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Brak zgody pacjenta na zabieg
(Uwagi w świetle postanowienia SN z 27 października 2005 rr.,
.,
*
III CK 155/05)

Stan faktyczny, który stanowił przedmiot rozpoznania sądowego w
sprawie, w której Sąd Najwyższy wydał postanowienie w wyniku rozpoznania kasacji wniesionej przez Bogusławę Ł. i jej syna, nie jest skomplikowany. Uczestniczka postępowania Bogusława Ł., kobieta w wieku
czterdziestu kilku lat, uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w którym
zginął na miejscu jej mąż. W wyniku wypadku doznała poważnych uszkodzeń oraz utraciła przytomność. Ratowanie życia wymagało dokonania
m.in. transfuzji krwi i przetoczenia preparatów krwiopochodnych. Przy
nieprzytomnej pacjentce znaleziono oświadczenie sporządzone kilka
miesięcy przed wypadkiem, z którego jednoznacznie wynikało, że bez
względu na okoliczności nie zgadza się na żadną formę transfuzji krwi,
nawet gdyby było to konieczne dla ratowania jej życia. Jednocześnie z
oświadczenia wynikało, że Bogusława Ł. zgadza się na przyjęcie środków zastępczych i inne metody leczenia alternatywnego. W oświadczeniu wyjaśniono także, że przyczyną odmowy zgody na przetaczanie krwi
są względy światopoglądowe i że składająca oświadczenie jest Świadkiem Jehowy, których obowiązuje zakaz przyjmowania obcej krwi.
Powiadomiony o stanie zdrowia pacjentki (i zapewne o treści oświadczenia) właściwy Sąd Rejonowy wydał postanowieniem zgodę na wykonanie czynności medycznych obejmujących przetoczenie krwi i jej preparatów, celem ratowania życia pacjentki. Sąd Rejonowy oparł swoje
rozstrzygnięcie na art. 30 i 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. O
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 1243).
* vide pełny tekst postanowienia SN zamieszczony na str. 125 niniejszej edycji PiM (przyp. red.)
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Sąd Rejonowy stwierdził w uzasadnieniu, że wobec nadrzędnej – w systemie społecznych wartości – potrzeby ratowania życia ludzkiego zgoda sądu opiekuńczego na poddanie poszkodowanej czynnościom medycznym wskazanym przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii była konieczna i w pełni uzasadniona.
Terapia okazała się skuteczna i poszkodowana w wypadku opuściła
szpital. Złożyła jednak, wraz z synem, apelację od postanowienia sądu
wyrażającego zgodę na przeprowadzenie zabiegu. Sąd Okręgowy po
rozpoznaniu apelacji uchylił zaskarżone orzeczenie i umorzył postępowanie. Sąd ten uznał, że ze względu na wyzdrowienie uczestniczki postępowania zbędne jest postanowienie co do istoty sprawy.
Od tego postanowienia uczestnicy wnieśli kasację.
Sąd Najwyższy uznał, że zakwestionowanie orzeczenia Sądu Rejonowego i legalności przeprowadzonego zabiegu nie stało się bezprzedmiotowe, pomimo poprawy stanu zdrowia uczestniczki i braku potrzeby w dacie orzekania w drugiej instancji o zgodzie do dokonania zabiegu. W tym stanie Sąd Najwyższy uznał za bezzasadne orzeczenie sądu
drugiej instancji i je uchylił, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia.
W wypowiedzi tej pominę problematykę postępowania cywilnego, a
także podniesione przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu orzeczenia konstytucyjne prawo do kontroli instancyjnej (art. 176 ust. 1 w zw. z art. 78
Konstytucji) oraz brak możliwości poddania ocenie sądu naruszenia
wolności osobistej (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Koncentrować się będę
na zagadnieniach dotyczących uprawnienia lekarza do dokonania koniecznego dla ratowania życia zabiegu bez zgody pacjenta.
Ustawa o zawodzie lekarza wyraźnie stanowi, że lekarz może przeprowadzić badanie lub podjąć inne świadczenia medyczne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, za zgodą pacjenta (art. 32
ust. 1 ustawy). Regulacja ta ma bardzo silne oparcie konstytucyjne, na
co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy stwierdzając, że „w demokratycznym
państwie prawnym wolność jest chroniona w sposób szczególny, w tym
także wolność życia prywatnego oraz autonomia dokonywanych wyborów”. Sąd Rejonowy wyraźnie postawił na pierwszym miejscu w hierarchii wartości nie tak rozumianą wolność, lecz życie człowieka i obowiązek jego ratowania bez względu na wolę nosiciela tego dobra. Nie jest

6

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

Brak zgody pacjenta na zabieg ...

pozbawione racji stanowisko, że mówienie o wszelkich wolnościach i
prawach człowieka ma tylko wtedy sens, gdy odnosi się do człowieka
żywego1. Mamy więc w rozpatrywanej sprawie bardzo wyraźnie zakreślony konflikt dwóch podstawowych wartości, życia człowieka i wolności decydowania o granicach w doborze sposobów ratowania życia.
Dla dokonania oceny prawnej postępowania lekarza, który przeprowadził zabieg przetoczenia krwi, konieczne jest dokładniejsze zanalizowanie obowiązującego stanu prawnego. Pacjentka, u której zgodnie z
wiedzą medyczną miał być przeprowadzony zabieg transfuzji krwi ratujący życie, nie była w stanie wyrazić wobec lekarza swojej woli, gdyż była
nieprzytomna. W normalnych warunkach lekarz jest uprawniony wtedy
do przeprowadzenia koniecznego zabiegu po konsultacji z drugim lekarzem i po odnotowaniu tego w dokumentacji (art. 33). Nie ma potrzeby
wówczas zwracania się do sądu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie
zabiegu. Lekarzowi był znany jednak jednoznaczny i wyraźny sprzeciw
pacjentki odnoszący się do tego typu zabiegów wyartykułowany kilka
miesięcy wcześniej. Gdyby pacjentka dorosła była przytomna i wyraziła
sprzeciw na przeprowadzenie transfuzji (lub każdego innego zabiegu)
lekarzowi nie wolno byłoby dokonać takiego zabiegu i w takich wypadkach nie przewiduje się drogi sądowej, gdyż także sąd nie jest uprawniony do wyrażenia zgody na zabieg wbrew sprzeciwowi pacjenta. Sprzeciw
dorosłego, nieubezwłasnowolnionego pacjenta jest wiążący. W omawianej sprawie przedmiotem postępowania przed sądem było właściwie ustalenie, czy sprzeciw złożony pro futuro ma znaczenie w polskim porządku
prawnym2. Sąd Rejonowy nie powinien więc orzekać odnośnie do hierarchii dóbr i rozstrzygać o tym, czy życie w tej hierarchii stoi przed wolnością, czy jest odwrotnie ale powinien wypowiedzieć się na ten temat,
czy oświadczenie woli złożone na wypadek powstania sytuacji, w której
osoba składająca oświadczenie byłaby nieprzytomna, dotyczące charakteru działań ratunkowych, jest wiążące dla lekarza. W polskim ustawodawstwie brak jest wyraźnej odpowiedzi na to pytanie. Znajdujemy ją w
1
W uzasadnieniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28.05.1997 r. K. 26/96 czytamy: „Jeżeli
treścią zasady państwa prawa jest zespół podstawowych dyrektyw wyprowadzonych z istoty demokratycznie stanowionego prawa, a gwarantujących minimum jego sprawiedliwości, to pierwszą taką dyrektywą
musi być respektowanie w państwie prawa wartości, bez których wykluczona jest wszelka podmiotowość
prawna, tj. życia ludzkiego (...).
2
Zob. na ten temat bliżej. Poklewski-Koziełł, Oświadczenie woli pro futuro pacjenta jako instytucja
prawna, Państwo i Prawo, 2000 z. 3, s. 4 i nn.
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Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec
zastosowania biologii i medycyny z 4 kwietnia 1997 r. Konwencja ta jednak do dnia dzisiejszego nie została ratyfikowana3. Nie można się więc
dziwić, że lekarz lub Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwrócił się do
właściwego sądu o rozstrzygnięcie tej wątpliwości.
S ą d N a j w y ż s z y w y p o w i e d z i a ł s i ę b a r d z o w y r aź n i e z a u z n a n i e m o ś w i a d c z e n i a w o l i w y r a ż o n eg o p r o f u t u r o z a w i ą ż ą c e . W uzasadnieniu postanowienia
stwierdzono: „Zasada poszanowania autonomii pacjenta nakazuje respektowanie jego woli, niezależnie od motywów (konfesyjnych, ideologicznych, zdrowotnych itp.), toteż należy przyjąć, że niezgoda pacjenta
na określony zabieg (rodzaj zabiegów) jest dla lekarza wiążąca i znosi
ryzyko odpowiedzialności karnej lub cywilnej, natomiast w wypadku wykonania zabiegu – delegalizuje go”. Należy zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy starał się nadać temu stanowisku charakter uniwersalny odnoszący się do wszystkich oświadczeń woli wyrażających sprzeciw odnośnie do
leczenia w ogóle lub stosowania określonych metod. Teza Sądu Najwyższego brzmi: „Oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek utraty przytomności, określające wolę dotyczącą postępowania lekarza w stosunku
do niego w sytuacjach leczniczych, które mogą zaistnieć, jest dla lekarza
– jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny i jednoznaczny – wiążący4. W
uzasadnieniu Sąd Najwyższy wyraźnie odniósł swoje stanowisko do
oświadczeń składanych przez Świadków Jehowy. Powstaje pytanie, czy
tak samo należy ocenić oświadczenie woli sprzeciwiające się podejmowaniu czynności leczniczych mających ratować życie złożone przez osobę, która targnęła się na własne życie. Wydaje się, że przyjęcie w takim
wypadku ograniczenia, a w szczególności zbadania okoliczności, w jakich doszło do złożenia oświadczenia, wydaje się konieczne. Z doświadczenia wiadomo, że bardzo często oświadczenia takie składane są w sytuacji znacznego zakłócenia czynności psychicznych odbierającego zdolność rozpoznania znaczenia podejmowanych zachowań5.
3
Art. 9 Konwencji stanowi: „należy brać pod uwagę wcześniej wyrażone życzenia osoby zainteresowanej, co do interwencji medycznej, jeżeli w chwili jej przeprowadzenia nie jest ona w stanie wyrazić swej
woli”.
4
Postanowienie SN zostało opublikowane w Biuletynie SN z 2006 r. Z. 2, poz. 9.
5
Zob. A. Zoll, Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w praktyce
lekarskiej, Prawo i Medycyna z. 2/2005, s. 14.
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Przypadek stanowiący przedmiot rozpoznania Sądu Najwyższego
należy zbadać także z punktu widzenia odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwo z art. 192 k.k. Znamieniem typu czynu zabronionego określonego w tym przepisie jest dokonanie zabiegu lekarskiego bez
zgody pacjenta. Językowo rzecz biorąc znamiona typu opisanego w art.
192 k.k. realizuje osoba dokonująca zabiegu także w tych wypadkach,
w których w oparciu o przepisy ustawy o zawodach lekarza lub lekarza
dentysty albo w oparciu o inne ustawy lekarz może dokonać zabiegu
bez zgody pacjenta. Upoważnienie ustawowe nie należy traktować, w
każdym razie nie we wszystkich wypadkach, jako szczególny kontratyp
wyłączający bezprawność realizacji znamion typu czynu zabronionego
pod groźbą kary. Raczej mamy w takich wypadkach do czynienia z dodatkowymi znamionami korygującymi typ. Artykuł 192 k.k. należy odczytywać w ten sposób: „ kto bez zgody pacjenta albo bez upoważnienia ustawowego...”6. Jak to już wyżej stwierdzono Sąd Rejonowy wydał
zgodę na przeprowadzenie transfuzji bez podstawy prawnej. Nie zachodzi w tym wypadku stan wyższej konieczności sugerowany w motywach Sądu Rejonowego. Stan wyższej konieczności nie może legalizować przeprowadzenia zabiegu bez zgody pacjenta. Gdyby przyjąć taką
możliwość, to zgoda pacjenta na przeprowadzenie zabiegu straciłaby
jakiekolwiek znaczenie normatywne. Kontratyp nie może nigdy prowadzić do całkowitego wyłączenia ochrony karnoprawnej dobra, na
którego poświęcenie kontratyp zezwala. Sąd Rejonowy mógł jedynie
zająć stanowisko odnoszące się do wiążącego charakteru oświadczenia
woli pacjentki.
Dokonanie zabiegu pomimo sprzeciwu pacjentki wyrażonego we
wcześniejszym oświadczeniu woli należy uznać za czyn realizujący znamiona typu z art. 192 k.k. Ewentualną odpowiedzialność karną lekarza
należy rozpatrzeć w świetle art. 30 k.k.
Wyrażenie zgody na zabieg przez Sąd Rejonowy, bez względu na
ocenę prawną podstawy tej zgody, musi rzutować na świadomość oceny prawnej czynu przez lekarza dokonującego zabiegu. Lekarz działał
w nieświadomości bezprawności czynu, którą należy uznać za usprawiedliwioną. Taka ocena wyłącza odpowiedzialność karną lekarza z
powodu braku zawinienia.
6

A. Zoll, op.cit. s. 15.
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Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza za szkodę
wyrządzoną pacjentowi w orzecznictwie sądów polskich

Problematyka przesłanek odpowiedzialności cywilnej lekarza (zakładu opieki zdrowotnej) za szkodę wyrządzoną pacjentowi od dawna stanowi przedmiot zainteresowania zarówno doktryny, jak i orzecznictwa.
Współcześnie w dobie dynamicznie rozwijających się zasad odpowiedzialności cywilnej oraz świadomości osób poszkodowanych, a z drugiej strony – postępu medycyny, kwestia prawnej odpowiedzialności za
szkodę, powstałą podczas leczenia, należy do kluczowych zagadnień
prawa medycznego. Charakterystyczne jest, że poglądy przedstawicieli
piśmiennictwa prawniczego przechodzą swoistą ewolucję, a judykatura – oceniając kolejne sporne stany faktyczne – proponuje nowe rozwiązania. Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na szczegółowe
omówienie wszystkich rozstrzygnięć wydanych na tle odpowiedzialności cywilnej lekarza czy zakładu opieki zdrowotnej, dlatego chwilę uwagi chciałabym poświęcić najnowszym tendencjom, odzwierciedlającym
obecne problemy prawa medycznego. Uzupełnieniem wskazanych rozważań będzie przedstawienie tych zagadnień, które jako wyraz ugruntowanego stanowiska orzecznictwa polskiego, stanowią swoiste jego
podsumowanie.

I.

Szkoda jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności

1. Jak powszechnie wiadomo szkoda jest niezbędną przesłanką odpowiedzialności cywilnej każdego podmiotu, w tym osoby wykonującej
świadczenia medyczne. Jak długo nie ma szkody, tak długo nie ma obo-
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wiązku jej naprawienia. Powstanie uszczerbku w dobrach lub interesach prawnie chronionych decyduje przy tym nie tylko o powstaniu
odpowiedzialności cywilnej, ale także o jej rozmiarze. Na temat pojęcia szkody, jej elementów (damnum emergens, lucrum cessans) oraz
rodzajów (szkoda majątkowa, niemajątkowa; szkoda na osobie, na mieniu), wypowiadało się wielu przedstawicieli nauki prawa 1. Dlatego w
toku rozważań przedstawione zostaną jedynie wybrane kwestie, które
stanowią swoiste novum w judykaturze sądów polskich.
Otóż do niedawna większość doktryny oraz orzecznictwa uznawała,
że zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową (ból, cierpienia fizyczne,
ujemne doznania psychiczne) może być przyznane tylko w przypadku
tzw. odpowiedzialności deliktowej. Jeśli podstawą odpowiedzialności lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej było niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania, poszkodowany mógł żądać wyłącznie naprawienia szkody o charakterze majątkowym. Zadośćuczynienie za tzw.
krzywdę nierozłącznie wiązano z odpowiedzialnością z tytułu czynów niedozwolonych. Tego rodzaju zapatrywanie jest niezrozumiałe dla wielu
osób niebędących prawnikami, chociaż u tych ostatnich także rodzi ono
szereg niejasności, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że odpowiedzialność konkretnego lekarza może opierać się na różnych podstawach
prawnych. Tytułem przykładu: lekarz zatrudniony na podstawie umowy
o pracę w zakładzie opieki zdrowotnej odpowiada wobec osób trzecich
na zasadzie art. 415 k.c. Z pacjentem nie łączy go żadna umowa. Gdy
podmiot ten ma prywatną praktykę, zawiera z pacjentem umowę o wykonanie świadczeń medycznych, zatem podstawę jego odpowiedzialności stanowi przepis art. 471 k.c. Jednak w przypadku świadczeń zakontraktowanych przez NFZ odpowiedzialność opiera się na zasadach odpowiedzialności deliktowej, chyba że oprócz świadczeń w ramach umowy z NFZ, wykonywane będą inne niezakontraktowane usługi medyczne. Wówczas mamy do czynienia z odpowiedzialnością kontraktową2.
Biorąc powyższe pod uwagę z uznaniem należy przyjąć, obserwowaną w ostatnim czasie, tendencję wskazującą na zmianę wcześniejszego stanowiska. Na gruncie tzw. szkód medycznych należy odnotować
1
Wiadomości na ten temat są zawarte w zasadzie w każdym podręczniku akademickim odnoszącym
się do prawa zobowiązań. Na tle problematyki odpowiedzialności podmiotu dokonującego zabiegu o charakterze medycznym; zob.też: M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005, s. 40-42.
2
Zob. M. Filar, (w:) Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2005, s. 21.

