i
zemdlała. Po odzyskaniu przytomności powódka odczuwała mrowie-
nie całego ciała, było jej słabo, bolała ją głowa. Według powódki to
wtedy właśnie zaczęły się jej problemy zdrowotne. Po pionizacji zaczę-
ła także odczuwać pieczenie i swędzenie miejsca na kręgosłupie, gdzie
miało miejsce nakłucie celem znieczulenia, z którego przez okres 4
miesięcy po wyjściu ze szpitala, sączyła się ciemna brunatna ciecz.

W dniu 1 marca 1995 r. powódka wróciła do domu. Już dwa tygodnie
po wyjściu ze szpitala – w dniu 14 marca 1995 r. – powódka zgłosiła się do
Poradni Neurologicznej SPSK nr 4 w Lublinie z powodu bólów głowy w
pozycji pionowej. W późniejszym czasie powódka wielokrotnie, z powo-
du utrzymującego się bólu głowy, poszukiwała pomocy lekarskiej. W czasie
różnego rodzaju badań poszukiwano przyczyn utrzymujących się dole-
gliwości bólowych głowy. W dniu 8 listopada 1996 r. ze względu na dole-
gliwości bólowe wezwano karetkę pogotowia i powódka trafiła na Izbę
Przyjęć ZOZ we Włodawie. W późniejszym czasie leczona  była magne-
tyzoterapią (16 zabiegów) i laseroterapią, stosowano zabiegi akupunk-
tury, a także od tego czasu korzysta z masaży.

W dniu 25 lipca 1997 r. powódka zgłosiła się do Kliniki Urazów
Układu Nerwowego w Konstancinie, gdzie rozpoznano „zespół neura-
steniczny z objawami silnej migreny; zespół zlepnego zapalenia podpa-
jęczynówki popunkcyjny”. W późniejszym czasie jeszcze kilkakrotnie
przebywała w tej klinice, zaś w okresie od 28 kwietnia 2000 r. do 19
maja 2000 r. była hospitalizowana w tamtejszym Oddziale Neuroorto-
pedii z rozpoznaniem: „Stan po uszkodzeniu naczyniowym błędnika i
zapaleniu rdzenia”.

Z opinii biegłego prof. dr. hab. n. med. K.P., którą sąd zlecił w toku
postępowania, wynika, że zastosowane wobec powódki znieczulenie było
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prawidłowe. Biegły zwrócił jednak uwagę, że w postępowaniu medycz-
nym po zabiegu nie wykorzystano wszystkich dostępnych procedur, co
wskazuje, że zastosowane postępowanie medyczne po zabiegu nie było
całkowicie prawidłowe. Wskazał mianowicie na stosowaną w takich
przypadkach terapię definitywną, polegającą na podaniu do przestrze-
ni zewnątrzoponowej własnej krwi pacjenta. Szczególnie istotne jest
zastosowanie tej niezwykle skutecznej terapii (powyżej 90% przy jed-
nokrotnym podaniu krwi), stosunkowo wcześnie po wystąpieniu bólów
popunkcyjnych. Biegły ustalił nadto, że gdyby lekarze anestezjolodzy,
wykonujący znieczulenie powódki w dniu 25 lutego 1995 r., zostali po-
informowani o wystąpieniu tego powikłania, to zastosowaliby podanie
zewnątrzoponowe krwi własnej pacjentki.

Jednocześnie biegły nie był w stanie udzielić jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie, czy istnieje związek przyczynowy między aktualnym
stanem zdrowia powódki, a znieczuleniem przeprowadzonym w dniu
25 lutego 1995 roku. Stwierdził jednakże, że silny ból ostry, np. związa-
ny z rozległą operacją, który nie jest opanowany w wystarczającym stop-
niu, może być przyczyną początkowo bólu przetrwałego, a następnie
bólu przewlekłego, jeżeli utrzymuje się powyżej 3 miesięcy. Staje się
wtedy niezależnym zespołem chorobowym. Wreszcie biegły wyraził
opinię, że jeżeli powódkę – mimo wyraźnego polecenia – postawiono
na nogi, to postąpiono nieprawidłowo, gdyż złamano zalecenie lekar-
skie.(...)

Mimo intensywnego leczenia – przez wszystkie te lata ból głowy u
powódki jest ciągły, nieprzerwany, trwający dzień i noc, a przeciwbólo-
we środki farmakologiczne nie są skuteczne. Przy ucisku i masażu boli
też powódkę miejsce nakłucia kręgosłupa, ma też bóle kręgosłupa szyj-
nego. W 2003 r. w Poradni Leczenia Bólu w Lublinie zaordynowano
powódce narkotyczny lek przeciwbólowy. Po przyjęciu tego leku po-
wódce zdrętwiała twarz, zaczęła się dławić, ból głowy nasilił się i spadło
ciśnienie. Podobne skutki przyniosło stosowanie morfiny w tabletkach.