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

11

Małgorzata Serwach

wyrok SN z 17 grudnia 2004 r.3. Zgodnie z tezą powołanego orzeczenia
nienależyte wykonanie umowy może spowodować zasądzenie zarówno
odszkodowania rekompensującego straty materialne, jak i zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne4. Wydaje się, że uwzględnienie roszczenia o wypłatę odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia powinno być dopuszczalne w przypadku szkody na osobie o charakterze niemajątkowym, niezależnie od przyjętego reżimu odpowiedzialności i bez konieczności odwoływania się do ewentualnego zbiegu
podstaw5. Inną sprawą jest, czy postulat ten może być realizowany bez
jednoczesnej zmiany miejsca obowiązujących przepisów (art. 445 k.c.,
art. 448 k.c.)6.
2. Jeszcze większe zainteresowanie praktyki budzi coraz częściej pojawiające się twierdzenie, że źródłem powstania szkody może być fakt
urodzenia dziecka – niepełnosprawnego lub pochodzącego z przestępstwa (gwałtu). W doktrynie poszczególnych ustawodawstw europejskich7
wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje takiej odpowiedzialności: tzw.
wrongful concepction czy też wrongful pregnancy (odpowiedzialność za
złe poczęcie)8, wrongful birth (odpowiedzialność za złe urodzenie)9 oraz
OSP 2005, Nr 11, poz. 131.
W przedmiotowej sprawie odpowiedzialność Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego za
negatywne następstwa dwóch zabiegów opierała się na braku ważnej zgody pacjenta. Zgoda udzielona
przez ten podmiot nie miała charakteru „zgody w jurydycznym tego słowa znaczeniu”, została bowiem
wyrażona bez uprzedniego przekazania mu przystępnej informacji na temat ryzyka i skutków zabiegu.
Zasygnalizowane kwestie będą przedmiotem dalszej analizy.
5
Do takiego „zabiegu” odwołał się Sąd Najwyższy w wyroku z 17 grudnia 2004 r. (LEX 146416), w
którym uznał, że brak jest podstaw do przyznania wierzycielowi zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
niemajątkową w oparciu o art. 471 k.c. Jednocześnie odmowa przyznania zadośćuczynienia w analizowanym stanie faktycznym byłaby – zdaniem składu orzekającego – sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Dlatego należałoby rozważyć – konkluduje Sąd Najwyższy – czy nie można odwołać się do zbiegu
podstaw odpowiedzialności (art. 443 k.c.), chociaż „powódka nie wywodziła i nie czyni tego także w kasacji, że zachowanie pozwanych spełnia dodatkowo znamiona czynu niedozwolonego.” Przy takiej klasyfikacji zdarzenia podniesiony w kasacji zarzut naruszenia art. 445 k.c. byłby uzasadniony.
6
Wykładnia systemowa jest bowiem podstawowym argumentem przeciwko dopuszczalności „rozszerzenia” zakresu zastosowania przepisów o zadośćuczynieniu.
7
Na temat wrongful birth w innych systemach prawnych zob. M. Kowalski, Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza z tytułu wrongful birth w prawie niemieckim, PiM 2002, Nr 11 (vol. 4), s. 65 i nast.; Por. M.
Pepłowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life, wrongful birth i wrongful conception w
prawie USA, PiM 2004, Nr 1, s. 100 i nast.
8
Odpowiedzialność ta ma miejsce wtedy, gdy na skutek błędu lekarza (np. podczas sterylizacji) doszło
do poczęcia niechcianego, nieplanowanego dziecka.
9
Odpowiedzialność za złe urodzenie występuje wówczas, gdy na skutek zawinionego działania lub
zaniechania lekarza, przede wszystkim odmowy dokonania aborcji, dziecko urodziło się z wadami genetycznymi lub innym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Pojęcie wrongful birth najczęściej powoływane jest
jako zbiorcza kategoria obejmująca wszystkie przypadki odpowiedzialności za urodzenie nieplanowanego
lub chorego dziecka.
3
4
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wrongful life (odpowiedzialność za złe życie)10. U podstaw omawianego
zagadnienia leży kolizja dwóch dóbr osobistych: prawa kobiety do swobodnego kształtowania swojego życia osobistego11 oraz prawa nienarodzonego dziecka do życia. Przypadki wrongful birth stanowiły kanwę dwóch
orzeczeń: wyroku Sądu Najwyższego z 21 listopada 2003 r. oraz wyroku
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 5 listopada 2004 r. W pierwszym z
powołanych orzeczeń przyczyną odmowy usunięcia ciąży było niewłaściwe określenie stanu jej zaawansowania jako ciąży 14-tygodniowej, zamiast 11-tygodniowej. Wadliwe określenie stanu rozwoju płodu uniemożliwiło powódce uzyskanie od prokuratora zaświadczenia o dopuszczalności wywołania sztucznego poronienia. Analizując sporny stan faktyczny Sąd Najwyższy stwierdził, że każdej kobiecie przysługuje prawo żądania dokonania aborcji (m.in. w publicznych zakładach opieki zdrowotnej) w razie spełnienia przesłanek art. 4a ustawy z 7 stycznia 1993 r. o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży12. Odmowa wykonania zabiegu usunięcia ciąży
będącej następstwem gwałtu narusza nie tylko przepisy ww. ustawy, ale
też prawo każdej kobiety do planowania rodziny, które przez niektórych
autorów traktowane jest jako dobro osobiste podlegające ochronie13. Dlatego matce, która została zmuszona do urodzenia „dziecka pochodzącego z przestępstwa”, przysługuje prawo żądania naprawienia powstałej
szkody14. Szkodą będą tutaj zarówno wydatki związane z ciążą oraz porodem, jak również utrata spodziewanych dochodów w następstwie powołanych zdarzeń, np. zmniejszenie zarobków. Abstrahując od etycznej
10
W przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych przypadków, w których z odpowiednim roszczeniem
występują rodzice dziecka, przy wrongful life z żądaniem naprawienia szkody występuje dziecko lub rodzice w jego imieniu. Treścią tego roszczenia jest żądanie naprawienia szkody poniesionej przez to, że dziecko urodziło się z wadami, najczęściej genetycznymi. W nauce common law wskazuje się też na tzw. wrongful death odpowiedzialność za złą śmierć, czyli zawinione spowodowanie śmierci pacjenta.
11
Prawo do decydowania o życiu osobistym należy nie tylko do dóbr osobistych, ale też podlega ochronie konstytucyjnej na podstawie art. 47 Konstytucji RP.
12
Dz. U 1993, Nr 17, poz. 78 z późn. zm.
13
Stanowisko powyższe akceptuje również Sąd Apelacyjny. Jego zdaniem zmuszenie kobiety do urodzenia dziecka pochodzącego z przestępstwa narusza jej dobra osobiste w postaci zdrowia i wolności. Na
naruszenie wolności jako dobra osobistego wskazuje także Sąd Apelacyjny w Białymstoku w drugim z
powołanych orzeczeń.
14
W krytycznej glosie do omawianego orzeczenia S. Rudnicki stwierdził, że „niewykonanie u powódki
zabiegu przerwania ciąży, niezależnie zupełnie od przyczyn tego zaniechania, nie stanowi naruszenia przysługującego jej dobra osobistego (…), a tym samym nie uzasadnia jej przyznania zadośćuczynienia pieniężnego.” Zdaniem autora wbrew sugestiom Sadu Najwyższego art. 47 Konstytucji nie stanowi podstawy
do uznania, że uprawnienie kobiety do przerwania ciąży stanowi jej dobro osobiste. Zob. S. Rudnicki,
Glosa do wyroku SN z 21 listopada 2003 r., M. Prawn. 2004, Nr 10, s. 475 i nast.
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oceny omawianego orzeczenia należy wyraźnie podkreślić, że Sąd Najwyższy dopuścił w polskim systemie prawnym możliwość dochodzenia
naprawienia szkody majątkowej, a nawet szkody niemajątkowej, powstałej
na skutek nieuzasadnionej odmowy wykonania zabiegu aborcji15.
Znacznie więcej pytań budzi drugie z orzeczeń, które było przedmiotem wielu dysput prawniczych i lekarskich. Powodowie żądali odszkodowania za „nieszczęśliwe urodzenie córki Moniki”, która dotknięta
była nieuleczalną chorobą genetyczną, tzw. dysplazją kręgosłupowoprzynasadową. Monika była drugim dzieckiem powodów, pierwsze
dziecko – syn Mateusz, również obarczony był wspomnianą chorobą
genetyczną. Z chwilą powzięcia wiadomości o zajściu w ciążę powódka
zażądała od szpitala w Łomży dokonania aborcji z przyczyn społecznych, a następnie z przyczyn zdrowotnych. Lekarz uznał jednak, że istnieje małe prawdopodobieństwo zachorowania drugiego dziecka na tak
rzadką chorobę genetyczną (chociaż późniejsza opinia wykazała, że
ryzyko wynosi 25-50%). Nie skierował pacjentki na specjalistyczne badania; poza badaniem USG nie przeprowadził żadnych dodatkowych
konsultacji. Sąd Apelacyjny w Białymstoku przyznał matce zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na skutek zawinionego naruszenia praw
pacjenta, stosownie do art. 19a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej16. Odmówił innych świadczeń, ale tylko na tej podstawie, że nie było
możliwości zdiagnozowania choroby genetycznej u córki powodów w
okresie ciąży na tyle wczesnym, aby dziecko nie nabyło jeszcze zdolności samodzielnego życia poza organizmem matki17. Fakt ten spowodował natomiast, że przerwanie ciąży w ramach obowiązującego porządku prawnego było niedopuszczalne. Innymi słowy brak związku przyczynowego pomiędzy urodzeniem niepełnosprawnego dziecka a nie15
Sąd Najwyższy nie przyznał bowiem zadośćuczynienia tylko dlatego, że art. 448 k.c. w brzmieniu
obowiązującym w 1996 r. (czas wystąpienia zdarzenia) nie przewidywał możliwości zasądzenia odpowiedniej kwoty w analizowanym przypadku. Natomiast SN stwierdził, że z istnieniem szkody związany jest
problem oddania dziecka do adopcji. Odmowa oddania dziecka do adopcji (pomimo wcześniejszych zapewnień i zamiaru przed porodem) może oznaczać „niezapobieżenie powstania szkody w zasadniczej części”.
16
Zgodnie z tym przepisem pacjent ma m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających
wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń, do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
17
Zdaniem biegłych najbardziej wiarygodną metodą jest badanie kodu DNA, przy czym warunkiem
jej zastosowania w analizowanym przypadku jest uprzednia identyfikacja zmutowanego genotypu u probanda, czyli pierwszej osoby chorej w rodzinie. Brak takiego wskazania powoduje, że kolejnym wiarygodnym badaniem jest przeprowadzenie biometrii, która jest możliwa dopiero od 20 tygodnia ciąży.
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prawidłowym działaniem lekarza (szpitala) spowodował, że roszczenia
powodów zostały w określonej części uznane za bezzasadne.
3. Przyczyną szkody może być zarówno działanie, jak i zaniechanie
podmiotu wykonującego świadczenia medyczne. Kwestia powstania
określonego uszczerbku na skutek zaniechania zyskuje coraz większe
znaczenie praktyczne, w związku z odmową wykonania zabiegu operacyjnego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Przypomnijmy, że
zgodnie z przepisami ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty – lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile zwłoka w udzieleniu pomocy nie spowodowałaby niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W przypadku odstąpienia od leczenia, podmiot ten ma
obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) i wskazać realne
możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej (art. 38 ust. 2). Lekarz wykonujący zawód na
podstawie stosunku pracy może nie podjąć lub odstąpić od leczenia
jedynie wtedy, gdy istnieją po temu poważne powody i nie mamy do
czynienia z przypadkiem niecierpiącym zwłoki. Musi jednak uzyskać
na to zgodę przełożonego oraz uzasadnić i odnotować swoją decyzję w
dokumentacji medycznej (art. 38 ust. 3-4).
Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 11 grudnia 2002 r.
pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, w tym szczególne prawo do zabiegu operacyjnego, jeśli stan jego zdrowia wymaga zastosowania takiej metody18.
Odmowa lekarza wykonania operacji w publicznym zakładzie opieki
zdrowotnej nie może być dowolną decyzją tego podmiotu, zwłaszcza w
takiej sytuacji, gdy potwierdzona została celowość wykonania leczenia
określonego typu. W analizowanym stanie faktycznym powód został
zakwalifikowany do zabiegu ścięgna zginacza długiego kciuka lewego.
Po wyjaśnieniu mu przez lekarza przebiegu i skutków interwencji chirurgicznej, nie wyraził nań zgody i został wypisany ze szpitala. Po dwóch
miesiącach zgłosił się do tego samego zakładu opieki zdrowotnej, tym
razem odmówiono mu jednak wykonania zabiegu bez podania przyczyny. Oceniając sporną sprawę Sąd Najwyższy stwierdził, że trudno
18

LEX Nr 75348.
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ustalić, jakie były motywy takiej odmowy: czy było nim uznanie, że pacjent przyzwyczaił się do swojego kalectwa, czy też była to „utrata zaufania” co do możliwości prawidłowej współpracy między chorym a
prowadzącym lekarzem. W każdym razie, skoro przeprowadzenie konkretnego zabiegu było celowe i uzasadnione stanem zdrowia, co potwierdził pozwany szpital we wcześniejszej diagnozie, odmowa jego
wykonania nie może stanowić dowolnej decyzji lekarza19.

II. Związek przyczynowy jako bezwzględna przesłanka
odpowiedzialności
Związek przyczynowy jest drugą przesłanką odpowiedzialności cywilnej. Zobowiązany odpowiada tylko za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Zależność ta, tak trudna do wykazania w wielu stanach faktycznych, przy tzw. wypadkach medycznych doznaje dodatkowych problemów. Wynikają one z faktu, że w
przypadku szkody wyrządzonej podczas leczenia w grę wchodzą procesy
biologiczne, mało uchwytne i niepoddające się zewnętrznej obserwacji.
Czasami nie sposób wykazać, czy konkretny uszczerbek wywołało zawinione zachowanie lekarza, czy też zaistniały dodatkowe elementy, których wpływu na powstanie lub zwiększenie rozmiarów szkody nie można
precyzyjnie określić. Tego rodzaju wątpliwości powstają przede wszystkim przy tzw. zakażeniach szpitalnych (wirus żółtaczki typu „B”, gronkowiec złocisty, wirus HIV). Zakażenia spowodowane przez bakterie lub
wirusy mogą się bowiem ujawnić zarówno podczas hospitalizacji, jak i po
wypisaniu do domu, a nawet w trakcie pobytu w kolejnym zakładzie leczniczym20. Chwila ujawnienia się skutków zakażenia zależy od okresu inkubacji określonej choroby, kondycji organizmu człowieka, jego stanu
zdrowia, rodzaju przebytych uprzednio infekcji oraz szeregu innych czyn19
Na temat lekarskiego obowiązku pomocy na tle obowiązku ogólnoludzkiego zob. artykuł J. Kuleszy
pod takim właśnie tytułem, PiM 2006, Nr 1, s. 104 i nast.
20
Problematyką ustalenia i rozdzielenia zakresu odpowiedzialności dwóch zakładów opieki zdrowotnej zajmował się Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 28 kwietnia 1998 r., PiM 2002, Nr 12, s. 147
wraz z aprobującą glosą M. Nesterowicza. W powołanym orzeczeniu uznano, że – aby zwolnić się od
odpowiedzialności – pozwany szpital powinien wykazać, iż „istniało wysokie prawdopodobieństwo innego
powstania szkody.”
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ników. Pozwane zakłady opieki zdrowotnej kwestionują więc fakt zakażenia w konkretnej placówce, domagając się wskazania chwili zakażenia
lub dowodząc, że pacjent był już (przed przyjęciem do szpitala) nosicielem określonego wirusa. Ze względu na wskazane problemy dowodowe
sądy uznawały początkowo, iż „w braku dowodu pewnego – wystarczające jest ustalenie wysokiego, graniczącego z pewnością stopnia prawdopodobieństwa, że zakażenie nastąpiło w szpitalu”21. Obecnie powołana
linia orzecznictwa została w znacznym stopniu rozszerzona. Analiza najnowszych wyroków dowodzi, że wystarczy wykazanie „znacznego prawdopodobieństwa” związku przyczynowego między określonymi działaniami szpitala a zakażeniem. Nie można bowiem stawiać przed pacjentem nierealnego wymagania ścisłego wykazania momentu i drogi przedostania się infekcji do organizmu22.
Uzupełnieniem tej korzystnej dla poszkodowanego interpretacji jest
tzw. dowód prima facie. Wywodzi się on z systemu common law i polega na wykazaniu niedbalstwa zobowiązanego podmiotu na podstawie
wszystkich okoliczności danego przypadku23. Zasada, która na to pozwala nazywana jest res ipsa loquitur. Na wskazane udogodnienie powołuje się coraz częściej polskie orzecznictwo. Aby dowód prima facie
mógł zostać przeprowadzony konieczne jest jednak ustalenie następujących przesłanek: po pierwsze – że określone zdarzenie nie wystąpiłoby, gdyby podmiot odpowiedzialny za jego powstanie dołożył należytej
staranności; po drugie – istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdarzenie miało miejsce w czasie pobytu w pozwanej placówce, a więc pacjent
sam sobie szkody nie wyrządził24. Potwierdza powyższe wnioski wyrok
21
Zob. wyrok SN z 6 listopada 1998 r., PiM 1999, Nr 3, s.135. Por. orzeczenie SN z 17 czerwca 1969 r.,
OSPiKA 1969, Nr 7-8, poz. 155.
22
Wyrok SN z 13 czerwca 2000 r., LEX Nr 52689. W spornym stanie faktycznym pacjent został zarażony wirusem HBS i HIV, przy czym od czasu rozpoczęcia dializ do chwili ujawnienia się wirusów upłynął
okres kilku miesięcy. Przyjęta przez Sąd Apelacyjny (potwierdzona przez Sąd Najwyższy) odpowiedzialność pozwanego szpitala została oparta na dwóch przesłankach: (1) nie zostały wykazane inne potencjalne
źródła zakażenia, (2) warunki lokalowo-techniczne na oddziale dializ uniemożliwiały przestrzeganie zasad postępowania przeciwepidemicznego i stwarzały ryzyko wystąpienia zakażeń, co zostało potwierdzone
w wyniku odpowiedniego dochodzenia.
23
Dowód prima facie stosowany jest również w orzecznictwie niemieckim oraz francuskim, a także w
praktyce amerykańskiej. Powoływany jest najczęściej w przypadku szkód wyrządzonych na skutek zakażeń
szpitalnych, infekcji spowodowanych użyciem nieprawidłowo wysterylizowanych narzędzi, pozostawieniem
w ciele pacjenta ciał obcych lub przy szkodach związanych z naświetlaniem lub wynikających z użycia
wadliwego sprzętu.
24
Istnienia wskazanych wymogów dowodzi M. Nesterowicz, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w
Krakowie z 9 lutego 2000 r., PiM 2002, Nr 12, s. 147.
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z 9 lutego 2000 r., w którym Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził, że
na gruncie dowodu prima facie ustalony przez sąd zespół okoliczności
uzasadnia przyjęcie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy hospitalizacją pacjenta w szpitalu oraz niedołożeniem w pozwanej placówce należytej staranności w przestrzeganiu reżimu sanitarnego, i
późniejszym zachorowaniem na żółtaczkę25.

III. Nieświadomość ryzyka zabiegu u pacjenta a wina lekarza
1. W przypadku ostatniej przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej, jaką jest – co do zasady – wina
tych podmiotów, podstawowe znaczenie ma zgoda poszkodowanego
jako okoliczność wyłączająca bezprawność zachowania sprawcy szkody26. Praktyka ubezpieczeniowa dowodzi, że – poza kwestią wysokości
przyznawanych świadczeń – wiele uwagi poświęca się zagadnieniom winy
lekarza za błąd w sztuce oraz przekroczeniu granic uzyskanej od pacjenta zgody. Poszkodowani coraz częściej kwestionują nie tyle należyte przeprowadzenie leczenia czy zabiegu, ile raczej brak zgody na jego
wykonanie. W niektórych przypadkach „nieświadomość ryzyka zabiegu” traktowana jest jako kolejna okoliczność potwierdzająca zasadność
roszczeń tego podmiotu.
Zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy ustawy z 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty27 osoby te mogą przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta (art. 32 – art. 34) 28. Zakres podmiotowy osób
upoważnionych do wyrażenia zgody jest dosyć szeroki. Poza samym pacjentem prawo to może być przyznane:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie 9 lutego 2000 r., PiM 2002, Nr 11, s. 124.
Aby zarzut winy mógł być postawiony muszą wystąpić następujące elementy: bezprawność zachowania odpowiedzialnego podmiotu, jego poczytalność oraz umyślność lub zarzucalna nieumyślność.
27
Tekst jednolity Dz. U. 02.21.204. Niezależnie od przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty o zgodzie pacjenta stanowi Kodeks Etyki Lekarskiej. Zgodnie z treścią art. 15 KEL postępowanie
diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta.
28
Z obowiązkiem uzyskania zgody pacjenta łączy się obowiązek szeroko rozumianej informacji (art.
30 ust. lek.). W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niekorzystne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informacje o stanie jego zdrowia, jeżeli przemawia za tym dobro pacjenta.
25

26
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• przedstawicielowi ustawowemu, gdy pacjent jest małoletni, niezdolny do wyrażenia zgody29 lub całkowicie ubezwłasnowolniony. W
tym ostatnim przypadku, jeżeli osoba całkowicie ubezwłasnowolniona
jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania,
konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby.
• sądowi opiekuńczemu w przypadku, gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim jest niemożliwe. Zgoda
sądu opiekuńczego30 jest wymagana także wtedy, gdy: małoletni, który
ukończył lat 16, osoba ubezwłasnowolniona, chora psychicznie lub upośledzona umysłowo, lecz dysponująca dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym,
• opiekunowi faktycznemu, jeżeli zachodzi potrzeba badania pacjenta, który jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody,
• dodatkowo prawo wyrażenia zgody zostało przyznane osobie, która ukończyła lat 16.
Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek
nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego
przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
Zgoda może być wyrażona ustnie lub nawet poprzez takie zachowanie,
które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się
proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym. Wyjątek stanowi
w tej mierze zgoda na zabieg operacyjny lub metodę leczenia czy diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla chorego; dla swej skuteczności
wymaga ona formy pisemnej31 . Przed wyrażeniem zgody pacjent (lub osoba upoważniona do udzielenia zgody) musi być poinformowany o stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
29
We współczesnej nauce prawa proponuje się, aby wszystkie wątpliwości w tym zakresie interpretować na korzyść zasady autonomii woli pacjenta. Tak M. Safjan, Prawo i Medycyna. Ochrona praw jednostki
a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998, s. 43; Por. A. Kołodziej, Stopień autonomii woli pacjenta
na tle ustawy o zawodzie lekarza i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, PiM 2002, Nr 11, s. 74 i nast.
30
Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo do wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonywane (art. 32 ust. 10 ust. lek.).
31
Zgodnie z przeważającym stanowiskiem forma pisemna nie została tu zastrzeżona ad solemnitatem,
lecz dla celów dowodowych. Zob. na ten temat M. Nesterowicz, Prawo..., op. cit., s. 117; M. Safian, Prawo..., op. cit., s. 36.
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Analiza orzecznictwa sądów polskich dowodzi, że zgoda pacjenta
powinna dodatkowo spełniać następujące warunki:
1. Wyrażona przez konkretną osobę akceptacja zabiegu lekarskiego
ma charakter cywilnoprawnego oświadczenia woli, musi zatem uwzględniać wszystkie jego przesłanki32. Zgoda pacjenta jest wymagana w odniesieniu do każdej czynności, jakiej jest on poddawany w procesie leczenia, chociaż szczególnego znaczenia nabiera, gdy chodzi o zabieg
operacyjny lub inną interwencję o charakterze inwazyjnym33. Brak zgody tego podmiotu powoduje powstanie po stronie lekarza (zakładu
opieki zdrowotnej) odpowiedzialności za powstałą szkodę, która polega na naruszeniu nietykalności cielesnej pacjenta, co w myśl art. 24 k.c.
stanowi naruszenie jego dobra osobistego. Poszkodowany może również żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czyli za ból, cierpienia fizyczne lub ujemne doznania psychiczne. Jak zauważył SN w orzeczeniu z 22 września 1967 r.34 – brak zgody pacjenta pozbawia go możliwości decydowania o sobie, w konsekwencji uznania istnienia ryzyka
zabiegu medycznego. Akceptując interwencję medyczną chory zezwala lekarzowi na naruszenie tej integralności, ale tylko w ustalonym zakresie35. Dokonanie zabiegu bez zgody pacjenta, nawet jeśli zostało dokonane lege artis i nie spowodowało żadnych komplikacji czy też skutków ubocznych, nie wyłącza bezprawności działania lekarza36.
2. Zgoda wyrażona przez pacjenta musi spełniać wymogi tzw. zgody
oświeconej lub też inaczej – objaśnionej (consentement eclaire, informed consent). Pacjent powinien sobie zdawać sprawę, że wyraża zgodę
i na co ją wyraża. Brak któregokolwiek elementu powoduje taki stan,
32
Analogiczne zapatrywanie wyraził SN w wyroku z 17 grudnia 2004 r., M. Prawn. 2005, Nr 2, s. 67.
Natomiast w doktrynie prawa medycznego można wyróżnić dwa stanowiska w tym względzie. Do przedstawicieli pierwszego z nich należą przede wszystkim M. Nesterowicz i M. Filar, którzy twierdzą, że zgoda
pacjenta ma charakter oświadczenia woli. Przeciwne zapatrywanie wyrazili: M. Sośniak i M. Safjan. Zdaniem tych autorów zgoda jest wyrazem działania prawnego, sposobem zadysponowania w drodze autonomicznej decyzji swoim dobrem osobistym, do którego można jednak stosować w drodze analogii przepisy
o wadach oświadczenia woli.
33
Pacjent przyjmowany do szpitala składa zazwyczaj podpis w historii choroby, co nie może być jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zabieg czy niedookreślone leczenie. W wielu przypadkach w tym bowiem
momencie nie jest jeszcze wiadome, jakie konkretnie leczenie (zabieg) winno być przeprowadzone.
34
PUG 1968, Nr 6, s. 222.
35
Tak SN w orzeczeniu z 17 lutego 1989 r., OSN 1989, Nr 5-6, poz. 42.
36
Zob. postanowienie SN z 2 października 1967 r. (PUG 1968, Nr 4, wkładka), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że pobranie wycinka skóry dla celów badania histopatologicznego dopuszczalne jest tylko za
zgodą pacjenta. Brak takiego potwierdzenia interwencji lekarza może powodować odpowiedzialność za
szkodę, choćby nawet dokonane zostało zgodnie z wymaganiami sztuki lekarskiej w zakresie diagnozy
raka skóry.
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jak gdyby potencjalna zgoda w ogóle nie została udzielona. Dlatego z
zagadnieniem zakresu udzielonej zgody łączy się nierozerwalnie problematyka rodzaju informacji, jakie powinny być tej osobie przekazane. W piśmiennictwie prawniczym wskazuje się, że przed złożeniem
stosownego oświadczenia woli pacjent powinien być powiadomiony nie
tylko o ryzyku, ale i skutkach proponowanego leczenia, przy czym informacja ta musi być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały.
Zakres danych przekazywanych pacjentowi może być uwarunkowany
stanem psychicznym, wrażliwością oznaczonej osoby czy w końcu jej
inteligencją oraz zdolnością percepcji37. Informacja powinna być przy
tym wszechstronna, ale nie przeładowana szczegółami, ukazująca istotę zabiegu, jego konsekwencje, rokowania i alternatywy38. Nie ma w tej
mierze żadnych elementów czy też ogniw pośrednich: zgoda jest udzielona w sposób świadomy i prawidłowy albo – jako nieobjaśniona – jest
wadliwa. Wówczas wystąpią takie skutki, jak gdyby w ogóle nie została
wyrażona (z odpowiedzialnością cywilną za szkodę wyrządzoną pacjentowi włącznie).
Jeszcze szersze stanowisko w tej mierze prezentuje Sąd Najwyższy.
Jego zdaniem pacjent winien być poinformowany nie tylko o sposobie
przeprowadzenia konkretnego zabiegu, ale też o „technicznej” jego
stronie i ewentualnym ryzyku. Lekarz nie może zataić pewnych danych
w obawie, że ze względu na możliwość wystąpienia określonych powikłań pacjent nie wyrazi zgody na proponowany zabieg. Podmiot ten
jest związany treścią oświadczenia chorego i nie powinien zastępować
woli pacjenta swoją wolą, samodzielnie decydując o tym, co jest dla
niego korzystne. Przeciwnie, obowiązkiem lekarza jest respektowanie
prawa każdego człowieka do świadomego udziału w podejmowaniu
podstawowych decyzji medycznych dotyczących jego zdrowia oraz nietykalności cielesnej. W analizowanej przez Sąd Najwyższy sprawie w
czasie zabiegu gastroskopii doszło do przebicia ściany przełyku, co spowodowało konieczność poddania chorej kolejnej operacji oraz długotrwałego pobytu w szpitalu. Zgodnie z dokonanymi ustaleniami – poddając się wspomnianemu zabiegowi pacjentka wiedziała tylko tyle, że
37
Takie stanowisko wyraził M. Nesterowicz w glosie do orzeczenia SN z 5 września 1980 r., OSP 1980,
Nr 10, s. 429. Zdaniem powołanego autora „same rokowania powinny być pacjentowi podane oględnie,
przy wzięciu pod uwagę rodzaju i terminu zabiegu, jego konieczności lub tylko ewentualności.”
38
M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 262.
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będzie on polegał na „oglądaniu żołądka” i pobraniu jego wycinka. Jak
wynika z zeznań prowadzącego lekarza, brak danych na temat ewentualnych powikłań oraz ryzyka operacyjnego był celowy; lekarz zdawał
sobie sprawę, że podanie tych informacji tej konkretnej pacjentce skutkowałby brakiem zgody. Zdaniem składu orzekającego – w podanym
stanie faktycznym nie było żadnych racjonalnych pobudek, aby zataić
wskazaną wiadomość, pozbawiając pacjentkę możliwości świadomego
decydowania o potrzebie przeprowadzenia zabiegu.
W sytuacji, gdy istnieje możliwość zastosowania różnych sposobów
leczenia – metody zachowawczej i operacyjnej – zgoda pacjenta na konkretną ingerencję musi być wynikiem świadomego wyboru. Podmiot
ten powinien ponadto wiedzieć, że proponowane świadczenie medyczne ma przynieść poprawę, może jednak spowodować także stany zapalne i pogorszenie. W ten sposób podda się temu zabiegowi z całą świadomością lub z niego zrezygnuje39.
Sposób przekazania pacjentowi stosownych danych uzależniony jest
od rodzaju proponowanego zabiegu40. Im poważniejszy zabieg, tym
zakres informacji udzielonych pacjentowi winien być szerszy. Podana
choremu wiadomość musi mieć charakter rzetelny i przystępny, dostosowany do okoliczności konkretnej sprawy oraz do konkretnego
pacjenta.
Korzystną dla pacjenta interpretację uzupełnia fakt, że w razie powstania jakichkolwiek wątpliwości, ciężar dowodu spełnienia ustawowego obowiązku udzielenia pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji, poprzedzającej wyrażenie zgody
na zabieg operacyjny, spoczywa na lekarzu41. Innymi słowy – to lekarz
powinien udowodnić, że przekazał pacjentowi odpowiednie dane o ryzyku i skutkach zabiegu oraz że stanowiły one podstawę wyrażenia zgody
przez pacjenta lub jej odmowy.
3. Każda osoba, która wyraża zgodę na dokonanie zabiegu operacyjnego, bierze na siebie ryzyko z nim związane, tj. jego typowe, bezpo39
W rozpatrywanym przez SN stanie faktycznym, pomimo braku tzw. wskazań bezwzględnych, chory
został poddany operacji tarczycy. Na skutek niezawinionego uszkodzenia nerwu zwrotnego doszło do powikłań pooperacyjnych, w szczególności do powstania rozległej blizny pooperacyjnej. Jako uzasadnienie
przyznanego zadośćuczynienia Sąd Najwyższy przyjął brak informacji o tym, że zabieg operacyjny był tylko
jednym z potencjalnych sposobów leczenia.
40
Por. wyrok SN z 28 sierpnia 1973 r., OSP 1974, Nr 6, poz. 123.
41
Wyrok SN z 17 grudnia 2004 r., M. Prawn. 2005, Nr 2, s. 67 wraz z glosą M. Świderskiej.

22

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza za szkodę wyrządzoną pacjentowi...

średnie i zwykłe skutki42. Dlatego spoczywający na lekarzu obowiązek
wyjaśnienia pacjentowi konsekwencji planowanej ingerencji, ma na celu
takie zapoznanie tej osoby ze stanem jej zdrowia oraz następstwami
proponowanej operacji, aby pacjent podejmował decyzję o wyrażeniu
zgody na zabieg z pełną świadomością na co się godzi i czego powinien
się spodziewać43. Chory nie może jednak przejąć na siebie ryzyka, którego nie zna. Dlatego lekarz powinien mu wyjaśnić nie tylko cel i rodzaj zabiegu, ale też zwykłe jego następstwa. Nie ma natomiast obowiązku zapoznania go z nietypowymi następstwami, nie objętymi normalnym ryzykiem, które mogą wystąpić tylko w przypadku szczególnych powikłań. Według opinii Sądu Najwyższego tego rodzaju informacja może nawet negatywnie wpłynąć na zdrowie i samopoczucie pacjenta. W stanie faktycznym, który stał się podstawą wyprowadzonych
wniosków, powódka została poddana tzw. zabiegowi Werheima, polegającemu na rozległym usunięciu narządów rodnych w związku ze wznowionym procesem nowotworowym szyjki macicy. W następstwie wykonanej operacji, która – jak dowodzi materiał dowodowy – wykonana
została w sposób prawidłowy, doszło do uszkodzenia pęcherza oraz
moczowodu. Uszkodzenie to spowodowało powstanie przetoki moczowej, a następnie kolejnych powikłań w postaci wytworzenia się roponercza, co w konsekwencji doprowadziło do usunięcia nerki. Z opinii
biegłych wynika, że prawdopodobieństwo powstania przetoki moczowej przy tego rodzaju zabiegach wynosi zaledwie kilka procent (poniżej 10%); jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo dotyczy roponercza i
usunięcia nerki. Skoro powikłania te nie stanowią bezpośrednich, normalnych następstw objętych ryzykiem operacji, chory nie musi być o
nich informowany.
Podobne zapatrywanie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 28 sierpnia 1973 r., w którym czytamy: „Nie można domagać się od lekarza, by
uprzedzał pacjenta o wszystkich mogących wystąpić komplikacjach,
zwłaszcza takich, które zdarzają się niezmiernie rzadko. Takie uprzedzenie mogłoby prowadzić do zbędnego pogorszenia samopoczucia
Wyrok SN z 28 lipca 1972 r., OSN 1973, Nr 5, poz. 86.
Tak teza wyroku SN z 20 listopada 1979 r., OSN 1980, Nr 4, poz. 81. W spornym stanie faktycznym
powód wyraził zgodę na dokonanie resekcji górnego płata płuca lewego (gruźliczak). Po zabiegu wystąpił
zator tętnicy mózgu, w następstwie którego powód doznał zaburzeń mowy o typie afazji, częściowego
upośledzenia słuchu i częściowego niedowładu oraz padaczki.
42

43
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pacjenta i do bezpodstawnej odmowy wyrażenia zgody na dokonanie
zabiegu”44.
Wyjątek od powołanej zasady, iż godząc się na określone świadczenie
medyczne pacjent powinien być poinformowany tylko o typowych powikłaniach, stanowią zabiegi wykonywane wyłącznie dla celów estetycznych.
W razie ingerencji służącej jedynie polepszeniu wyglądu zewnętrznego
wymóg zgody jest zachowany, gdy pacjent zostanie uprzednio dostatecznie powiadomiony także o szczególnych, czyli wszelkich mniej lub bardziej
możliwych do przewidzenia, skutkach interwencji, niestwarzającej dla niego ryzyka wyższego od przeciętnego45. W przedmiotowej sprawie poszkodowana twierdziła, że nie poddałaby się zabiegowi usunięcia kępek żółtych z powieki oka, gdyby przed zabiegiem lekarz poinformował ją, że w
toku operacji może być konieczne wypełnienie ubytku pola pooperacyjnego skórą z policzka oraz trwałego podciągnięcia powieki. Przeprowadzenie zabiegu kosmetycznego, którego skutkiem jest oszpecenie pacjentki,
zabiegu, w którym ryzyko nie pozostaje w rozsądnej proporcji do oczekiwanego rezultatu, jest – według Sądu Najwyższego – niedopuszczalne46.
4. Akceptacja ryzyka kończy się w miejscu, w którym zaczyna się
wina lekarza. Przyjmuje się, że pacjent nigdy nie wyraża zgody na szkodę, która może być wynikiem zawinionego działania lub zaniechania
lekarza. W wyroku z 29 października 2003 r. Sąd Najwyższy stwierdził,
że ryzyko, jakie bierze na siebie chory udzielając stosownej zgody, nie
obejmuje pomyłki lekarza47. W spornym stanie faktycznym pacjentka
44
OSN 1974, Nr 7-8, poz. 131 z glosą M. Nesterowicza. Orzeczenie to zostało wydane na podstawie
następującego stanu faktycznego: Po zabiegu angiografii mózgowej u pacjenta nastąpiła niemota czuciowo-ruchowa, a następnie niedowład kończyny dolnej oraz utrzymujący się brak jakiegokolwiek kontaktu
słownego. Jak podkreśla Sąd Najwyższy niebezpieczeństwo powstania tego rodzaju powikłań jest większe
u osób cierpiących na miażdżycę, ale samo już badanie w postaci angiografii mózgowej powoduje możliwość wystąpienia powikłań różnego rodzaju i trudno wymagać od lekarza, aby informował pacjenta o
wszystkich potencjalnych komplikacjach.
45
Wyrok SN z 5 września 1980 r., OSP 1981, Nr 10, poz. 170. Por. dwie glosy do powołanego orzeczenia: M. Nesterowicza oraz K. Rozentala. Ostatni z powołanych autorów rozpatruje nie tylko cywilne, ale
też karne skutki przekroczenia granic dopuszczalnego ryzyka i braku ważnej (świadomej) zgody przy zabiegach kosmetycznych.
46
Zdaniem Sądu Najwyższego zgoda pacjenta nie ma w takim przypadku żadnego znaczenia. Niedoskonałość fizyczna nie jest stanem chorobowym i lekarz nie może wykonać zabiegu każdej osobie, która się
do niego zwraca bez przeanalizowania proporcji pomiędzy ryzykiem i korzyściami, jakie zabieg może w
konkretnym stanie faktycznym przynieść. Primum non nocere – jak podkreśla M. Nesterowicz.
47
OSP 2005, Nr 4, poz. 54. Zob. też aprobującą, co do zasady, glosę E. Bagińskiej opublikowaną wraz
z przywołanym orzeczeniem. Por. wyrok SN z 29 września 2000 r., wydany na tle następującego stanu
faktycznego: podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego doszło do niezamierzonego przecięcia przewodu
wątrobowego wspólnego, czego następstwem była żółciowa marskość wątroby. Tego rodzaju komplikacje,
jako skutki błędu lekarza, pozostają poza zakresem zgody pacjenta. (OSN 2001, Nr 3, poz. 42).
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została poddana zabiegowi operacyjnemu nadgarstka lewego, polegającego na uwolnieniu nerwu pośrodkowego. W czasie znieczulenia doszło do niezamierzonego nakłucia opłucnej, które stało się przyczyną
odmy. Chorej założono dwa dreny, a następnie przewieziono ją do specjalistycznej kliniki, gdzie została poddana długotrwałemu leczeniu oraz
rehabilitacji. Zdaniem składu orzekającego nie można uznać, że wyrażenie zgody na zabieg operacyjny jest tożsame ze zgodą na wszystkie
powikłania i niekorzystne następstwa, zwłaszcza wtedy, gdy pacjent nie
jest świadomy możliwości wystąpienia takich powikłań. Działanie lekarza zawsze jest bezprawne, jeżeli pozostaje w sprzeczności z przyjętym
porządkiem prawnym, przez który należy rozumieć nie tylko przepisy
prawa, ale także obowiązujące w społeczeństwie zasady współżycia społecznego. Do jednej z takich zasad należy przeprowadzanie zabiegów
zgodnie ze sztuką lekarską i z najwyższą starannością wymaganą od
profesjonalistów w zakresie medycyny. Model należytej staranności lekarza wyklucza przypadkowe uszkodzenie innego organu niż ten, który
był przedmiotem ingerencji48.
5. Trzeba również pamiętać o tym, że pacjent zawsze wyraża zgodę na konkretny zabieg, który ma oznaczony przedmiot. Dlatego
powstaje pytanie, jak oceniać sytuację, gdy w trakcie świadczenia
medycznego lekarz widzi potrzebę tzw. poszerzenia lub zmiany pola
operacyjnego. Wówczas podmiot ten ma prawo, bez uzyskania zgody pacjenta, zmienić zakres zabiegu bądź metodę leczenia lub diagnostyki. Dotyczy to także przypadku, gdy brak tej zmiany groziłby
choremu niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem
ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia (art. 35 ust. lek). Wyjątek ten
nazywany jest w piśmiennictwie prawniczym wyjątkiem terapeutycznym. Tego rodzaju przekroczenie zakresu zgody akceptowane jest
również w orzecznictwie sądów polskich. Najwyraźniejszym tego
przykładem jest wyrok SN z 1969 r., w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że wspomniane naruszenie granic zgody jest dopuszczalne w
przypadkach szczególnych, gdy nieprzeprowadzenie koniecznego zabiegu groziłoby życiu pacjenta lub stanowi niezbędną korekturę zabiegu. Powołane orzeczenie zostało wydane na tle niezmiernie cie48
Jak wynika z treści uzasadnienia omawianego orzeczenia na ocenę zachowania lekarza mogłyby
wpłynąć takie okoliczności jak: budowa anatomiczna powódki czy niemożliwa do wykrycia wada sprzętu.
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kawego stanu prawnego: Pacjentka podała przed operacją, że – ze
względu na istnienie guza – usunięty został jej kilka lat temu prawy
jajnik. W trakcie badania lewego jajnika zlokalizowany został kolejny guz o wielkości pięści. Pacjentka poinformowana o wyniku badania wyraziła zgodę na usunięcie chorego narządu. W trakcie zabiegu okazało się, że rzekomy guz stanowi zlepek sieci i pętli jelitowych po dokonanej uprzednio resekcji lewego jajnika. Lekarze uznali, że w takim razie należy usunąć prawy jajnik oraz macicę, co – jak
wykazało przeprowadzone postępowanie dowodowe – nie miało żadnego uzasadnienia medycznego.
6. Wyrażenie przez pacjenta zgody na zastosowanie konkretnej metody leczenia nie oznacza, że lekarz ma prawo przeprowadzenia każdego zabiegu. Ingerencja w organizm człowieka zawsze musi być uzasadniona stanem jego zdrowia. Niedopuszczalne jest pochopne, zbyt
drastyczne lub nieprzemyślane naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby. Dlatego lekarz nie powinien przeprowadzać zabiegu, gdy
ryzyko szkody dla zdrowia pacjenta jest wyższe niż korzyść, jakiej należy w tym przypadku oczekiwać49.
7. Przedmiotem zgody poza samym dokonaniem zabiegu, mogą być
również istotne dla pacjenta okoliczności dodatkowe. W szczególności należy przyjąć, że pacjent może wyrazić zgodę na dokonanie operacji przez konkretnego lekarza, którego darzy określonym zaufaniem.
Jeśli świadczenie medyczne zostanie wykonane przez inną osobę,
możemy mówić o przekroczeniu podmiotowego zakresu zgody, którego naruszenie oznacza, że działanie lekarza było bezprawne. Innymi słowy podmiot, który przeprowadził określony zabieg leczniczy,
nie może powoływać się na fakt uzyskania uprzednio zgody na jego
dokonanie, jeśli miał go przeprowadzić inny lekarz50. Wyrażenie zgody nie ma ponadto charakteru definitywnego, osoba zainteresowana
może w każdym czasie przed zabiegiem cofnąć swoje przyzwolenie
na jego dokonanie.