Powódka nie jest w stanie świadczyć jakiejkolwiek pracy. Była na-
uczycielem matematyki. (...) Codzienne życie powódki wygląda obec-
nie tak, że przy wszystkich czynnościach potrzebuje pomocy. Nie może
samodzielnie korzystać z komunikacji, ma zachwiania równowagi, za-
wroty głowy, utrzymują się cały czas stany podgorączkowe, spadki ciś-
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nienia. Jest zdana na opiekę sąsiadek, które przychodzą do niej syste-
matycznie, przyjeżdża też jej siostra. Nie może się pochylać, podnosić
rąk do góry. Nie wychodzi sama z domu, nie robi zakupów, nie uczest-
niczy w życiu rodziny, pojawił się problem robienia posiłków. W chwili
wniesienia pozwu przebywała na zwolnieniu lekarskim, które trwało
rok. Obecnie przebywa na rencie od 14 grudnia 2000 r. Powódka utra-
ciła możliwość zarobkowania, jest inwalidką II grupy, całkowicie nie-
zdolną do pracy.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że powództwo jest w znacznej części
uzasadnione. Zobowiązanym, a tym samym i biernie legitymowanym,
jest Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Lubelskiego – bio-
rąc pod uwagę czas, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szko-
dę (...).

Odnośnie zasady odpowiedzialności pozwanego sąd stwierdził, iż do
obowiązków lekarzy oraz całego personelu medycznego należy podję-
cie takiego sposobu postępowania (leczenia), które gwarantować po-
winno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności,
przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim niena-
rażanie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia. Naruszenie zasad sta-
rannego postępowania w tym zakresie, jeżeli spowodowało u pacjenta
szkodę, pozwala uznać, że zachodzi odpowiedzialność Skarbu Państwa
za podległą mu jednostkę organizacyjną służby zdrowia. Skarb Pań-
stwa ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda została wyrządzona wsku-
tek niezapewnienia odpowiednich warunków leczenia, bądź niewłaści-
wej organizacji zakładu leczniczego, ewentualnie niewłaściwego postę-
powania lekarzy i personelu medycznego (...).

Ustalając wysokość zadośćuczynienia Sąd miał na względzie przede
wszystkim czas trwania oraz rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych,
jakich powódka doznała. Pod tym względem sprawa jest szczególna o
tyle, że od czasu kiedy u powódki przeprowadzono zabieg przy znie-
czuleniu podpajęczynówkowym upłynęło 10 lat, a cierpienia powódki
nie tylko nie uległy zmniejszeniu, ale nawet się nasilają.

Podstawową funkcją zadośćuczynienia jest funkcja kompensacyjna,
co zdaniem sądu pierwszej instancji oznacza, iż przyznana powódce
kwota powinna stanowić realną wartość ekonomiczną w odniesieniu
do doznanej krzywdy (...).
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Za zasadne w znacznej części sąd uznał również żądanie zasądzenia
renty.(...) Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia sąd wskazał art. 417
k.c., art. 445 § 1 k.c. i art. 444 § 1 i 2 k.c.

Wyrok sądu pierwszej instancji zaskarżył apelacją z dnia 23 czerwca
2005 r. pozwany Skarb Państwa – Wojewoda Lubelski. Zarzucił sądowi
naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewła-
ściwe zastosowanie poprzez przyjęcie, że powódka doznała szkody na
skutek zdarzenia polegającego na jej leczeniu w Zespole Opieki Zdro-
wotnej we Włodawie w dniu 25 lutego 1995 r. i że szkoda ta była wyni-
kiem działania funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu po-
wierzonej mu czynności, i że została spowodowana przez zbyt wczesne
spionizowanie powódki oraz przez przyjęcie, że istnieje normalny zwią-
zek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Poza tym apelacja
zawierała zarzut naruszenia art. 445 § 1 k.c. przez zasądzenie zadość-
uczynienia w kwocie zbyt wygórowanej oraz art. 444 § 1 i 2 k.c. przez
zasądzenie odszkodowania bez weryfikacji wskazanych przez powódkę
wydatków oraz zasądzenie renty w oparciu o przyjęcie niewłaściwej
wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez powódkę.(...)

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.
Ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji są prawidłowe i sąd

odwoławczy przyjmuje je za własne. Na aprobatę zasługuje również
ocena prawna ustalonych faktów.(...)

Odnosząc się do kolejnych zarzutów apelacji stwierdzić należy, że
sąd pierwszej instancji nie naruszył art. 417 § 1 k.c. Faktem bezspor-
nym jest, że powódka po zabiegu, jakiemu została poddana w dniu 25
lutego 1995 r., zaczęła uskarżać się na bóle głowy, których wcześniej
nie miała i które w rezultacie skutkowały utratą zdolności do pracy.
Szkoda powódki była wynikiem nie tyle samego faktu znieczulenia pod-
pajęczynówkowego, gdyż samo znieczulenie było wykonane prawidło-
wo, ale późniejszego postępowania z powódką jako pacjentką. Biegły
K.P. w opinii stwierdził, że w postępowaniu medycznym po zabiegu
dopuszczono się zaniedbań. Nie wykorzystano wszystkich dostępnych
procedur, gdyż nie zastosowano tzw. terapii definitywnej, polegającej
na podaniu do przestrzeni zewnątrzoponowej własnej krwi pacjenta,



Prawo i Medycyna 3/2006 (24, vol. 8)

Mirosław Nesterowicz

140

co mogłoby zlikwidować u powódki bóle popunkcyjne, które wystąpiły.
Biegły nadto wskazał na brak konsultacji chirurgów z anestezjologiem
w sytuacji, kiedy nasilone bóle popunkcyjne u powódki się utrzymywa-
ły, a fakt ten powódka zgłaszała. Związek przyczynowy między postę-
powaniem personelu medycznego a stanem zdrowia powódki nie może
zatem budzić wątpliwości. Brak jest podstaw do przyjęcia, że stan zdro-
wia powódki jest wynikiem innych schorzeń, za które pozwany nie od-
powiada.(...)

Zarzut naruszenia art. 445 § 1 k.c. „przez zasądzenie tytułem za-
dośćuczynienia kwoty 100 000 zł w sytuacji, gdy według dowodów cier-
pienia powódki nie są wynikiem znieczulenia”, należy zinterpretować
jako kwestionowanie odpowiedzialności pozwanego co do zasady z
uwagi na brak związku przyczynowego. Kwestia związku przyczynowe-
go została omówiona już wyżej i ponowne rozważania nie są celowe.
Podkreślić należy jedynie, że cierpienia powódki nie są wynikiem znie-

czulenia, gdyż celowość tego zabiegu i prawidłowość jego wykonania
nie były kwestionowane, ale wynikiem nieprawidłowego postępowania

w bezpośrednim okresie po operacji (tj. zbyt wczesna pionizacja po-
wódki, brak zastosowania tzw. terapii definitywnej wskutek pominięcia
konsultacji z anestezjologami), co w sposób wyczerpujący zostało roz-
ważone przez sąd pierwszej instancji.

Zasądzone zadośćuczynienie nie jest wygórowane (co w uzasadnie-
niu apelacji również zarzucał skarżący). Rozmiar cierpień powódki jest
znaczny, co podkreślał biegły P., wskazując na różnorakie kierunki szu-
kania pomocy podejmowane przez powódkę. Istotnym dla wysokości
zadośćuczynienia jest fakt, że cierpienia te trwają i nasilają się, a roko-
wania co do zmiany tego stanu rzeczy nie są pomyślne dla powódki.

Nieprawdziwy jest zarzut skarżącego, iż sąd pierwszej instancji zasą-
dził odszkodowanie bez weryfikacji, dopuszczając się tym samym naru-
szenia art. 444 § 1 k.c. Powódka żądała z tytułu odszkodowania kwoty
100 000 zł, a sąd pierwszej instancji zasądził kwotę 43 387 zł właśnie po
zweryfikowaniu złożonego wykazu poniesionych kosztów.(...)

Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny w Lublinie na podsta-
wie art. 385 k.p.c. oddalił apelację.

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
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G L O S A

1. Obowiązki szpitala, lekarzy i personelu medycznego wobec pa-
cjenta nie kończą się z chwilą dokonania zabiegu operacyjnego, lecz
trwają nadal tak długo, jak stan pacjenta tego wymaga. Dotyczy to
zwłaszcza chirurga i anestezjologa. W okresie pooperacyjnym lekarz
leczący pacjenta ma obowiązek nadzoru ogólnego, kontrolowania sta-
nu pacjenta i udzielania mu koniecznych informacji co do sposobu po-
stępowania, leczenia i rehabilitacji1. Gdy chodzi o anestezjologa, to istot-
nym elementem nadzoru pooperacyjnego jest „monitoring” organizmu
pacjenta, wykonywany za pomocą odpowiednich instrumentów i urzą-
dzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta2 . Obowiązki ane-
stezjologa określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-
nej z 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz proce-
dur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu ane-
stezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.
Nr 37, poz. 215).