Takie zapatrywanie wyraził m.in. M. Nesterowicz, Prawo..., op. cit., s. 96.
Zob. R. Kędziora, Problematyka zgody pacjenta w świetle polskiego ustawodawstwa medycznego, Prok.
i Pr. 2003, Nr 7-8, s. 41.
49

50
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IV. Wina przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – zagadnienia
szczególne
1. Podmiot dokonujący czynności medycznych (leczniczych, diagnostycznych) może wyrządzić szkodę pacjentowi z winy umyślnej lub winy nieumyślnej. Przy tzw. szkodach lekarskich zasadnicze znaczenie ma niedołożenie przez lekarza należytej staranności, czyli niedbalstwo (culpa levissima)51. Dla przyjęcia odpowiedzialności tego podmiotu wystarczy, jeżeli jego
działanie lub zaniechanie jest obiektywnie sprzeczne z zasadami sztuki
medycznej, niezależnie od tego, jakie było nastawienie psychiczne sprawcy
szkody52. Jak słusznie zauważa Sąd Najwyższy – od lekarza wymaga się
staranności większej niż przeciętna, z uwagi na przedmiot zabiegu, którym
jest człowiek, a skutki błędu mogą być nieodwracalne53. Wobec specjalisty
wymagania muszą być wyższe, przy czym przyjęty wzorzec jest uzależniony
od stanu wiedzy i zmienia się wraz z postępem medycyny. Wzorzec postępowania w odniesieniu do lekarza jest wzorcem „dobrego fachowca”54.
W sprawie będącej przedmiotem zainteresowania Sądu Apelacyjnego w Krakowie – w trakcie wykonywania zabiegu usunięcia trzeciego
migdałka lekarz ukrył przed anestezjologami wezwanymi fakt wpadnięcia migdałka do przełyku dziecka, gdy dziecko zaczęło sinieć. Podejmowane kolejno przez dwóch lekarzy próby intubacji nie przyniosły
żadnego efektu, dopiero trzeci z wezwanych anestezjologów domyślił
się przyczyny ustania funkcji oddechowych, tzw. ssakiem wydobył kawałki migdałka i przywrócił krążenie u małoletniego pacjenta. Z racji
tego, że zatrzymanie funkcji krążenia trwało ok. 10 minut, doszło do
niedotlenienia i nieodwracalnych zmian w mózgu. Zdaniem M. Nesterowicza „jeżeli fakt niezabezpieczenia stanowi rażące niedbalstwo, to
dalsze działanie lekarza trzeba uznać za winę umyślną”, co musi być
51
Tytułem przykładu:„zaniedbanie polegające na pozostawieniu po operacji w zaszytej ranie ciała
obcego stanowi niedopełnienie ze strony chirurga zachowania należytej staranności”. Tak brzmi teza orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 16 grudnia 2003 r., PiM 2005, s, Nr 1, s. 119.
52
Por. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 25 czerwca 2001 r., w którym sąd ten wyraził zapatrywanie, że „zadaniem placówek służby zdrowia jest ochrona zdrowia i życia pacjentów, a tym samym każde
działanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami w tym zakresie, a już szczególnie z obowiązkiem nieczynienia drugiemu szkody, jest bezprawne.”
53
Tak teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 9 marca 2001, niepubl. Teza ta została zaczerpnięta z glosy do wyroku, PS 2001, Nr 10, s. 130.
54
Zob. na ten temat B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina lekarza i zakładu opieki zdrowotnej jako
przesłanka odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przy leczeniu, PiM 1999, Nr 1, s. 121.
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oceniane szczególnie nagannie; operujący lekarz był bowiem specjalistą laryngologiem i pełnił funkcję zastępcy ordynatora55.
2. Źródłem szkody może być dokonanie zabiegu wymagającego szczególnych kwalifikacji przez lekarza, który nie jest specjalistą w danej dziedzinie i przed wykonaniem zabiegu zaniechał konsultacji ze specjalistą56.
Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek zatrudniania odpowiedniej ilości lekarzy różnych specjalizacji; jeżeli pozwala na przeprowadzanie zabiegu przez osobę nieposiadającą fachowych uprawnień do dokonania
tego rodzaju świadczenia medycznego, ponosi tzw. winę organizacyjną.
O winie organizacyjnej może również świadczyć: użycie niesprawnego
sprzętu, utrzymywanie złych warunków sanitarnych, wadliwe wypisanie
recepty czy podanie nieprawidłowego leku, a nawet zatrudnienie nieodpowiedniej liczby lekarzy. W ten sposób wina organizacyjna zakładu leczniczego może przejawiać się zarówno w zaniedbaniach w zakresie organizacji, bezpieczeństwa, czy higieny, jak i samej opieki nad chorym, co
rzutuje na jakość świadczonych usług medycznych57.
3. Zobowiązanie lekarza jest zobowiązaniem starannego działania.
Podmiot ten powinien uczynić wszystko, by zamierzony rezultat osiągnąć;
nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak pomyślnego wyniku leczenia. Poza zakresem jego odpowiedzialności są tzw. błędy nauki, czyli pomyłki w diagnozie usprawiedliwione stanem wiedzy. Jeśli podjęte przez
lekarza działanie było uzasadnione stanem obecnego dorobku medycyny i zgodne ze sztuką, podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności za fałszywą diagnozę58. Winę lekarza będzie już jednak stanowić zastosowanie
zarzuconej metody leczenia, co powoduje szkodę lub ją powiększa59.
55
Glosa do omawianego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 9 marca 2001 r., PS 2001, Nr 10, s.
130 i nast. Zob. też M. Kuciel, Dziecko jak roślinka, Rzeczpospolita z 10 marca 2001 r.
56
Zob. wyrok SN z 17 czerwca 1967 r. (OSP 1971, Nr 7 – 8, poz. 155). Z uzasadnienia powołanego
orzeczenia dowiadujemy się, że winą lekarza Pogotowia Ratunkowego, który nie jest chirurgiem (pediatrą)
jest, że udzielając doraźnej pomocy pacjentce z podejrzeniem złamania kości nie zaordynował prześwietlenia ani nie skierował jej do lekarza specjalisty.
57
Zob. wyrok SN z 25 stycznia 2001 r., LEX Nr 52527.
58
Zob. niepublikowany wyrok SN z 5 lutego 1974 r., w którym SN stwierdził, że lekarzowi można
przypisać winę za błędną diagnozę tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że nie da się ona usprawiedliwić w
świetle aktualnego stanu nauki”.
59
Tak teza orzeczenia Sądu Okręgowego w Katowicach z 17 grudnia 2003 r., PiM 2005, Nr 4, s. 129. W
analizowanym stanie faktycznym w wyniku dopuszczenia do porodu metodami naturalnymi, doszło do
urazu jatrogennego i trwałego uszkodzenia obwodowego układu nerwowego w postaci przerwania ciągłości splotu nerwowego lewego barku. Sąd dopatrzył się w tej sprawie nie tylko błędnego postępowania
personelu medycznego (niezgodnego z przyjętym powszechnie postępowaniem medycznym), ale też szczególnego rodzaju zawinienia, jakim było zastosowanie tzw. zabiegu Kristellera, metody „nieobecnej już w
nowoczesnym położnictwie”.
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Niezależnie od poczynionych uwag w doktrynie prawa wskazuje się,
iż na lekarzu spoczywa szereg dodatkowych obowiązków, w tym obowiązek rutynowej kontroli sprzętu medycznego w poszukiwaniu widocznych i wykrywalnych defektów60. Odpowiednikiem tych obowiązków są
często określone prawa pacjenta, np. prawo do świadczeń zdrowotnych
odpowiadających wymogom współczesnej wiedzy medycznej, prawo do
poszanowania integralności osobistej, intymności i godności w czasie
udzielania świadczeń czy omawianej już informacji o stanie zdrowia61.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że analiza polskiej judykatury
dowodzi, iż współczesne prawo zmaga się z coraz to nowszymi problemami medycyny, które jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu nie były
przedmiotem zainteresowania sądów polskich. W ten sposób rozwój
medycyny prowadzi do ewolucji prawa, tzw. prawa medycznego.

60
Takie stanowisko wyraziła K. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pacjentom w
związku z użyciem wadliwego lub niesprawnego sprzętu medycznego, PiM 2002, Nr 11, s. 57. Zdaniem tej
autorki w zakresie wad ukrytych do inspekcji aparatury medycznej zobowiązany jest zakład leczniczy, który ponosi odpowiedzialność za posługiwanie się niesprawnym sprzętem; Zob. też wyrok SN z 11 maja 1983
r., OSN 1983, Nr 12, poz. 21. W analizowanym przez Sąd Najwyższy stanie faktycznym pacjent doznał
oparzeń ręki i nogi w związku z użyciem wadliwego elektrycznego noża chirurgicznego.
61
Zob. szerzej na ten temat M. Kolasiński, Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym, PiM 2002,
Nr 11, s. 40.
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Wspólnota Europejska ma ograniczone kompetencje ustawodawcze w
dziedzinie ochrony zdrowia. Świadczy o tym brzmienie art. 152 § 5 Traktatu
Rzymskiego, zgodnie z którym „działanie Wspólnoty w dziedzinie zdrowia
publicznego w pełni szanuje odpowiedzialność Państw Członkowskich za
organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej”. Przepis
ten przewiduje więc w omawianym zakresie zasadę subsydiarności (pomocniczości) Wspólnoty względem systemów krajowych1. Regułę tę potwierdza także bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości2.
Jedną z nielicznych podstaw legislacyjnych dla ustawodawstwa
Wspólnoty w tym zakresie stanowi art. 42 Traktatu, który przyznaje
Radzie kompetencje do podjęcia działalności koordynacyjnej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Interwencja Rady ma zapewnić
swobodny przepływ pracowników migrujących oraz osób od nich zależnych. Nie chodzi tu jednak o stworzenie jednolitego systemu zabezpieczenia społecznego, lecz o harmonizację już funkcjonujących systemów
krajowych. W preambule do Rozporządzenia Rady EWG (dalej zwane
Rozporządzeniem) dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego pracowników i osób pracujących na własny rachunek oraz
członków ich rodzin, którzy przemieszczają się na terytorium Wspólnoty, czytamy: „niezbędne jest poszanowanie szczególnych cech krajowych ustawodawstw dotyczących zabezpieczenia społecznego i opracowanie jedynie systemu koordynacji”3.
1
A. den Exter, Patient mobility in European Union: Health Spas in Ischia, Italy, Croat Med. J, 2005,
46(2), 197-200.
2
Geraets-Smits/Peerbooms, C-157/99; Vanbraeckel C-368/98; Patricia Inizan v Caisse primaire d’aasurance maladie des hauts – de – Seine, C-56/01; Leichtle v Bundesanstalt fur Arbeit, C-8/02 i in.
3
Nr 1408/71/EWG1.
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1. Zasady koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia
społecznego
Rozporządzenie odgrywa podstawową rolę w ustawodawstwie wspólnotowym, jeśli chodzi o koordynację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Jego postanowienia doprecyzowują także rozporządzenia Rady nr 1408/71 oraz 574/72. Regulacje te opierają się o następujące zasady:
1. równości – koordynacja przepisów krajowych ma zagwarantować
pracownikom migrującym oraz osobom od nich zależnym równe
traktowanie z pracownikami zamieszkującymi w Państwach Członkowskich. Zasadę tę przewiduje expressis verbis art. 3 Rozporządzenia: „Osoby zamieszkujące terytorium jednego z Państw Członkowskich i do których stosuje się przepisy niniejszego Rozporządzenia, podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa Państwa
Członkowskiego na tych samych warunkach, co obywatele tego Państwa, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych zawartych w niniejszym
Rozporządzeniu”. Reguła ta znajduje swe potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przykładowo, w sprawie Angelo Ferlini – Centre hospitalier de Luxemburg, ETS stwierdził, iż
niedopuszczalne jest stosowanie wobec pacjentów dywersyfikacji opłat
pobieranych za leczenie w oparciu o fakt pozostawania w ramach krajowego lub obcego systemu zabezpieczenia społecznego4. Cena za leczenie musi więc pozostawać na tym samym poziomie bez względu na
pochodzenie świadczeniobiorcy.
2. poszanowania praw nabytych oraz sumowania okresów istotnych
ze względu na zabezpieczenie społeczne. Wymóg ten wynika wprost z
art. 42 a) Traktatu. Rozporządzenie gwarantuje utrzymanie nabytych
lub będących w trakcie nabywania praw i korzyści w szczególności poprzez sumowanie wszystkich okresów, uwzględnianych przez różne krajowe ustawodawstwa do celów: a) powstania i zachowania prawa do
świadczeń, b) obliczania wysokości świadczeń, c) udzielania świadczeń.
W przypadku świadczeń zdrowotnych (udzielanych w razie choroby lub
macierzyństwa) szczególnego znaczenia nabiera art. 18 Rozporządze4

Orzeczenie z 3. X. 2000 r., C-411/98.
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nia, który przewiduje sumowanie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania.
3. jednego ustawodawstwa – osoby mieszczące się w zakresie podmiotowym omawianego Rozporządzenia mają być objęte tylko jednym
systemem zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 12 § 1 nie można przyznać ani zachować prawa do kilku świadczeń tego samego rodzaju za ten sam okres ubezpieczenia obowiązkowego. Oznacza to konieczność wprowadzenia czytelnych reguł wskazujących na właściwość
danego systemu krajowego wraz z jednoczesnym stosowaniem odpowiednich reguł kolizyjnych.

2. Ustawodawstwo właściwe dla świadczeń zdrowotnych
Co do zasady, świadczenia objęte zakresem przedmiotowym Rozporządzenia, wynikające z zabezpieczenia społecznego, powinny być
udzielane według prawa właściwego. Zasadą jest więc udzielanie świadczeń przez państwo na terytorium którego pracownik jest zatrudniony,
względnie prowadzi działalność na własny rachunek. Najczęściej pracownik, który jest zatrudniony na terytorium danego państwa, jednocześnie w nim zamieszkuje. Jeżeli osoba ta zamieszkuje na terytorium
innego państwa nadal stosuje się prawo państwa zatrudnienia.
W przypadku świadczeń zdrowotnych stosowanie przedstawionych
reguł pozbawiałoby pacjentów prawa do opieki zdrowotnej w miejscu
zamieszkania. W tym przypadku norma ogólna została zastąpiona przez
dyspozycję art. 19 § 1. Osobie, która zamieszkuje na terytorium Państwa Członkowskiego innego niż państwo właściwe i która spełnia warunki przewidziane przez ustawodawstwo państwa właściwego do nabycia świadczeń, przysługują w miejscu zamieszkania:
1. świadczenia rzeczowe realizowane przez instytucję miejsca zamieszkania na rachunek instytucji właściwej. Wobec takiego pacjenta
należy postępować tak, jakby był ubezpieczony w instytucji miejsca zamieszkania.
2. świadczenia pieniężne wypłacane przez instytucje właściwą w oparciu o właściwe ustawodawstwo. Są to więc świadczenia najczęściej wy-
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płacane przez instytucję państwa, w którym pracownik jest zatrudniony w oparciu o prawo tego państwa. Na podstawie porozumień między
instytucjami zainteresowanych krajów świadczenia mogą być udzielane przez instytucję prawa miejsca zamieszkania na rachunek instytucji
właściwej.
Osobie, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Państwa
Członkowskiego innego niż właściwe, mogą zostać udzielone niezwłocznie świadczenia niezbędne. Rozporządzenie nie zawiera definicji tego
pojęcia. Wydaje się, że chodzi tu o świadczenia, których nieudzielenie
zmusza pacjenta do powrotu na terytorium państwa właściwego. W
praktyce o zakresie udzielonych świadczeń decydować będzie lekarz
zajmujący się pacjentem w państwie pobytu, przy uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań faktycznych. W literaturze spotykany jest też
pogląd wiążący pojęcie świadczenia „niezbędnego” ze świadczeniem
„natychmiast koniecznym”, określonym w decyzjach Komisji administracyjnej do spraw zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących (nr 116 i 135)5. W takim wypadku chodziłoby o zabiegi, które
powinny być wykonane na terytorium państwa pobytu w celu ochrony
życia lub zdrowia pacjenta.
Od świadczeń niezbędnych należy odróżnić świadczenia zaplanowane, czyli przypadki, gdy pacjent świadomie opuszcza terytorium państwa właściwego w celu poddania się leczeniu w innym Państwie Członkowskim. W takiej sytuacji pacjent przed podjęciem leczenia musi uzyskać zgodę instytucji właściwej. Jeżeli jednak leczenie, o którym mowa,
jest:
1. jednym ze świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, którego terytorium zainteresowany zamieszkuje oraz
2. osoba ta nie może być poddana leczeniu w terminie zwykle niezbędnym dla uzyskania leczenia w Państwie Członkowskim zamieszkania, uwzględniając aktualny stan zdrowia zainteresowanego i prawdopodobny dalszy przebieg choroby, wtedy instytucja właściwa nie może
odmówić wydania zgody na leczenie na terytorium innego Państwa
Członkowskiego.
5
A. Krowicka, E. Pitera-Czyżowska, Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 108.

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

33

Marcin Śliwka, Anita Gałęska

Pacjent, który uzyskał zgodę instytucji właściwej ma prawo do świadczeń:
1. rzeczowych – udzielanych przez instytucję miejsca pobytu na rachunek instytucji właściwej, zgodnie ze stosowanym przez nią ustawodawstwem, tak jak gdyby był w niej ubezpieczony. Okres korzystania ze
świadczeń określa jednak ustawodawstwo państwa właściwego;
2. pieniężnych – wypłacanych przez instytucję właściwą w oparciu o
jej ustawodawstwo. Na podstawie porozumień między instytucjami zainteresowanych krajów świadczenia mogą być udzielane przez instytucję prawa miejsca zamieszkania na rachunek instytucji właściwej.

3. Dostęp do świadczeń zdrowotnych w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
W praktyce wielokrotnie zdarzało się, że ustawodawstwo poszczególnych Państw Członkowskich w sposób niedozwolony ograniczało
prawa pacjentów do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza swoimi granicami6. ETS rozstrzygając spory wynikłe na tle stosowania Rozporządzenia wielokrotnie odwoływał się bezpośrednio do Traktatu
Rzymskiego – w szczególności zaś zasady swobodnego przepływu usług
i towarów.
Z orzecznictwa ETS jednoznacznie wynika, iż świadczenia medyczne zaliczono do szerokiego kręgu usług, o których mówi art. 49 Traktatu: „W ramach poniższych postanowień ograniczenia w swobodnym
świadczeniu usług wewnątrz Wspólnoty są zakazane w odniesieniu do
obywateli Państw Członkowskich, mających swe przedsiębiorstwo w
państwie Wspólnoty innym niż Państwo odbiorcy świadczenia”.
W sprawach Raymond Kohll – Union des Caisses de Maladie7 oraz
Nicolas Decker versus Caisse de Maladie des Employés Privés8 ETS orzekł,
6
E. Mossialos, W. Palm, The European Court of Justice and free movement of patients in the European
Union, International Social Security Review, 2003, 2, 3-29, Małgorzata Nesterowicz, Prawo obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej do świadczeń medycznych na obszarze Wspólnoty, Państwo i Prawo, 2003,
11, 67-79.
7
1996 – C 158/96.
8
1998 – C 125/90.
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iż pacjent, który nie uzyskał zgody instytucji właściwej na skorzystanie
ze świadczeń zdrowotnych poza terytorium państwa właściwego, może
ponieść stosowne wydatki samodzielnie, a następnie domagać się ich
zwrotu od instytucji właściwej bezpośrednio w oparciu o przepisy Traktatu, dotyczące odpowiednio: swobody świadczenia usług (świadczenia
dentystyczne) oraz przepływu towarów (zakup okularów poza państwem
właściwym).
W oparciu o cytowane orzeczenia przyjęto, iż pacjent może uzyskać
dostęp do świadczeń zdrowotnych w dwojaki sposób. Pierwszą drogę
przewiduje wyraźnie art. 22 ust. 1.c Rozporządzenia. Na tej podstawie
pacjent, który zamierza podjąć leczenie na terytorium innego Państwa
Członkowskiego, powinien uzyskać wcześniejszą zgodę instytucji właściwej. Po otrzymaniu stosownej autoryzacji korzysta ze świadczeń na
terytorium państwa obcego tak, jakby był tam ubezpieczony. Oznacza
to, że pacjent leczący się za zezwoleniem instytucji właściwej jest poddawany takim samym wymogom i ograniczeniom jak obywatele kraju
do którego chory został wysłany. Przykładowo może to oznaczać konieczność poniesienia kosztów udziału własnego, uzyskania skierowania do specjalisty itp. Właściwe instytucje powinny następnie dokonać
między sobą stosownego rozliczenia w myśl art. 36 Rozporządzenia9.
W drugim przypadku chory, powołując się na przepisy Traktatowe o
swobodzie przepływu towarów i usług, żądał zwrotu kosztów leczenia
bezpośrednio od instytucji właściwej. ETS w orzeczeniu wydanym w
sprawie Inizan podkreślił, iż regulacje krajowe, które umożliwiają pacjentom zwrot poniesionych kosztów bezpośrednio od instytucji właściwej, nie mieszczą się w zakresie art. 22 Rozporządzenia. Należy tutaj bezpośrednio stosować przepisy Traktatowe dotyczące swobody przepływu usług10.
Na gruncie powyższych orzeczeń pojawiło się pytanie o wpływ stosowania zasady świadczenia usług medycznych na spójność systemów
zabezpieczenia społecznego. Masowe korzystanie przez pacjentów ze
świadczeń medycznych oferowanych przez niektóre Państwa Członkowskie mogłoby prowadzić do zachwiania równowagi krajowych systemów
opieki zdrowotnej (co wiązałoby się m.in. z trudnościami w ustalaniu
9
ETS zwrócił uwagę na tę kwestię w orzeczeniu wydanym 23.X.2003 r. w sprawie Patricia Inizan v
Caisse primaire d’aasurance maladie des hauts – de – Seine, C-56/01.
10
E. Mossialos, W. Palm, op.cit., s. 11.
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limitów na świadczenia w danym roku) oraz do zbytniego obciążenia
świadczeniodawców w pozostałych krajach.
Praktyka orzecznicza ETS-u doprowadziła do podziału świadczeń w
oparciu o kryterium ich wpływu na systemy opieki zdrowotnej. Trybunał w orzeczeniu wydanym 13 maja 2003 r. w sprawie Muller-Faure/Van
Riet, dokonując podziału na świadczenia szpitalne oraz ambulatoryjne,
orzekł, iż co do zasady należy do nich stosować zasady zawarte w Traktacie Rzymskim, w szczególności zasadę swobody świadczenia usług11.
W orzeczeniu wydanym w sprawie Luisi i Carbone ETS stwierdził, iż z
prawem świadczeniodawcy do wykonania danej usługi jest nierozerwalnie sprzężone prawo świadczeniobiorcy do udania się na terytorium
innego Państwa Członkowskiego celem jej uzyskania12. Jednocześnie
przyjmuje się, iż irrelewantne jest, kto płaci za wykonaną usługę13. Oznacza to, że zasada swobody świadczenia usług znajduje zastosowanie
zarówno do systemów opartych na świadczeniach rzeczowych (benefits
in kind), jak i opartych na zwrocie kosztów (reimbursement).
Z drugiej strony ETS zauważył, iż reguły prawidłowego zarządu
świadczeniami zdrowotnymi wymagają precyzyjnego szacowania planowanych wydatków. M.in. z tego względu Trybunał dopuścił ostrożne
zawężenie stosowania zasad Traktatowych w odniesieniu do świadczeń
zdrowotnych. Uczynił to jednak wyłącznie w przypadku leczenia szpitalnego, poza marginesem zostawiając pozostałe świadczenia medyczne14.
Przyjmuje się, iż ograniczenie zasady swobody świadczenia usług jest
dopuszczalne, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
1. środek ograniczający omawianą zasadę musi zostać nałożony w
sposób, który nie dyskryminuje potencjalnych świadczeniodawców,
2. zasada została ograniczona ze względu na interes ogólny,
3. interes ogólny nie jest chroniony przez inne środki,
4. swoboda świadczenia usług została ograniczona w sposób proporcjonalny do stopnia zagrożenia interesu ogólnego15.
C385/99.
C286/82,26/83.
13
Bond van Adverteerders, C352/85. Zdaniem ETS wynagrodzenie za wykonanie usługi niekoniecznie
musi pochodzić od świadczeniobiorcy.
14
T. Sheldon, EU patients are entitled to primary care in any member country, British Medical Journal,
2003, 326, 1106.
15
T. Hervey, J McHale, Helath Law and the European Union, Cambridge 2004, s. 124.
11
12
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Nawet w przypadku świadczeń szpitalnych zasada swobodnego przepływu usług nie może podlegać dowolnym ograniczeniom. Dopuszczalne jest ograniczenie praw pacjentów tylko w takim zakresie, w jakim
jest to niezbędne dla ochrony danego systemu ochrony zdrowia. Z
orzecznictwa ETS-u jasno wynika, że instytucja właściwa podejmując
decyzję o prawie pacjenta do podjęcia leczenia na terytorium innego
Państwa Członkowskiego, musi kierować się obiektywnymi przesłankami, bez jakiejkolwiek dyskryminacji świadczeniodawców. Konieczne
jest też zapewnienie klarownego i powszechnie dostępnego systemu
odwoławczego, a stosowne przepisy krajowe powinny być interpretowane zgodnie z zasadami prawa europejskiego16.
W przeszłości instytucje właściwe często odmawiały zgody na leczenie w oparciu o argumenty kwestionujące celowość świadczenia
lub jego dostępność na terytorium państwa właściwego17. ETS zajął
stanowisko w tej kwestii m.in. w orzeczeniach wydanych w sprawie
Geraets-Smits oraz Peerbooms (C 157/99). W pierwszej sprawie Pani
Smits wystąpiła do właściwej instytucji holenderskiej z wnioskiem o
pokrycie kosztów nowatorskiej metody leczenia choroby Parkinsona w jednej z niemieckich klinik. Pacjentka spotkała się z odmową,
w której stwierdzono, iż adekwatne świadczenia są dostępne w Holandii, leczenie w Niemczech nie przyniesie żadnych dodatkowych
korzyści, a ponadto planowana metoda terapeutyczna nie została
zaaprobowana przez naukowców holenderskich. W drugim przypadku sprawa dotyczyła 38-letniego obywatela holenderskiego, który w
wyniku doznanego wypadku znajdował się w stanie śpiączki. Konwencjonalne metody lecznicze w tym wypadku okazały się bezskuteczne. Pan Peerbooms został ostatecznie wybudzony ze śpiączki w
klinice austriackiej. Ponownie zastosowano metodę leczniczą, która nie była powszechnie akceptowana przez medycynę holenderską.
W momencie rozpoczęcia terapii świadczenie było dostępne w kraju właściwym jedynie w drodze eksperymentu medycznego, w którym Peerbooms, ze względu na swój wiek, nie mógł uczestniczyć. W
obu przypadkach instytucje holenderskie odmawiały wypłaty świadczeń argumentując, iż:
16
17

J. Nickless, Smits/Peerbooms: Clarification of Kohll and Decker?, Eurohealth, 2001, 7/4, 7-9.
M. A. Nesterowicz, op. cit., s.67-79.
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1. zastosowane metody lecznicze nie były powszechnie akceptowane przez holenderskie środowisko naukowe, w związku z czym udzielenie świadczeń było bezcelowe;
2. analogiczne świadczenie było dostępne na miejscu, w związku z
czym potrzeba wyjazdu była nieuzasadniona.
ETS ponownie podkreślił, iż decyzja właściwej instytucji musi zostać
wydana w oparciu o obiektywne, dające się przewidzieć przesłanki.
Niedopuszczalne są jakiekolwiek praktyki dyskryminujące świadczeniodawców z innych Państw Członkowskich. Trybunał potwierdził co do
zasady stanowisko Holandii, że zgoda państwa właściwego może być
wydana jedynie na udzielenie świadczenia medycznie celowego i uzasadnionego. Dokonując oceny planowanej metody leczniczej lub terapeutycznej należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko opinię własnego
środowiska naukowego. Wystarczy, że przedmiotowe świadczenie jest
uznawane przez globalne powszechne grono medyczne, co miało miejsce w omawianych sprawach.
Trybunał co do zasady potwierdził także stanowisko Holandii w drugiej kwestii. Instytucja właściwa ma prawo odmówić zgody na wykonanie świadczenia za granicą, jeżeli taka usługa jest dostępna na terytorium właściwego Państwa Członkowskiego. Trybunał bardzo wyraźnie
podkreślił jednak kwestię rzeczywistej dostępności danego świadczenia. Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 22 zgody nie można odmówić, jeżeli pacjent nie może być poddany leczeniu w terminie zwykle niezbędnym dla uzyskania leczenia w Państwie Członkowskim, z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia zainteresowanego i prawdopodobnego
dalszego przebiegu choroby. Z cytowanego artykułu wyraźnie wynika,
iż okres ten jest ściśle uzależniony od cech indywidualnych konkretnego pacjenta. Jeżeli czas, który dany chory musi odczekać celem uzyskania żądanego świadczenia jest zbyt długi przy uwzględnieniu stanu zdrowia pacjenta, powinien on skorzystać ze świadczenia na terytorium innego Państwa Członkowskiego18. W cytowanym orzeczeniu Muller-Faure/Van Riet ETS orzekł, iż pacjent, który w kraju miejsca zamieszkania
jest zmuszony oczekiwać na wykonanie świadczenia, może skorzystać z
usług medycznych w innym Państwie Członkowskim, a następnie do18
E. Mossialos, M.McKee, Is a European healthcare policy emerging? Yes, but its nature is far from clear,
British Medical Journal, 2001, 323, 248.
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magać się zwrotu kosztów od instytucji właściwej. Ograniczenie zasady
swobody świadczenia usług nie może więc nadmiernie naruszać praw
samych pacjentów19.
Powyższe reguły zostały potwierdzone w orzeczeniu Trybunału wydanym w sprawie Patricii Inizan, obywatelki francuskiej, która wystąpiła do instytucji właściwej (Caisse Primaire d’Assurance Maladie – CPAM),
z wnioskiem o pokrycie kosztów związanych z planowanym leczeniem
w Niemczech. Wniosek został rozpatrzony negatywnie przez CPAM, a
następnie przez Comission de Recours Amiable. Zdaniem komisji alternatywne metody lecznicze były dostępne na terenie Francji bez zbędnej zwłoki. Sąd niemiecki, rozpatrując odwołanie pacjentki, zwrócił się
do ETS-u z wnioskiem o wykładnię art. 22 w zakresie jego zgodności z
art. 49 i 50 Traktatu. Sąd krajowy wskazywał, iż przepisy Rozporządzenia, stawiając wymóg uzyskania przez pacjenta wcześniejszej zgody instytucji właściwej na poddanie się leczeniu za granicą, w sposób niedozwolony ograniczają zasadę swobody świadczenia usług.
ETS rozpatrując niniejszą sprawę miał problemy z ustaleniem rzeczywistego roszczenia pacjentki. Nie wiadomo było czy Inizan zwróciła
się z wnioskiem o udzielenie zgody na podjęcie leczenia za granicą w
trybie przewidzianym przez art. 22 Rozporządzenia, czy też może w
trybie przewidzianym przez art. 332-2 francuskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego. W pierwszym przypadku pacjentka uzyskałaby
świadczenie rzeczowe udzielone przez świadczeniodawcę niemieckiego na rachunek właściwej instytucji francuskiej (CPAM). W drugim –
Inizan samodzielnie opłaciłaby koszt leczenia, by następnie otrzymać
zwrot wydatków od instytucji właściwej. Drugi przypadek zdaniem Trybunału nie mieści się w ramach Rozporządzenia. Należałoby stosować
tu bezpośrednio przepisy Traktatu. ETS zauważył, iż zarówno art. 22
oraz krajowe przepisy regulujące kwestię zwrotu poniesionych kosztów, mogą stanowić barierę dla zasady swobody świadczenia usług. Jednak w przypadku świadczeń szpitalnych takie kroki mogą zostać uznane za uzasadnione pod warunkiem, że są podejmowane w oparciu o
obiektywne i powszechnie znane kryteria. W tym zakresie Trybunał
nawiązuje do cytowanego wcześniej bogatego orzecznictwa.
19

D. Byrne, Public health in European Union. Baking down barriers, Eurohealth, 2001, 7/4, 2-3.
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Podsumowując – art. 49 i 50 Traktatu nie wykluczają legislacji wspólnotowej lub krajowej, uzależniającej uzyskanie świadczeń zagranicznych na koszt instytucji właściwej (lub ewentualny zwrot poniesionych
kosztów) od uzyskania wcześniejszej autoryzacji. Zgodne z prawem
wspólnotowym jest też uzależnienie tej zgody od faktu wykazania, iż
dany pacjent nie może uzyskać potrzebnego świadczenia na terenie
państwa miejsca zamieszkania, pod warunkiem, iż zostanie ono udzielone bez zbędnej zwłoki.
3.1. Problem ponoszenia kosztów świadczeń
leczniczych udzielanych za granicą
W sprawie Leichtle v Bundesanstalt für Arbeit ETS orzekł o kosztach
związanych ze świadczeniami sanatoryjnymi20. Pan Leichtle zwrócił się
z wnioskiem do instytucji właściwej (Bundesanstalt für Arbeit) o potwierdzenie, iż wydatki związane z zagranicznym leczeniem sanatoryjnym
(Włochy) zostaną objęte refundacją. Należy zauważyć, iż prawo niemieckie w przypadku pobytu sanatoryjnego zapewnia pacjentom współfinansowanie nie tylko kosztów leczenia, ale także m.in. wyżywienia i
zakwaterowania, transportu, opłat podatkowych i in. W przypadku gdy
świadczenia mają być udzielane poza terytorium Niemiec instytucja
właściwa pokrywa koszty „okołomedyczne”, w szczególności wydatki
związane z transportem oraz zakwaterowaniem, tylko jeżeli pacjent
wykaże, iż 1) przedmiotowe świadczenie jest absolutnie niezbędne ze
względu na wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia oczekiwanego celu
medycznego, oraz 2) uzdrowisko/sanatorium, do którego chce się udać
pacjent, funkcjonuje w stosownym rejestrze.
W omawianym przypadku spór nie dotyczył kosztów świadczenia
medycznego, gdyż te mogły zostać pokryte w oparciu o prawo niemieckie (154.41 euro). Instytucja właściwa odmówiła jednak refundacji wydatków związanych z transportem (326.72 euro) oraz pobytem pacjenta w sanatorium (1124.84 euro). Leichtle nie uzyskał zwrotu, ponieważ
zdaniem instytucji właściwej analogiczne świadczenia były dostępne na
terenie niemieckich uzdrowisk (Bad Steben, Bad Münster am Stein i
in.). ETS zauważył, iż pacjent, który pragnie skorzystać ze świadczeń
20
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poza granicami Niemiec musi spełnić warunki, które nie są wymagane
od chorych leczących się wyłącznie na terenie kraju. Koszty związane z
zakwaterowaniem oraz wyżywieniem chorego – zdaniem Trybunału –
powinny zostać uznane za integralną część samego procesu leczenia
sanatoryjnego. Tak jak w przypadku świadczeń szpitalnych wymaga się
od chorego pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, tak w zakresie świadczeń uzdrowiskowych niezbędny jest pobyt chorego na terenie sanatorium. To samo dotyczy też kosztów transportu oraz wszelkiego rodzaju
danin publicznych opłacanych przez pacjenta na miejscu. Zdaniem Trybunału wymaganie od pacjenta wykazania wysokiego prawdopodobieństwa osiągnięcia celu leczniczego skutecznie odstrasza go od korzystania ze świadczeń sanatoryjnych poza państwem właściwym. W takim
wypadku wymóg uzyskania autoryzacji stanowi niczym nieuzasadnione
naruszenie zasady swobody świadczenia usług. Odnośnie drugiego warunku (wymóg rejestracji uzdrowiska) ETS orzekł, iż co do zasady wymóg ten jest dopuszczalny i uzasadniony tym bardziej, iż analogiczny
warunek muszą spełnić sanatoria niemieckie. Jednocześnie jednak Trybunał podkreślił, iż do sądów krajowych należy ustalenie czy przepis
ten jest stosowany w sposób obiektywny, nie naruszający art. 49 i 50
Traktatu.
W zakresie kosztów świadczeń udzielanych poza terytorium Unii
Europejskiej, Trybunał zaproponował następujące rozwiązanie. Jeżeli:
1. lekarze miejsca pobytu pacjenta, działając w stanie nagłym, w
oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej, zdecydowali się na transfer
pacjenta poza granice Unii, a
2. instytucja miejsca pobytu nie ma powodów do kwestionowania
tej decyzji,
koszty leczenia spadają na barki instytucji miejsca pobytu, zgodnie
ze stosowanym przez nią ustawodawstwem krajowym, tak samo jak ma
to miejsce w przypadku własnych obywateli.
Jeżeli zaordynowane leczenie należy do katalogu świadczeń przewidywanych przez ustawodawstwo państwa właściwego, stosowna instytucja (w tym wypadku Insalud) powinna dokonać zwrotu instytucji miejsca pobytu w trybie art. 36.
Jeżeli jednak zostanie ustalone, iż koszt leczenia udzielonego przez
państwo spoza Unii Europejskiej nie został pokryty przez państwo po-

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

41

Marcin Śliwka, Anita Gałęska

bytu, a jednocześnie wykazano, że pacjent miał prawo do pokrycia tych
kosztów, instytucja właściwa ma obowiązek dokonać zwrotu kosztów
poniesionych bezpośrednio przez pacjenta, pod warunkiem, że wykonane świadczenie jest przewidziane przez ustawodawstwo właściwe.

4. Prawo do leczenia obywateli polskich na obszarze Wspólnoty
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy uzyskali prawo do świadczeń zdrowotnych wykonywanych poza terytorium RP, na zasadach określonych w Rozporządzeniu oraz w samym Traktacie. Zagadnienie to zostało uregulowane w ustawie z 5 października 2005 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (dalej jako ustawa)21.
W celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych obywatel polski powinien złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie mu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dotychczas stosowane formularze E111 utraciły ważność. Karta upoważnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
w innym państwie członkowskim według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Obywatel polski może więc
skorzystać nieodpłatnie z tych świadczeń, które są udzielane osobom tam
ubezpieczonym. Koszt pozostałych świadczeń ponosi natomiast sam pacjent. Należy zwrócić uwagę, że NFZ nie pokrywa kosztów transportu
sanitarnego do Polski. Dochodzi więc do sytuacji, w których koszty leczenia obywatela polskiego za granicą są wielokrotnie wyższe niż koszt
leczenia w kraju, łącznie z kosztami transportu. Projekt nowelizacji ustawy zdrowotnej przewiduje, że NFZ będzie mógł sfinansować koszt transportu sanitarnego polskiego ubezpieczonego z zagranicy do kraju, jeżeli
koszt transportu będzie niższy niż koszt leczenia go za granicą.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pozwala na celowe udanie się na terytorium państwa obcego w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego. W takim wypadku pacjent może skorzystać ze
świadczeń jedynie po uzyskaniu zgody wyrażonej przez:
21
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1. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2. Ministra właściwego do spraw zdrowia
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Fundusz co do zasady nie finansuje
kosztów leczenia lub badań diagnostycznych przeprowadzonych poza
granicami kraju. Wyjątek stanowią omówione wcześniej normy koordynacyjne. W przypadku o którym mowa w art. 22 ust. 2 Rozporządzenia, na wniosek ubezpieczonego, jego przedstawiciela ustawowego lub
małżonka, prezes NFZ wydaje ubezpieczonemu zgodę na skorzystanie
ze świadczenia poza granicami RP. Kwestia ta została doprecyzowana
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2004 r. w sprawie
wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju22. Stosowny wniosek składa się za pośrednictwem właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. Świadczeniobiorca
lub osoba występująca w jego imieniu wypełnia pierwszą część wniosku, który przekazuje lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego – specjaliście właściwej dziedziny medycyny o tytule naukowym profesora lub
stopniu naukowym doktora habilitowanego. Ustalając potrzebę przeprowadzenia świadczenia lekarz powinien wziąć pod uwagę dotychczasowy przebieg choroby, zastosowane leczenie, stan zdrowia pacjenta,
prognozowany dalszy rozwój choroby oraz prawdopodobieństwo oczekiwania na wykonanie świadczenia w kraju. W tym zakresie lekarz powinien stosować rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu
i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane
świadczenia opieki zdrowotnej23. Lekarz powinien także wskazać placówkę opieki medycznej, znajdującą się na terytorium jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do której powinien zostać skierowany ubezpieczony. Lekarz
uzupełnia także część trzecią wniosku, zawierającą m.in. rozpoznanie
kliniczne, opis stanu zdrowia pacjenta, przebieg choroby oraz proponowany zakres leczenia. Ubezpieczony, jego przedstawiciel ustawowy
lub małżonek przekazuje lekarzowi tłumaczenie trzeciej części wniosku, wykonane przez tłumacza przysięgłego. Zebraną w ten sposób
dokumentację lekarz przekazuje do oddziału NFZ. Jeżeli oddział za22
23

Dz. U. Nr 279, poz. 2769.
Dz. U. 2005 r, Nr 206, poz. 1724.