W danej sprawie zarówno znieczulenie zastosowane u powódki, jak
i zabieg operacyjny przepukliny, zostały przeprowadzone prawidłowo.
Poważne komplikacje zaczęły się później – w okresie pooperacyjnym.
Można by ich uniknąć, jeśli postępowanie lekarzy i pielęgniarek byłoby
właściwe. Anestezjolog powinien poinformować pielęgniarki, że pioni-
zacja powódki przed upływem 48 godzin jest niedopuszczalna. Powie-
dział to tylko powódce. Gdyby natomiast chirurg i anestezjolog wyko-
nywali staranny nadzór pooperacyjny, to spostrzegliby, że u powódki,
po wystąpieniu bólów popunkcyjnych, należy zastosować tzw. terapię
definitywną w postaci podania zewnątrzoponowego własnej krwi pa-
cjentki. Twierdzenie anestezjologów, że gdyby zostali poinformowani
o powikłaniach, zastosowaliby wymienioną terapię, niczego nie uspra-
wiedliwia, gdyż sami powinni czuwać nad stanem pacjentki w okresie
pooperacyjnym.

Trafnie więc sąd ustalił, że szkoda pacjentki nastąpiła na skutek wie-
lu zaniedbań ze strony lekarzy, zarówno medycznych (brak nadzoru

 1 Por. T. Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l´hopital, Bruksela 1996, s. 264 i n.
2 S.E. Pegalis, H.F. Wachsman, American Law of Medical Malpractice, t. 2, Rochester, New York 1981,

s. 186-187.
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pooperacyjnego, niezastosowanie terapii definitywnej), jak i organiza-
cyjnych (brak konsultacji chirurgów z anestezjologiem). To, że szkodę
wyrządziły bezpośrednio pielęgniarki, nie wpływa na ocenę, że pomię-
dzy zaniedbaniami lekarzy a szkodą istnieje pośredni związek przyczy-
nowy z zaniechania. Gdyby nie zaniechanie lekarzy – do szkody by nie
doszło. Tym bardziej jest to naganne, że szkodę, która początkowo ob-
jawiała się bólami popunkcyjnymi, prawdopodobnie – zdaniem biegłych
– można by cofnąć. Na skutek jednak niezastosowania dostępnych pro-
cedur medycznych, ból głowy występujący u powódki stał się niezależ-
nym zespołem chorobowym, mającym charakter nieuleczalny (rozpo-
znano „zespół neurasteniczny z objawami silnej migreny, zespół zlep-
nego zapalenia podpajęczynówki popunkcyjny”, będący skutkiem pio-
nizacji po znieczuleniu).

Dlatego podzielić trzeba stanowisko Sądu Apelacyjnego o obowiąz-
kach lekarzy i personelu medycznego. Zwrócić trzeba uwagę, że sąd
kładzie nacisk na zasadę, znaną od  Starożytności : „primum non noce-

re”. Pacjent wchodzący do szpitala nie może być narażony na pogorsze-
nie stanu zdrowia, co niestety nierzadko się zdarza, właśnie na skutek
braku prawidłowego nadzoru operacyjnego, opieki nad pacjentem, za-
każeń szpitalnych czy wadliwego leczenia, czego można by uniknąć przy
dołożeniu należytej staranności.

2. Jak zwykle w tego rodzaju procesach sporna była kwestia wysoko-
ści zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Sąd prawidło-
wo orzekł, że celem zadośćuczynienia jest złagodzenie cierpień poszko-
dowanej, a przyznana kwota powinna stanowić realną wartość ekono-
miczną. Cierpienia powódki pozbawiły ją możności wykonywania za-
wodu nauczycielki, pogorszyły znacznie jej jakość życia jako żony i matki,
zmusiły ją do szukania pomocy w licznych ośrodkach medycznych w
kraju i poddania się różnym zabiegom (łącznie ze stosowaniem leków
narkotycznych i morfiny), które tylko jej stan pogarszały. Ciągły nie-
przerwany ból głowy trwa nadal, nie ulega zmniejszeniu, a nawet się
nasila.