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

43

Marcin Śliwka, Anita Gałęska

akceptuje placówkę wskazaną przez lekarza, niezwłocznie przesyła jej
tłumaczenie trzeciej części wniosku oraz uzgadnia z nią koszt świadczeń. Po dokonaniu tych ustaleń oddział przekazuje dokumentację prezesowi NFZ. Wyjątkowo oddział może skontrolować decyzję lekarza
przy pomocy konsultanta krajowego. W takim przypadku wypełnia się
dodatkowo czwartą część wniosku. Prezes NFZ w terminie 7 dni od
otrzymania dokumentacji wyraża zgodę na udzielenie świadczenia lub
odmawia jej wydania wraz z pisemnym uzasadnieniem. W przypadku
wyrażenia zgody, oddział wypełnia i poświadcza w dwóch egzemplarzach zaświadczenia E112 PL, uprawniające ubezpieczonego do uzyskania świadczenia.
Także Minister Zdrowia może skierować ubezpieczonego poza granice kraju celem uzyskania świadczenia zdrowotnego. Zagadnienie to
zostało uregulowane w art. 26 ustawy w zakresie świadczeń, których
nie przeprowadza się w kraju, a ich udzielenie jest niezbędne celem
ratowania życia ubezpieczonego lub poprawy jego stanu zdrowia. Świadczenia te finansowane są z budżetu państwa. Tryb wyrażania zgody przez
Ministra Zdrowia został doprecyzowany w rozporządzeniu z 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub
badania diagnostyczne poza granicami kraju24. Ubezpieczony, jego
przedstawiciel ustawowy lub małżonek, po uzupełnieniu pierwszej części wniosku przekazuje go lekarzowi, odpowiedzialnemu za wypełnienie dwóch dalszych części oraz wskazanie zagranicznej placówki medycznej. Także w tym trybie ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć
tłumaczenie trzeciej części wniosku. Po uzyskaniu stosownej dokumentacji lekarz zobowiązany jest przekazać ją konsultantowi krajowemu,
który bada zasadność wniosku oraz wypełnia jego czwartą część. Uzupełnioną dokumentację konsultant przekazuje do Biura Rozliczeń Międzynarodowych, które sprawdza wniosek pod względem formalnym,
kontaktuje się z placówką zagraniczną oraz sporządza wstępny kosztorys leczenia. Biuro przekazuje następnie wniosek Ministrowi Zdrowia,
który w ciągu 7 dni wyraża zgodę lub odmawia jej udzielenia. Rozliczenie kosztów leczenia następuje zgodnie z regułami zawartymi w Rozporządzeniu.
24
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Amer
yka w Europie – Health Maintenance Organizations
Ameryka
(HMO) – część 1

1. Wprowadzenie
W ciągu ostatnich dwóch dekad większość państw Europy reformowała swoje systemy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej poszukując
rozwiązań trapiących je problemów finansowych i organizacyjnych, które
wynikały z przemian gospodarczych, społecznych i technologicznych.
Przebudowa oparta o założenia modelu ubezpieczeniowego lub zaopatrzeniowego nie dawała jednak satysfakcjonujących rozwiązań, stąd
reformatorzy zaczęli twórczo łączyć elementy typowo ubezpieczeniowe (rozdział nabywcy i świadczeniodawcy – np. utworzenie internal
market w ramach brytyjskiej narodowej służby zdrowia (National Health Service – NHS) z zaopatrzeniowymi (przede wszystkim zasada powszechności), co dało impuls do postawienia tezy o konwergencji, tj.
wzajemnym zbliżaniu i upodabnianiu się obu modeli1.
Trzeba mieć jednak na uwadze, że ewentualna konwergencja nie
wyczerpuje zagadnienia, jako że nie wszystkie rozwinięte państwa zbudowały system ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej oparty o modele
ubezpieczeniowy lub zaopatrzeniowy. Stany Zjednoczone, jeden z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów świata, realizuje u siebie
model nazywany w literaturze przedmiotu modelem rezydualnym2. W
1
Szerzej na ten temat por. W.C. Włodarczyk, Polityka zdrowotna w państwie demokratycznym, Łódź,
Kraków, Warszawa 1996, str. 348 i n., tegoż: Reformy zdrowotne, uniwersalny kłopot, Kraków 2003, str. 136 i n.
2
Por zwłaszcza: G. Magnuszewska-Otulak, Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. Raport Beveridge’a. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zeszyt 3 (364) Warszawa 1992, a także: Włodarczyk
W.C. Polityka zdrowotna w państwie demokratycznym, Łódź, Kraków, Warszawa 1996, str. 408, 317-320.
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odróżnieniu od wspomnianych modeli państwo w tym wypadku odżegnuje się od przejęcia odpowiedzialności za zabezpieczenie społeczne
ogółu obywateli. Zadanie to, także na obszarze ochrony zdrowia przekazuje rodzinie, która, korzystając z wolnego rynku usług medycznych,
powinna zabezpieczać swoje potrzeby w tym zakresie. U podstaw tego
modelu leży głęboko liberalne przekonanie, że każdy ma prawo sam
decydować o przeznaczeniu swoich dochodów, o bieżących wydatkach,
a także o przyszłych uprawnieniach3.
Rozwój systemu 4 amerykańskiego kształtował się na przestrzeni
ostatnich 100 lat pod wpływem wielu czynników zewnętrznych. Doktryna określa wręcz jego charakter jako pragmatyczną, zmaterializowaną improwizację5, będącą odpowiedzią na zmieniające się okoliczności. Mówi się również, że system amerykański jest raczej wynikiem
historycznego przypadku, a nie zamierzonych działań czy też politycznego konsensusu6. Najbardziej zaś dosadnie formułuje tę myśl A.S.
Relman pisząc: „To nie jest system. To dysfunkcjonalna, nieuporządkowana i chaotyczna suma urządzeń służących do finansowania opieki
zdrowotnej, którą zwiemy systemem”7.
Pomimo faktu, że system amerykański jako całość jest bardzo drogi8 i niezbyt efektywny9, wykształciły się w nim specyficzne formy organizacyjno-prawne, słusznie przyciągające uwagę europejskich polityków
społecznych, reformujących istniejące systemy i poszukujących nowych
koncepcji, które łączą idee zabezpieczenia społecznego z mechanizmami
wolnorynkowymi. Działające for-profit instytucje, tzw. managed care,
są w tym kontekście postrzegane jako szczególnie atrakcyjna alternatyW.C. Włodarczyk, Polityka..., str. 318.
Wydaje się, że wobec braku jednolitych założeń i olbrzymiej różnorodności występujących w USA
rozwiązań, powstałych w drodze ewolucji a nie pod wpływem ustawodawcy, trudno mówić tu o modelu
rozumianym jako wyodrębniony według najbardziej charakterystycznych cech wzorzec, konstrukcja myślowa, obejmująca zasadnicze elementy składowe i podstawy aksjologiczne.
5
P.D. Bonnet Opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych. [w:] J.Fry, W.A.J. Farndale (red.) Międzynarodowa opieka medyczna. Porównanie i ocena organizacji opieki zdrowotnej na świecie, Warszawa 1976,
str. 85-115, str. 85.
6
Por. J. Kruse Das Krankenversicherungssystem der USA. Studien aus dem Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Sozialrecht; Bd. 16, Baden-Baden 1997, 109 str., str. 15.
7
A.S. Relman, Schroeder lecture. Reforming the U.S. health care system: what the legal & medical professions need to know, Health Matrix Vol. 15:423 2005, str. 423.
8
U.E. Reinhardt, Reforming the health care system: the universal dilemma, American Journal of Law &
Medicine, nr 1-2/1993, str. 29.
9
A.S. Relman, op. cit. str. 423 i n.
3
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wa tradycyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Dlatego niektóre kraje
europejskie zdecydowały się na przebudowę systemu w oparciu o założenia konstrukcyjne wybranych form organizacyjno-prawnych istniejących w USA. W Holandii powstały jednak wątpliwości, czy takie mechanizmy, sprowadzające się, w skrócie rzecz ujmując, do selektywnego kontraktowania świadczeniodawców i ograniczania wyboru ubezpieczonych do zakontraktowanych lekarzy, są w kontekście prawa europejskiego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
(dalej ETS) dopuszczalne. Niniejsze opracowanie ma na celu krótkie
zarysowanie tego problemu.

2. Health Maintenance Organizations – HMO
Zasadniczo podstawą systemu amerykańskiego jest wolny rynek usług
medycznych na którym swobodnie można wybierać kontrahentów
i nabywać świadczenia10. Pacjenci ponoszą koszty świadczeń samodzielnie, mogą też wybierać w szerokiej ofercie prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych. Jak wskazuje literatura, z tych możliwości korzysta około
70% mieszkańców USA11.
Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Podkreśla się, że indywidualne prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest dla większości Amerykanów nieosiągalne ze względów finansowych12. Przyczyną tego stanu rzeczy są między innymi stale rosnące
koszty świadczeń medycznych13, które prywatne firmy ubezpieczeniowe nie tylko muszą pokryć, ale dążą też (a może przede wszystkim) do
wygospodarowania zysku. W tym celu prywatni ubezpieczyciele starają
10
Szerzej na ten temat por. J. Jończyk, Przemiany w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej, Praca
i Zabezpieczenie Społeczne, nr 5/2006, str. 2 i n.
11
J. Kruse Das Krankenversicherungssystem... str 57.
12
Literatura podaje, że bez jakiegokolwiek ubezpieczenia pozostaje 16,3% populacji (44 miliony osób),
por. D.A.Stone, United states, Journal of Health Politics, Policy and Law, nr 5/2000, str. 954, także R.
Rzepka, Model finansowania świadczeń zdrowotnych w USA, Prawo i Medycyna, nr 12/2002, str. 135, także
P. Nejno, Nieubezpieczeni w Stanach Zjednoczonych. Kim są i jakie jest ich zdrowie, Prawo i Medycyna,
nr 1/2005.
13
Aby uświadomić sobie skalę zjawiska wystarczy porównać koszty świadczeń sfinansowanych przez
prywatnych ubezpieczycieli w roku 1970 – 20 miliardów $, z kosztami poniesionymi w roku 1994 – prawie
250 miliardów $. Por. J. Kruse Das Krankenversicherungssystem... str. 58.

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

47

Daniel Eryk Lach

się z jednej strony wprowadzać mechanizmy kontroli kosztów (cost containment), z drugiej zaś niejako „spłaszczyć” ponoszone koszty, rozbijając je na większe grupy ubezpieczonych i oferując ubezpieczenia grupowe. Ubezpieczenia grupowe (group health plan) oferowane są pracownikom przez ich pracodawców, oni też w większości przypadków
finansują ubezpieczenie swoich pracowników. Prawo przewiduje bowiem ulgi podatkowe dla firm, organizujących dla swoich pracowników tego rodzaju ubezpieczenia, które mają zapewnić aktualnym i byłym pracownikom, ich rodzinom, a także osobom związanym gospodarczo z danym pracodawcą, świadczenia medyczne finansowane przez
pracodawcę lub organizację pracodawców. Pracodawca ma do wyboru
wiele możliwości: może zatrudnić lekarza lub lekarzy realizujących te
świadczenia (quasi- zaopatrzenie), wykupić dla swoich pracowników
ubezpieczenie gwarantujące świadczenia rzeczowe albo też zwrot kosztów samodzielnie nabytych świadczeń (reimbursement) lub wybrać trzecią drogę – organizacje zapewnienia ochrony zdrowia – health maintenance organizations – HMO14.
HMO powstały w latach siedemdziesiątych XX wieku na fali poszukiwania oszczędności i rozwiązań prowadzących do zapewnienia jakości świadczeń zdrowotnych w ramach tzw. opieki zarządzanej (managed care)15. Ich bujny rozwój16 datuje się od roku 1973, kiedy to ustawa
o organizacjach zapewnienia zdrowia (Health Maintenance Organizations Act) zagwarantowała tym organizacjom dodatki, kredyty i poręczenia państwowe, a także, korzystając z prymatu prawa federalnego
nad prawem stanowym, wyłączyła przepisy lub praktyki poszczególnych
stanów mogące ograniczać działalność HMO17. Ważnym czynnikiem
było również zobligowanie pracodawców zatrudniających powyżej 25
Por. J. Kruse Das Krankenversicherungssystem... str. 58.
Należy jednak podkreślić, że samo pojęcie managed care rozumiane jest wieloznacznie, jako zarządzanie poprzez kontrolę spełniania świadczeń i indywidualnego procesu leczenia, lub też prościej jako
substytut selektywnego kontraktowania i, rzec można, „zarządzania przez dobór kontrahentów”. Por. J.
White, Targets and systems of health care cost control, Journal of Health Politics, Policy and Law, nr 4/1999,
str. 655 i n.
16
W 1997 roku członkami HMO było już ponad 50 milionów obywateli USA, a więc prawie 1/4 społeczeństwa, podczas gdy w 1976 roku zalewie 6 milionów. Por. J. Kruse Das Krankenversicherungssystem...
str. 63, także L.R. Gruber, M. Shadle, C.L. Polich, Datawatch, from movement to industry: the growth of
HMOs, Health Affairs, Summer 1988, str. 198.
17
Por. E.F. Haislmaier Why America’s Health Care System Is In Trouble. [w]: A National Health System
for America, edited by S.M. Butler and E.F. Haislmaier, Critical Issues, The Heritage Foundation, Washington 1989, str. 1-42, str. 20-21. Por. J. Kruse Das Krankenversicherungssystem... str. 63.
14
15
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osób do proponowania swoim pracownikom ochrony zdrowia w ramach
istniejącego planu HMO. Tym samym zniesiono jedną z poważniejszych
barier hamujących rozwój HMO, a mianowicie obawę inwestorów przed
angażowaniem się w ich tworzenie, które przy braku zainteresowania
mogły okazać się po prostu nierentowne18. Doniosłą rolę odegrało ponadto umożliwienie stanowym programom Medicaid oraz Medicare
nabywania świadczeń poprzez HMO19.
Samo pojęcie HMO stworzyli L. Butler i P. Ellwood jako próbę uporządkowania wielu rozmaitych i współistniejących rozwiązań realizujących założenia managed care20. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że odżegnali się oni od próby nadania temu pojęciu jednolitych ram organizacyjno-prawnych, co ważne stwierdzili również, że ustawodawca także
nie powinien podejmować prób w tym kierunku21. Potwierdzili tym samym wielość i różnorodność rozwiązań stosowanych dla urzeczywistnienia założeń managed care. Co zatem łączy wszystkie HMO i jest ich
cechą wspólną? Literatura zgodnie wskazuje, że podstawowym wyróżnikiem takich organizacji jest fakt, że aby zapewnić oszczędność kosztów i umożliwić odpowiednie zarządzanie opieką zdrowotną, łączą one
tradycyjnie rozdzielane dotąd zagadnienia finansowania i nabywania
świadczeń ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej (zadanie ubezpieczycieli) oraz ich spełniania na rzecz ubezpieczonych (zadanie świadczeniodawców)22. Innymi słowy, podczas gdy cała Europa zwraca się ku
rozwiązaniom stricte ubezpieczeniowym, opartym na rozdziale obu funkcji i rozbudowywaniu systemu kontraktowania świadczeń u niezależnych świadczeniodawców, w USA rynek dąży raczej do połączenia funkcji nabywcy i świadczeniodawcy w organizacjach HMO, działających w
części for-profit i konkurujących o klienta jakością spełnianych świadczeń, ale i ceną polisy. W odróżnieniu od tradycyjnych ubezpieczycieli,
opłacających świadczeniodawców na zasadzie fee-for-service lub po proE.F. Haislmaier Why... str. 21.
L.R. Gruber, M. Shadle, C.L .Polich, op. cit. str. 203.
20
Literatura amerykańska używa określenia „umbrella term“, por. H.S. Luft, Why are physicians so
upset abort managed care?, Journal of Health Politics, Policy and Law, nr 5/1999, str. 958 i n.
21
Por. T.R. Oliver, Policy Entrepreneurship in the social transformation of American medicine: the rise of
managed are and managed competition, Journal of Health Politics, Policy and Law, nr 4-5/2004, str. 706 i n.
22
J.S. Hacker, T.R. Marmor, The misleading language of managed care, Journal of Health Politics,
Policy and Law, nr 5/1999, str. 1036 i n., C.P. Druehl, HMO and insurance insolvency: the benefits and
detriments of a federal system, American Journal of Law & Medicine, nr 4/1997, str. 489.
18
19
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stu zwracających pacjentowi poniesione przez niego uprzednio koszty
(ubezpieczenie typu indemnity), HMO, jak podkreśla literatura, rozlicza się z zakontraktowanymi świadczeniodawcami poprzez opłacenie z
góry kwot rocznego ryczałtu obliczanego w zależności od ilości ubezpieczonych osób, a nie od liczby spełnionych świadczeń 23. Oznaczało to
jednak, i w tradycyjnym amerykańskim systemie było to prawdziwą rewolucją, że również kwestia oceny konieczności leczenia i zapewnienia
jakości świadczonych usług przeszła z lekarzy na organizację, co miało
wzmocnić kontrolę wydatków, ale także zapewnić spełnianie świadczeń
wysokiej jakości i w uzasadnionych medycznie przypadkach24 . HMO
jest zatem, można powiedzieć, ubezpieczycielem grającym na wolnym
rynku, który świadczenia dla swoich ubezpieczonych organizuje na sposób zaopatrzeniowy.
Kolejną istotną cechą, której znaczenie podkreślał już P. Ellwood,
jest akcentowanie prewencyjnej – a więc społecznej – natury tej formy
przedpłaconej opieki zdrowotnej25. Ten społeczny kontekst HMO widoczny jest w podkreśleniu z jednej strony roli współpracy wszystkich
świadczeniodawców zaangażowanych (zatrudnionych) przez daną organizację, z drugiej zaś potrzeby nie tyle udzielenia świadczenia konkretnemu potrzebującemu, co raczej zapewnienie (maintenance!) takiej wszechstronnej ochrony całej populacji należącej do HMO26. Zauważa się także, że zarządzający organizacjami HMO tak właśnie rozumieją swą rolę – jako ponoszenie odpowiedzialności za zaspokojenie potrzeb zdrowotnych określonej populacji, a nie jedynie sumy jednostek o zindywidualizowanych problemach27. Należy jednak mieć na
uwadze, że kwestie prewencyjne, promocja zdrowego trybu życia i zapobieganie zachorowaniom, to działania także o charakterze markePor. U.E. Reinhardt, op. cit., str. 28.
Literatura wskazuje, że w ponad 90% HMO funkcjonuje tzw. gatekeeper – lekarz autoryzujący przebieg leczenia i zezwalający na określone zabiegi szpitalne i specjalistyczne, 75% HMO wypracowało dla
swoich świadczeniodawców szczegółowe wytyczne dot. udzielania świadczeń, a niemal wszystkie wprowadziły rygorystyczne procedury kontrolne. J.K. Kilcullen, Groping for the reins: ERISA, HMO, Malpractice,
and enterprise Liability, American Journal of Law & Medicine, nr 1/1996, str. 27 i n., por. także J. Kruse
Das Krankenversicherungssystem... str. 60-61.
25
J.K. Kilcullen, op. cit. str. 26, także A.C. Enthoven, The history and principles of managed competition, Health Affairs, Supplement 1993, str. 39
26
tak S.L. Burton, Why liberals should embrace managed care, Journal of Health Politics, Policy and
Law, nr 5/1999, s. 911.
27
B.R. Furrow, From the doctor to the system: the new demands of health law, Health Matrix, vol. 14:67
2004, s. 70.
23
24
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tingowym (HMO walczą o klientów na wolnym rynku), mające również wymierny wpływ na koszty funkcjonowania danego podmiotu. Literatura wskazuje, że HMO mają zatem zarówno odpowiednią motywację, jak i środki i możliwości, aby podejmować tego rodzaju działania jako logiczne uzupełnienie efektywnego spełniania świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości28.
Trzeba przy tym pamiętać, że podmiotów realizujących założenia
managed care jest tak wiele, a metody ich funkcjonowania są tak zróżnicowane, że nawet amerykańska literatura przedmiotu ma kłopot z jednoznacznym zdefiniowaniem HMO. Najprostszy podział, uwypuklający
złożoność zagadnienia, a jednocześnie podkreślający jego innowacyjność,
dotyczy technik gwarantowania świadczeń rzeczowych i kontraktowania
świadczeniodawców. Klasyczną metodą jest zawieranie porozumień grupowych lub indywidualnych – quasi- pracowniczych (group/staff arrangements) z lekarzami różnych specjalności. W ramach opłaconych z góry
praktyk grupowych (prepaid group practices) pracują lekarze, z którymi
HMO zawarła porozumienie grupowe29 – umowę o świadczenie usług
(group plan), lub lekarze zatrudnieni i opłacani przez HMO jako jej pracownicy (staff plans)30. Inną możliwością jest zawieranie porozumień co
do ceny pojedynczego świadczenia z podmiotami określanymi jako związki indywidualnych praktyk (Individual Practice Associations – IPA). Lekarze prowadzący wolne praktyki, najczęściej pod wspólnym zarządem,
uzgadniają z HMO wysokość stawek za poszczególne świadczenia dla
członków danej HMO, poza tym mogą świadczyć usługi na ogólnych zasadach także dla innych osób31. Trzeba jednak zaznaczyć, iż w literaturze
zauważa się, że działające w podobny sposób organizacje zalecanych
świadczeniodawców (preferred providers organizations – PPO) lub organizacje wyłącznych świadczeniodawców (exclusive providers organizations
– EPO, oferujące świadczenia na zasadzie „lock-in”), nie mogą być trak28
Por. szerzej na ten temat S. Wilner, Heath promotion and disease prevention in HMOs, Health Affairs, Spring 1986, str. 123 i n.
29
Ta konstrukcja przypomina nieco zawierane w Niemczech umowy ramowe (Gesamtverträge), w których przedmiotem negocjacji jest całościowe wynagrodzenie wypłacane przez Kasy Chorych świadczeniodawcom (Gesamtvergütung), natomiast rozdział pomiędzy poszczególnych lekarzy jest już w gestii samorządu zawodowego. 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, str. 172
i n.
30
E.F. Haislmaier Why..., str. 20-21, także J. Kruse. Das Krankenversicherungssystem... str. 64.
31
J. Kruse Das Krankenversicherungssystem... str. 65.
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towane na równi z HMO jako instytucje managed care, ponieważ ograniczają się one do negocjowania rabatów i upustów dla swoich klientów, a
rozliczają się na zasadach fee-for-service (tyle, że uwzględniającego wynegocjowane rabaty), a nie w ramach kapitacyjnego ryczałtu32. Kolejnym
wariantem, jeszcze bardziej zacierającym różnice pomiędzy dotychczasowymi ubezpieczycielami, EPO, PPO i HMO jest tzw. model sieciowy
(network model), w ramach którego HMO zawiera po prostu kontrakty z
wybranymi zewnętrznymi świadczeniodawcami33. Zawsze jednak chodzi
o świadczenia opłacone z góry (prepaid).
Literatura34 wskazuje także szereg innych kryteriów, według których
można dokonywać klasyfikacji HMO: ograniczenie ubezpieczonego w
wyborze świadczeniodawcy (co wprost łączy się z metodą jego kontraktowania), kwestia ponoszenia ryzyka finansowego przez świadczeniodawcę (co rozumieć należy jako ryzyko o charakterze gospodarczym,
występujące przy metodzie kapitacyjnego ryczałtu, wyłączone przy
metodzie fee-for-service35), stopień i miejsce (moment) kontroli decyzji
dot. spełnianych świadczeń, działalność for-profit czy non-for-profit, czy
też wreszcie rozmiar danej instytucji (ilość członków poszczególnych
HMO waha się od kilku tysięcy do kilku milionów!). W konsekwencji
J.S. Hacker i T.R. Marmor stwierdzają, że mnogość stosowanych nazw
dodatkowo zaciemnia obraz, a wobec bogactwa form i różnorodności
stosowanych rozwiązań organizacyjno-prawnych pojęcie HMO jest jedynie pewnym hasłem, a kwintesencją założeń managed care wydaje się
być HMO w wersji staff plan36. Jako punkt odniesienia dla dalszych roz32
Tak H.S. Luft op. cit. str. 962, także A.R. Tarlov, HMO enrollment growth and physicians: the third
compartment, Health Affairs, Spring 1986, str. 30. Pojawiły się nawet głosy, że PPO tzw. drugiej generacji
I EPO dążyły raczej do zastąpienia HMO, tak P. Boland, Trends in second-generation PPOs, Health Affairs, Winter 1987, str. 79. Trzeba tez mieć na uwadze głosy, jakoby rabaty i upusty negocjowane przez PPO
nie przyczyniały się wcale do obniżania kosztów tych organizacji, które są przecież iloczynem ceny jednostkowej i ilości zrealizowanych świadczeń, a w braku skutecznych mechanizmów kontrolnych obniżona cena
może być łatwo kompensowana przez świadczeniodawcę nadmiernym udzielaniem świadczeń. Więcej: P.
Boland, The illusion of discounts in the Health care market, Health Affairs, Summer 1985, str. 93 i n.
33
L.R. Gruber, M. Shadle, C.L. Polich, op. cit., str. 201 i n.
34
Por. J.S. Hacker, T.R. Marmor, op. cit. str. 1037 i n.
35
Trzeba zauważyć, że w europejskim rozumienia pojęcie ryzyka finansowego czy gospodarczego tłumaczy się dokładnie odwrotnie – to przecież lekarz zatrudniony w ramach HMO jako pracownik lub zakontraktowany w ramach opłaconego z góry kapitacyjnego ryczałtu, chroniony jest przed stratą. Może się
natomiast zdarzyć, że w ramach ryczałtu będzie musiał udzielić tylu świadczeń, że przy metodzie fee-forservice byłoby to dla niego bardziej opłacalne. To właśnie ta okoliczność, że wysokość jego zarobków jest z
góry ustalona (ograniczona) oznacza, że zdaniem J.S. Hackera, T.R. Marmora ponosi on ryzyko finansowe. Podobnie: R.E. Patricelli, Employers as managers of risk, cost and quality, Health Affairs, Fall 1987, str.
78
36
Por. J.S. Hacker, T.R. Marmor, op. cit. str. 1041.
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ważań przyjmuję zatem przede wszystkim tą wersję HMO, w której lekarze zatrudnieni są jako personel danej HMO, a ubezpieczeni obowiązani są do korzystania wyłącznie z ich świadczeń, a więc hybrydę
modeli ubezpieczeniowego i zaopatrzeniowego, ale będącą niejako
negatywem konwergencji, do której doszło w Europie – zamiast ubezpieczeniowego rozdziału zaopatrzeniowe połączenie funkcji nabywcy i
świadczeniodawcy, zamiast powszechności i działania nie dla zysku –
wielość prywatnych instytucji for-profit działających tylko dla swoich
członków. Z punktu widzenia ubezpieczonych jak i świadczeniodawców kluczowym pojęciem i główną potencjalną przeszkodą w stosowaniu rozwiązań HMO w Europie byłoby zatem selektywne kontraktowanie, utrudniające ubezpieczonym swobodny wybór świadczeniodawcy,
zaś świadczeniodawcom – dostęp do rynku świadczeń finansowanych
ze środków publicznych. Na marginesie warto zauważyć, że takie rozwiązania przypominają etap zakładowych czy cechowych ubezpieczeń
wzajemnych, poprzedzający wprowadzenie powszechnych ubezpieczeń
społecznych w Europie.

3. Poszukiwanie nowych rozwiązań w Europie
a. Szwajcaria
W drodze narodowego referendum w 1995 roku Szwajcarzy od 1
stycznia 1996 roku zastąpili stary, powstały jeszcze w 1911 roku system
ubezpieczenia chorobowego, systemem nowym – obowiązkowym, powszechnym, respektującym mechanizmy wolnej konkurencji, zarówno
pomiędzy ubezpieczalniami, jak i świadczeniodawcami. Jedną z nowinek było wprowadzenie możliwości ubezpieczenia na zasadach HMO
poprzez wykupienie polisy tańszej, za to ograniczającej wybór świadczeniodawcy, przy czym poziom gwarantowanych świadczeń odpowiadać musiał standardom ustawowym37.
System szwajcarski zawiera szereg rozwiązań nowatorskich, zarówno w zakresie organizacji, jak i finansowania, stąd też jest obiektem
37
Por. A. Dorozynski, Swiss opt for compulsory health insurance, British Medical Journal nr 1995:310:11,
T.V. Perneger, J.-F. Etter, Swiss experience of managed care, British Medical Journal nr 1997:314:1695
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badań i analiz pod kątem możliwości jego adaptacji w innych krajach,
zwłaszcza w Niemczech38. Szczegółowe omówienie rozwiązań szwajcarskich wybiega jednak poza ramy niniejszego opracowania, którego
przedmiotem jest stosowanie rozwiązań typu HMO w Europie, dlatego też bliżej przyjrzę się jedynie temu zagadnieniu.
Oficjalne materiały informacyjne Federalnego Urzędu Zdrowia
(Bundesamt für Gesundheit)39 mianem ubezpieczenia HMO określają
jedną ze szczególnych form ubezpieczenia, polegającą na ograniczeniu
swobody wyboru lekarza lub szpitala. Art. 99 rozporządzenia z dnia 27
czerwca 1995 o ubezpieczeniu chorobowym (Verordnung
über die Krankenversicherung) 40 stanowi, że ubezpieczyciele mogą,
oprócz standardowego ubezpieczenia, oferować klientom także ubezpieczenie, w którym ograniczono swobodę wyboru świadczeniodawcy.
W przypadku wyboru przez ubezpieczonego tej formy ubezpieczenia
ubezpieczyciel może zrezygnować, częściowo lub całkowicie, z pobierania od ubezpieczonego franszyzy lub udziału własnego w kosztach
świadczenia i poprzestać na podstawowej składce – premii ubezpieczeniowej41. Premia ta może być dodatkowo obniżona w stosunku do premii ubezpieczonego na ogólnych warunkach, jednak rozporządzenie
wymaga, aby procent tej redukcji był uzależniony od oszczędności wynikających z faktu ubezpieczenia na warunkach HMO. W przypadku,
gdy brak jest stosownych danych rozporządzenie stanowi, że maksymalny upust nie może przekraczać 20% premii standardowego ubezpieczenia (art. 101c). Warto jednak podkreślić, że ani HMO, ani inna
ze szczególnych form ubezpieczenia (art. 93-101), nie przysługuje osobom zamieszkałym poza Szwajcarią, chyba, że fakt zamieszkiwania w
jednym z państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegii łączy się z
wykonywaniem pracy na terytorium Szwajcarii (art. 101a).
38
Por. m.in.: H. Clade, Gesundheitspolitik / Schweiz: Managed Care und Hausarzt-modelle in der
Bewährung, Deutsches Ärzteblatt z dnia 14.05.1999 (wersja elektroniczna – brak numerów stron, dotyczy
to wszystkich niżej wskazanych publikacji), tegoż: Schweizer Modell: nicht lupenrein übertragbar, Deutsches
Ärzteblatt z dnia 19.11.2004, E.B. Das Schweizer Modell, Deutsches Ärzteblatt z dnia 05.10.2001, J. Flintrop, Krankenversicherung: Wettbewerb nach Schweizer Vorbild, Deutsches Ärzteblatt z dnia 05.10.2001
39
www.bag.admin.ch/kv/beratung/d/index.htm
40
Szwajcarski dziennik ustaw (Amtliche Sammlung des Bundesrechts): AS 1995 3867
41
Termin „premia” jest w przypadku systemu szwajcarskiego bardziej adekwatny, podkreśla bowiem
różnice pomiędzy typową składką, o wysokości uzależnionej od dochodu ubezpieczonego, a premią (Kopfprämie) – „pogłówną” składką typu flat-rate, zróżnicowaną jedynie w zależności od wieku ubezpieczonego
(naliczana jest także w odniesieniu do dzieci i innych niepracujących członków rodziny!), regionu i ubezpieczyciela, ale niezależną od wysokości dochodów.
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Rozporządzenie nie posługuje się wprawdzie terminem HMO, ale
używają go zarówno materiały informacyjne Federalnego Urzędu Zdrowia, jak i literatura42. Jak jednak widać HMO jest rozumiane jako synonim ograniczenia swobody wyboru świadczeniodawcy, kwestie organizacyjne czy sposób kontraktowania świadczeniodawców nie jest brany pod uwagę. Warto natomiast zwrócić uwagę na sporą, bo maksymalnie aż 20%, potencjalną oszczędność na premii ubezpieczeniowej. Sądzę, że jest to różnica, która może zrekompensować ewentualne niedogodności w dostępie do świadczeniodawców i ograniczenie swobody
wyboru. Ale ten upust pokazuje także, że HMO, na tle standardowego
ubezpieczenia, postrzegane jest jako rozwiązanie tańsze. Trzeba bowiem pamiętać, że zawarcie kontraktu z kilkoma wybranymi świadczeniodawcami lub wręcz zatrudnienie ich na etatach (lub kontraktach) w
ramach „przychodni” należącej do danego ubezpieczyciela, upraszcza
procedurę kontraktowania świadczeń, oszczędza więc koszty o charakterze administracyjnym. To samo dotyczy procedur kontrolnych. Ubezpieczyciel może ograniczyć swój personel administracyjny, natomiast
obsługę kadrowo-płacową zatrudnionych (zakontraktowanych) lekarzy
prowadzić samodzielnie (i tak musi to robić w odniesieniu do własnych
pracowników administracji), lub powierzyć wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Z drugiej strony dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w HMO ubezpiecza się zaledwie 2% populacji, co
świadczy o tym, że forma ta nie jest atrakcyjna z punktu widzenia ubezpieczonych, a swoboda wyboru lekarza jest dla nich ważniejsza niż ewentualny upust. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że możliwości upustów
związanych z wysokością udziału własnego, przy zachowaniu prawa
swobodnego wyboru, są dla ubezpieczonych bardziej atrakcyjne43. Co
zaskakujące HMO bardzo pozytywnie oceniają zakontraktowani lekarze, podkreślając znaczenie kooperacji działań i nastawienie na jakość
świadczeń, a także większą swobodę działania niż w tradycyjnych ubezpieczeniach (!)44.

Por. np. J. Flintrop, Schweitzer… op. cit.
Por. J. Flintrop, Schweitzer… op. cit.
44
Por. J. Flintrop, Schweitzer… op. cit.

42

43
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b. Holandia
Od 1 stycznia 2006 r. w Holandii obowiązują nowe przepisy regulujące ubezpieczenie zdrowotne45. Ich wprowadzenie poprzedzały ponad
dwie dekady dyskusji nad kierunkiem i celami reform, nawiązujące do
doświadczeń zagranicznych, nie tylko europejskich, ale i amerykańskich46. Już choćby z tego powodu budziły one zainteresowanie specjalistów z zakresu polityki społecznej i były (są zresztą nadal) żywo dyskutowane w piśmiennictwie fachowym47.
Reformatorzy holenderscy zdecydowali się bowiem na drastyczną
przebudowę dotychczasowego systemu ubezpieczeniowego, w oparciu
o ideę prywatyzacji zadań państwa w zakresie zabezpieczenia społecznego obywateli, dotyczącego ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej.
Wprowadzili system powszechny, działający w oparciu o wolnorynkowe reguły konkurencji, zarówno pomiędzy instytucjami ubezpieczeniowymi, jak i świadczeniodawcami. Zastosowano przy tym nowatorskie i
dyskutowane także w innych krajach rozwiązania dot. m.in. zakresu
gwarantowanych świadczeń czy źródeł i sposobów finansowania.
45
Reforma holenderska zasługuje na szersze omówienie, wykraczające poza ramy tego opracowania,
dlatego też w tym miejscu skupię się wyłącznie na kwestiach organizacyjnych w kontekście HMO.
46
W tym kontekście warto zaznaczyć, że założenia zreformowanego systemu holenderskiego są niemalże identyczne jak założenia tzw. planu Clintona, zgodnie z którym w USA podjęto (nieudaną jak wiadomo) próbę wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z planem miało ono być
realizowane przez instytucje o charakterze prawnym zbliżonym do kas chorych („agresywni nabywcy”),
finansowane ze składek obciążających pracodawców i ubezpieczonych, wspartych subsydiami rządowymi,
oparte na zasadach powszechności, swobody wyboru ubezpieczyciela, wszechstronnego pakietu świadczeń, równości w dostępie do nich, z jednoczesnym uzależnieniem swobody wyboru świadczeniodawcy od
typu wybranego ubezpieczyciela i oferowanego przez niego tzw. planu (por. L.O. Gostin, Foreword: Health
care reform in the United States – the presidential task force, American Journal of Law & Medicine, Nr 1-2/
1993, str. 1 i n.). Zakładano więc różnorodność ofert i aktywność ubezpieczonego przy ich ocenie i wyborze, co, jak się wydaje, odpowiada nie tylko wartościom na których opiera się amerykańska gospodarka i
kultura, ale i wyzwaniom współczesności (np. przemiany na rynku pracy promują samodzielnych specjalistów z inicjatywą).
47
W języku angielskim: H. Maarse, A. Paulus, Has solidarity survived? A comparative analysis of the
effect of social heath insurance reform in four European countries, Journal of Health Politics, Policy and
Law, No. 4, August 2003, str. 585- 614, J.-K. Helderman, F.T. Schut, T.E.D. van der Grinten, W.P.M.M. van
de Ven, Market-oriented health care reforms and policy learning in the Netherlands, Journal of Health Politics, Policy and Law, Nos. 1-2, February – April 2005, str. 189- 209
W języku niemieckim: I. Weber, Krankenversicherugssysteme: Gesundheitswesen zwischen Staat und
Markt, Deutsches Ärzteblatt z dnia 06.11.1998 (wersja elektroniczna – brak numerów stron, dotyczy to
wszystkich niżej wskazanych publikacji), T. Gerst, Reformen im Gesundheitswesen: Blick über den Tellerrand, Deutsches Ärzteblatt z dnia 15.09.2000, N. Jachertz, Niederlande: der Wettbewerb soll’s richten, Deutsches Ärzteblatt z dnia 22.12.2003, P. Spielberg, Niederlande: Reform mit Fallstricken, Deutsches Ärzteblatt
z dnia 23.09.2005, C. Diers-Lienke, Niederlande: turbulenter Auftakt, Deutsches Ärzteblatt z dnia 24.03.2006,
T. Blöß, Risikostrukturausgleich: Blaupause Holland, Deutsches Ärzteblatt z dnia 24.03.2006, S. Rabatta, T.
Blöß, Reformvorbild Niederlande: nur bedingt geeignet, Deutsches Ärzteblatt z dnia 24.03.2006, J. Barthelt,
Krankenversicherung in den Niederlanden, Gesundheits- und Sozialpolitik, Heft 3/2006
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Elementem, który jest szczególnie istotny z punktu widzenia niniejszego opracowania jest kwestia powierzenia funkcji organizatora systemu nie tylko istniejącym dotąd kasom chorych, ale także, na tych samych zasadach, prywatnym firmom ubezpieczeniowym działającym dla
zysku48. Co więcej, zniesiono obowiązek kontraktowania, co oznacza,
że ubezpieczyciele swobodnie dobierają swoich kontrahentów spośród
świadczeniodawców, kierując się rachunkiem ekonomicznym i oczekiwaniami swoich klientów – ubezpieczonych. Tym samym ubezpieczony
musi liczyć się z ograniczeniami w dostępie do świadczeniodawców. To
zaś z kolei może oznaczać, że poszczególni ubezpieczyciele będą przybierać postać HMO, łącząc funkcję ubezpieczyciela (organizatora i
nabywcy świadczeń) z funkcją świadczeniodawcy, poprzez zatrudnianie personelu medycznego, w istocie nie pozostawiając swym członkom w tym względzie wyboru.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że, odmiennie niż w USA, taka praktyka, ograniczająca niektórym świadczeniodawcom dostęp do rynku
świadczeń zdrowotnych, może być uznana za sprzeczną z podstawową
wolnością Unii Europejskiej, jaką jest swoboda przepływu usług. Stałe
orzecznictwo ETS49 uznaje, że usługi w zakresie ochrony zdrowia są
usługami w rozumieniu Traktatu Unii Europejskiej (dalej TWE), niezależnie od sposobu, w jaki Państwa Członkowskie organizują i finansują swoje systemy ubezpieczeń społecznych. W jednym z orzeczeń ETS
stwierdził, iż „Usługa medyczna nie przestaje być świadczeniem usługi
dlatego, że jest opłacana przez krajową służbę zdrowia lub przez system zapewniający świadczenia w naturze. (…) nie ma potrzeby z punktu widzenia swobody świadczenia usług dokonywać rozróżnienia poprzez odwołanie się do faktu, czy pacjent opłaca poniesione koszty, a
następnie zwraca się o ich refundację, czy też kasa chorych lub budżet
krajowy bezpośrednio płaci usługodawcy”50. Dlatego też ustawodawca
48
Na ile taki zabieg zgodny jest z prawem europejskim jest kwestią wymagającą odrębnego omówienia, por. J.-K. Helderman, F.T. Schut, T.E.D. van der Grinten, W.P.M.M. van de Ven, op. cit. str. 207.
49
Orzeczenie Kohll, Sprawa C-158/96 z 28 kwietnia 1998, ECR 1998 str. I-1931, Orzeczenie Decker,
Sprawa C-120/95 z 28 kwietnia 1998, ECR 1998 str. I-1831, Orzeczenie Smits i Peerbooms, Sprawa C-157/
99 z 12 lipca 2001, ECR 2001 str. I-05473, OrzeczenieVanbraekel, Sprawa C-368/98 z 12 lipca 2001, ECR
2001 str. I-05363; Orzeczenie Müller-Fauré/van Riet, Sprawa C-385/99 z 13 maja 2003, ECR 2003 str. I04509; Orzeczenie Inizan, Sprawa C-56/01 z 23 października 2003 (jeszcze nie opublikowane); Orzeczenie
Leichtle, Sprawa C-8/02 z 18 marca 2004 (jeszcze nie opublikowane); Orzeczenie Watts, Sprawa C-372/04
z 16 maja 2006 (jeszcze nie opublikowane).
50
Orzeczenie Müller-Fauré/van Riet, Sprawa C-385/99 z 13 maja 2003, ECR 2003 str. I-04509; § 103.
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holenderski, mając na uwadze przytoczone orzeczenie ETS w sprawie
Müller-Fauré/van Riet uznał, że skoro zgodnie z tym orzeczeniem ubezpieczony ma prawo na koszt swojego ubezpieczyciela otrzymać świadczenie także w innym państwie członkowskim UE, od świadczeniodawcy niebędącego kontrahentem lub zatrudnionym jego ubezpieczyciela,
i w sytuacji, gdy jest to niezbędne, to tym bardziej niedopuszczalne jest
ograniczanie mu tego prawa w relacjach wewnętrznych. W takiej sytuacji, gdyby ubezpieczony chciał (lub musiał) skorzystać z usług świadczeniodawcy, który nie zawarł kontraktu z daną instytucją ubezpieczeniową, rozliczenie takiej usługi odbędzie się w drodze zwrotu pacjentowi kosztów opłaconego przez niego uprzednio świadczenia. Polisa zawarta na warunkach zagwarantowania świadczenia rzeczowego przekształca się więc wówczas w polisę typu reimbursement.
Czy taka ostrożność ze strony ustawodawcy holenderskiego była
konieczna? Czy w istocie prawo pierwotne lub wtórne Unii Europejskiej lub też ustalone orzecznictwo ETS uniemożliwia funkcjonowanie
HMO (łączącej funkcję ubezpieczyciela i świadczeniodawcy lub jedynie selektywnie kontraktującą wybranych świadczeniodawców), czy to
ze względu na ograniczanie dostępu świadczeniodawców do rynku, czy
też z powodu ograniczania swobody wyboru ubezpieczonym w państwach członkowskich UE? Tak rozumiana kwestia dopuszczalności
funkcjonowania HMO w państwach członkowskich UE będzie przedmiotem analizy w świetle wybranego orzecznictwa ETS w drugiej części niniejszego opracowania, w kolejnym numerze PiM.
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Restruktur
yzacja zobowiązań cywilnoprawnych publicznych
Restrukturyzacja
zakładów opieki zdrowotnej