Oczywiście – żadne pieniądze nie mogą zrekompensować poważnej
krzywdy, którą doznaje powódka od wielu lat i będzie doznawać w przy-
szłości. Kwotę 100 000 zł można więc uznać za umiarkowaną. Wyrok
powyższy wpisuje się w ustaloną już linię orzecznictwa, że zadośćuczy-
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nienie nie może być symboliczne, musi przedstawiać ekonomicznie
odczuwalną wartość3. Już w wyroku z 16 lipca 1997 r. (II CKN 273/97)
Sąd Najwyższy stwierdził, że „zdrowie jest dobrem szczególnie cennym
i przyjmowanie niskich kwot zadośćuczynienia prowadzi do niepożą-
danej deprecjacji tego dobra”.

Powszechnie przyjmuje się w polskim orzecznictwie i doktrynie, że
zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową pełni wyłącznie funkcję kom-
pensacyjną, z wyłączeniem represyjnej i powinno być umiarkowane
(począwszy od orzeczenia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 1965 r.4).
Wskazuje się, że wysokość zadośćuczynienia nie może być nadmierna
w stosunku do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków majątkowych
społeczeństwa, a więc powinna być utrzymana w rozsądnych granicach.
Wydaje się, że obecnie pogląd ten stracił na aktualności, zwłaszcza że
przy szkodach na osobie, które często są nieodwracalne, nigdy kom-
pensacja nie będzie pełna. Jedynie łagodzi ona doznaną szkodę, zmniej-
sza cierpienia fizyczne (i to nie zawsze) i krzywdę moralną. Skoro więc
zadośćuczynienie pieniężne nie może całkowicie wynagrodzić krzyw-
dy, bo nie jest odszkodowaniem za szkodę majątkową, powinno rów-
nież spełniać funkcję represyjną wobec sprawcy czynu5. Powinno to
znaleźć wyraz w wysokości zadośćuczynienia, przy wzięciu pod uwagę
przez sąd rodzaju naruszonego dobra, skutków naruszenia i stopnia
winy (lub bezprawności działania) sprawcy. Sąd Apelacyjny w Krako-
wie w wyroku z 5 listopada 2002 r. (I Ca 869/02) orzekł, że celem za-
dośćuczynienia jest także udzielenie pokrzywdzonemu satysfakcji, a jej
uzyskanie możliwe jest wtedy, gdy wysokość zasądzonego zadośćuczy-
nienia pieniężnego będzie dla sprawcy naruszenia i/lub innej osoby
odpowiedzialnej, odczuwalną sankcją majątkową. Wysokość zadość-
uczynienia musi mieć charakter indywidualny. Niedopuszczalne jest
stosowanie jakichś przeciętnych kwot czy stawek (jakie np. występują
w ogólnych warunkach ubezpieczeń) za każdy procent trwałego
uszczerbku na zdrowiu6. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za

3 Por. orzecz. Sądu Okręgowego w Lublinie z 4 kwietnia 2002 r., I C 656/99, z glosą M. Nesterowicza,
Prawo i Medycyna 3/2004.

4 I PR 203/65, OSPiKA 4/1966, poz. 92
5 Przyznaję, że jest to, jak dotąd, pogląd odosobniony w doktrynie (krytykuje go Z. Radwański, A.

Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, wyd. VI, Warszawa 2005, s. 250), myślę jednak, że z czasem zyska
wielu zwolenników.

6 Orzeczenie SA w Katowicach z 18 lutego 1998 r., I ACa 715/97, OSA 2/1999, poz. 7.
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szkodę niemajątkową nie można posługiwać się sztywnym schematem
lub szablonem, gdyż każdy przypadek, w którym doszło do uszkodze-
nia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powinien być rozpatrywany
indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy oraz
nie tylko bezpośrednich skutków i stanu zdrowia fizycznego poszkodo-
wanego, jego wieku, czasu trwania cierpień fizycznych i psychicznych,
lecz także psychicznego stosunku pokrzywdzonego do odniesionych
obrażeń i ich trwałych następstw, jak i jego sytuacji życiowej. Porówna-
nie zadośćuczynienia do średniego wynagrodzenia może stanowić tyl-
ko pomocnicze kryterium, nie może być stosowane mechanicznie. Od-
szkodowanie to ma bowiem na celu naprawienie krzywd niematerial-
nych, trudno wymiernych. Zakres rekompensaty pieniężnej zależeć
powinien przede wszystkim od każdego indywidualnego przypadku7.
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, a więc naruszenie najcenniej-
szego dobra człowieka, jest szczególną krzywdą, która wymaga wyso-
kiego zadośćuczynienia pieniężnego odpowiednio do danego przypad-
ku.

7 Orzeczenia SA w Białymstoku z 9 kwietnia 1991 r., I ACr 53/91, OSA 1992, poz. 50.