1. Wprowadzenie
Przemiana systemu społeczno-politycznego jaka rozpoczęła się w 1989
roku w naszym kraju, przejawiająca się między innymi wprowadzeniem
zasad wolnorynkowych w gospodarce, winna wiązać się z dostosowaniem
wszystkich dziedzin życia do zmienionych realiów. W niektórych jednak
z tych dziedzin, w tym w ochronie zdrowia, zaniechano takich reform
strukturalnych, które pozwoliłyby na ich dostosowanie do obecnych stosunków społeczno-gospodarczych. W ciągu przeszło piętnastu lat jakie
upłynęło od początku reform gospodarczych, nie udało stworzyć się jednolitego, długofalowego programu reform systemowych w zakresie opieki
zdrowotnej, co powoduje, że kolejne oddłużania publicznych zakładów
opieki zdrowotnej nie dają planowanych efektów.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest wyłączenie zdolności upadłościowej tego typu jednostek. Zgodnie bowiem z art. 6 pkt 4 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze1 – zwana
dalej „p.u.n.” – nie można ogłosić upadłości publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, nawet mimo tego, iż znajdują się
one w stanie niewypłacalności w rozumieniu przepisów p.u.n. Rozwiązanie takie nie jest podyktowane żadnymi merytorycznymi przesłankami. Dalsze utrzymywanie tego stanu rzeczy może powodować wręcz
niekorzystne skutki dla gospodarki, gdyż sztuczne utrzymywanie poza
zakresem przepisów p.u.n. publicznych zakładów opieki zdrowotnej
może doprowadzić do stanu niewypłacalności wierzycieli tych zakła1

Dz. U. 2003 r., nr 60, poz. 535 z późn. zm.
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dów, co będzie sprzeczne z zasadami aksjologicznymi p.u.n., których
głównym założeniem jest eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów niezdolnych do konkurowania na rynku2. Takie rozwiązanie nie
jest też korzystne jeszcze z tego względu, iż podstawową zmianą, jaką
wprowadziły za sobą przepisy p.u.n., jest zespolenie spraw układowych
i upadłościowych w jednym postępowaniu3. Uniemożliwia to zakładom
opieki zdrowotnej korzystanie z możliwości zawarcia układu, co było
dopuszczalne4 na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów5.
Zwrócić również należy uwagę na to, że sama klasyfikacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako przedsiębiorcy budzi kontrowersje w orzecznictwie6, jak i doktrynie7.

2. Przesłanki restrukturyzacji publicznych ZOZ-ów
na podstawie ustawy restrukturyzacyjnej z 15 kwietnia 2005 r.
Pod wpływem presji społecznej niezadowolonej z istniejącego zadłużenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wywołanej również błędnymi rozwiązaniami ustawodawcy8, przyjętymi z przyczyn czysto politycznych, uchwalono w dniu 15 kwietnia 2005 r. ustawę o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej9 – zwana dalej „u.p.r.” Zgodnie z jej art. 2 ust. 1-restrukturyzacją finansową mogą
być objęte publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust.
2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej10, pro2

Z. Miczek Wyłączenia zdolności upadłościowej Prawo Spółek 2005 r., nr 7-8. s.74
D. Zienkiewicz w: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. D. Zienkiewicz , Warszawa
2004 r., s.13;
4
Zob. postanowienie SN z dn. 26.04.2002, (sygn. akt IV CKN 1667/00, OSNC 2003 r., z.5, poz. 6) z glosami
krytycznymi : R. Kołodziejskiego , Prawo Spółek 2003 r., nr 7-8. s 99 i P. Bielskiego, Rejent 2004 r., nr 2, s. 139
5
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24.10.1934 r., - Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U 1934
r., Nr 93, poz. 836 z późn. zm.), które utraciło moc z dniem 1.10.2003 r., co wynika z art. 545 pkt 3 p.u.n.
6
Uchwała SN z dn. 11.05.2005 r., sygn. akt III CZP 11/05, Wokanda 2005 r., nr 6;
7
Zob. glosę krytyczną J.P. Naworskiego do uchwały o której mowa w przypisie powyższym Monitor
Prawniczy 2006 r., nr 6, s. 322;
8
Zob. art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1995 r. Nr 1, poz. 2,
późn. zm.), tzw. „ustawy lex 203”
9
Dz.U. 2005 r., Nr 76, poz. 684.
10
Dz. U. 1991 r., Nr 91, poz. 408, z późn. zm.
3
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wadzone w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostki badawczo-rozwojowe realizujące zadania określone w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej wcześniej, jeżeli placówki te
zatrudniały na dzień 1 stycznia 2001 r. powyżej 50 osób (dalej zwane są
„zakładami”). Jak wskazuje art. 2 ust. 2 u.p.r. dany zakład może być objęty restrukturyzacją finansową na podstawie przepisów ustawy tylko jeden raz.
W art. 2 ust. 3 i 4 u.p.r. uregulowano kwestię możliwości restrukturyzacji finansowej połączonych zakładów. Mianowicie samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, powstały w wyniku połączenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej, może być objęty restrukturyzacją finansową na podstawie przepisów ustawy, gdy co najmniej jeden z
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegających
połączeniu spełniał przed połączeniem warunek pozwalający na przeprowadzenie restrukturyzacji. W takim wypadku restrukturyzacji podlegają wyłącznie zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, powstałego w wyniku połączenia w zakresie zobowiązań tego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
który spośród zakładów podlegających połączeniu spełniał warunki
ustawy. Jeżeli więc doszło do połączenia dwóch lub więcej zakładów, z
których każdy zatrudniał na dzień 1 stycznia 2001 r. powyżej 50 osób,
to restrukturyzacji podlegają zobowiązania wszystkich połączonych zakładów. W przypadku zaś, gdy któryś z łączonych zakładów nie spełniał
tego warunku, to jego zobowiązania, które ciążą na obecnie istniejącym zakładzie, nie podlegają restrukturyzacji.
Rozwiązanie to nie do końca można uznać za trafne, gdyż może być
krzywdzące dla tych zakładów, które podejmując próbę samodzielnej
restrukturyzacji, redukowały zbędne zatrudnienie, schodząc poniżej poziomu 51 osób. Również unormowanie dotyczące określenia samego
warunku nie jest do końca przekonywujące, gdyż nie precyzuje czy chodzi tutaj o zatrudnienie na pełny etat, zatrudnionych w ogóle, bez względu na liczbę etatów, czy też zatrudnionych w przeliczeniu na etaty.
Zgodnie z art. 4 u.p.r. restrukturyzacja finansowa zakładów obejmuje znane na dzień 31 grudnia 2004 r.:
1) zobowiązania publicznoprawne,
2) zobowiązania cywilnoprawne,
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3) indywidualne roszczenia pracowników wynikające z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (tzw. „ustawa lex 203”)
– powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia
2004 r.
Wątpliwości nasuwają się przy interpretacji sformułowania „znane”, zawartego w tym przepisie. Trudno bowiem jest mówić o zobowiązaniach, które mogłyby nie być znane zakładom, gdyż prawie wszystkie
takie zobowiązania wynikać będą z umów. Zobowiązania, które mogą
nie być znane, wynikać mogą z czynów niedozwolonych, jakie miały
miejsce przed dniem 31 grudnia 2004 roku, a co do których roszczenia
zostały zgłoszone do zakładu po dniu 1 stycznia 2005 roku. Wydaje się
też, że nie podlegają restrukturyzacji takie wierzytelności wynikające z
umów i z czynów niedozwolonych, które zostały zgłoszone do zakładu
przed dniem 31 grudnia 2004 roku, lecz nie zostały one uznane, a których powstanie przed tym dniem i dalsze istnienie zostało stwierdzone
późniejszym prawomocnym orzeczeniem sądu. Skoro bowiem zakład
kwestionował istnienie zobowiązania, to nie można mówić, że było ono
mu znane.
Niezrozumiałe jest przede wszystkim to, dlaczego nie posłużono się
innym zabiegiem legislacyjnym, a mianowicie – nie wprowadzono cezury roszczeń wymagalnych. Obecna regulacja powoduje nadmierne
uprzywilejowanie zakładów, a zarazem niepewność wierzycieli co do
statusu swoich wierzytelności.
Omawiane uregulowanie może być również kontrowersyjne ze względu na wsteczne działanie tej ustawy, co na pewno nie można uznać za
okoliczność sprzyjającą bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Przedsiębiorca, zawierając każdą umowę, ocenia ryzyko otrzymania zapłaty,
w tym biorąc pod uwagę możliwość redukcji wierzytelności na podstawie ustawowej (np. układ w toku postępowania upadłościowego lub
likwidacja dłużnika), co wpływa też na kalkulację wysokości ceny. Wprowadzenie omawianej regulacji może więc doprowadzić do tego, że sprzedawcy towarów i usług na rzecz zakładów będą żądać zapłaty w gotówce z powodu niepewności co do możliwości pojawienia się kolejnej ustawy, pozwalającej na redukcję ich wierzytelności.
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3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań cywilnoprawnych
publicznych ZOZ-ów
Dalsza część rozważań dotyczyć będzie zobowiązań cywilnoprawnych,
które mogą być przedmiotem restrukturyzacji finansowej. Restrukturyzacja tych zobowiązań, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.r., polega na
zawarciu przez zakład ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych, obejmujących – jak wynika z art. 11 u.p.r.
– kwotę główną wraz z odsetkami naliczonymi do dnia zawarcia ugody
restrukturyzacyjnej. Wynika z tego a contrario, iż restrukturyzacją nie
są objęte inne roszczenia związane z daną wierzytelnością, w szczególności koszty procesu wytoczonego przeciwko zakładowi. Za takim rozumieniem tego przepisu przemawia również to, iż u.p.r. jest regulacją
wyjątkową, co powoduje, że winna mieć do niej zastosowania ogólna
dyrektywa wykładni, mówiąca, iż wyjątków nie wolno interpretować w
sposób rozszerzający. Brzmienie art. 11 u.p.r. wskazuje też na to, że
restrukturyzacja dotyczy jedynie zobowiązań o charakterze pieniężnym,
natomiast wyłączone są spod działania tej regulacji zobowiązania o
charakterze niepieniężnym.
Postępowaniem restrukturyzacyjnym w zakresie wierzytelności objęci są wierzyciele ujęci w spisie wierzytelności cywilnoprawnych, w
którym umieszcza się: wysokość wierzytelności każdego z nich w podziale na kwotę wierzytelności głównej i odsetki (według stanu bieżącego oraz na dzień 31 grudnia 2004 r.), oraz listę zabezpieczeń tych
wierzytelności. Ugoda restrukturyzacyjna może, zgodnie z art. 13 u.p.r.,
polegać na:
1) umorzeniu tych zobowiązań w całości albo w części;
2) rozłożeniu spłaty tych zobowiązań na raty;
3) odroczeniu terminu spłaty tych zobowiązań;
4) przejęciu części lub całości zobowiązań zakładu przez podmiot,
który utworzył zakład, a w przypadku zakładów dla których podmiotem założycielskim jest państwowa uczelnia medyczna lub państwowa
uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie
nauk medycznych – także przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) zamianie tych zobowiązań na obligacje, wyemitowane przez zakład na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 u.p.r.
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Zasadą jest, że warunki restrukturyzacji zobowiązań winny być jednakowe dla wszystkich wierzycieli. Od tej zasady istnieją jednak dwa
wyjątki.
Po pierwsze – jeśli suma wierzytelności cywilnoprawnych należnych
w dniu 31 grudnia 2004 r. nie przekraczała kwoty 2 000,00 zł., to podlegają one spłacie w całości. To zastrzeżenie ustawowe może być rozumiane dwojako: jako wyłączenie takich wierzytelności w ogóle spod działania u.p.r. albo jako ograniczenie sposobów restrukturyzacji tych wierzytelności poprzez wyłączenie możliwości umorzenia (całościowego
lub częściowego) tych należności lub zamiany ich na obligacje. Wykładnia językowa wskazuje opowiedzieć się za drugą z tych możliwości,
zwłaszcza że art. 21 ust. 2 pkt 5 u.p.r nakazuje umieszczać w spisie wierzytelności cywilnoprawnych wszystkich wierzycieli (aktualnych i istniejących na dzień 31 grudnia 2004 roku), co sugeruje, że wszyscy wierzyciele, niezależnie od wysokości przysługujących im wierzytelności,
są objęci działaniem przepisów u.p.r. W przeciwnym razie nie byłoby
bowiem potrzeby umieszczania ich na tej liście. Jednakże wykładnia
celowościowa może wskazywać, że wolą ustawodawcy, aczkolwiek nieudolnie wyrażoną, było całkowite wyłączenie tych wierzycieli spod rygorów ugody restrukturyzacyjnej, co można uzasadniać chęcią nie pogarszania sytuacji wierzycieli drobnych, których spłata nie wpływa na
sytuację finansową zakładu. Takie stanowisko nie znajduje jednak poparcia w innych przepisach ustawy, które nigdzie nie wskazują na odmienne (uprzywilejowane) traktowanie takich wierzycieli. Zabezpieczeniem ich interesów jest zaś ograniczenie sposobów restrukturyzacji
ich wierzytelności.
Po wtóre – zgodnie z art. 12 ust 3 u.p.r. warunki ugody restrukturyzacyjnej mogą być zróżnicowane, w zakresie określonym w tej ugodzie, w
stosunku do danej grupy wierzycieli, z zachowaniem zasady równoprawnego traktowania uczestników tej ugody. Przepis ten nie zawiera żadnych wskazówek na czym może polegać zróżnicowanie poszczególnych
grup wierzycieli, co powoduje, że różnice w propozycjach restrukturyzacji mogą mieć charakter przedmiotowy i podmiotowy. Dopuszczalne jest
odmienne potraktowanie poszczególnych wierzycieli, przykładowo ze
względu na wysokość przysługujących im należności, termin wymagalności, (różnice przedmiotowe) lub ze względu na rodzaj wierzycieli (osoby
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fizyczne, przedsiębiorcy), albo też znaczenie dla funkcjonowania restrukturyzowanego zakładu, np. dostawcy leków, energii cieplnej i elektrycznej, banki (różnice podmiotowe). W odróżnieniu od zastrzeżenia zawartego w art. 279 p.u.n., jak też nieobowiązującego już art. 20 § 4 Prawa o
postępowaniu układowym11, niniejszy przepis nie zawiera też ograniczenia, że zróżnicowanie to może być korzystniejsze dla wierzycieli mających większe sumy należności. Może więc się zdarzyć, że wierzyciele tacy,
mogą być dotknięci mniejszą skalą redukcji (np. ich należności zostaną
spłacone szybciej lub zostaną zredukowane w mniejszej wysokości). Niezbędne jest jednak zachowanie zasady równoprawnego traktowania
uczestników tej ugody. Przy konstruowaniu propozycji restrukturyzacyjnych oznacza to obowiązek rozważenia interesów wszystkich wierzycieli, i to w taki sposób, aby ewentualne różnice warunków ugody pozostawały w proporcjonalności do tych interesów.
Wątpliwości interpretacyjne może budzić również określenie „suma
wierzytelności”, gdyż ustawodawca nie wskazuje, czy chodzi tutaj o sumę
wierzytelności głównych, czy też sumę wierzytelności podlegających restrukturyzacji, czy też w końcu sumę wszystkich wierzytelności, jakie
przysługują danemu wierzycielowi w stosunku do restrukturyzowanej
placówki. Wydaje się, że należy pod tym pojęciem rozumieć sumę wierzytelności wskazanych w spisie wierzytelności, a więc należności główne wraz z odsetkami.
3 . 1 . Po s t ę p o w a n i e w s p r a w i e z a w a r c i a u g o d y
restrukturyzacyjnej
Przesłankami zawarcia ugody, zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.r., jest opowiedzenie się za nią ponad 50% wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, mających łącznie ponad 2/3 ogólnej sumy wierzytelności, które przysługują wierzycielom wymienionym w spisie. Również tutaj pojawiają się
wątpliwości co do interpretacji tego przepisu. Przedmiotowy spis wierzycieli każe wymieniać wierzytelności istniejące w dniu 31 grudnia 2004 roku
oraz ich stan bieżący, natomiast nie są nim objęte wierzytelności, które
powstały po tym dniu. Brak jest zaś wskazania w stosunku do których wie11
Przepis art. 20 § 4 Rozporządzenia przywołanego w przypisie 6 stanowił, iż w propozycjach dłużnik
mógł przyznać szczególne korzyści wierzycielom, mającym drobne wierzytelności.
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rzytelności ma być liczona suma wierzytelności wymieniona w spisie, tzn.
czy chodzi o te z dnia 31 grudnia 2004 roku, czy też może według stanu z
dnia sporządzania spisu. Zwrot „przysługujących”, zawarty w tym przepisie, sugeruje, iż chodzi o aktualny stan wierzytelności, tj. z dnia głosowania
(opowiedzenia się), gdyż jeśli po dniu 31 grudnia 2004 roku nastąpiła spłata częściowa wierzytelności, to w tym zakresie nie będzie ona przysługiwała już wierzycielowi. Jednak ze względu na to, że w skład wierzytelności
podlegających restrukturyzacji wchodzą odsetki, to faktyczna ich wysokość
na dzień głosowania nie będzie zgodna z ich wysokością wskazaną w spisie
wierzytelności, gdyż zgodnie z art. 11 restrukturyzacja obejmuje odsetki
naliczone do dnia zawarcia ugody. Również samo ustalenie dnia zawarcia
ugody jest problematyczne. Art. 12. ust. 1 u.p.r. używa wyrażenia „ugoda
jest zawarta” w odniesieniu do głosowania, zaś art. 14 ust. 1 mówi, że „ugodę restrukturyzacyjną zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności”. Nie wiadomo też jak traktować wierzytelności, które wprawdzie
istniały w dniu 31 grudnia 2004 roku, ale na dzień sporządzania spisu wygasły na skutek zaspokojenia wierzyciela.
Przyjęta ugoda restrukturyzacyjna wiąże wszystkich wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, wymienionych w sporządzonym spisie, w
tym również tych, którzy opowiedzieli się przeciwko jej zawarciu lub w
ogóle nie zgłosili swojego stanowiska.
Jeżeli chodzi o warunki formalne zawarcia ugody restrukturyzacyjnej,
to przepis art. 14 u.p.r. enigmatycznie stwierdza jedynie, że zawiera się ją w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie wynika zaś z przepisów
u.p.r. w jakiej formie ma dojść do aktu głosowania nad tą ugodą.
Przy rozważaniu tego zagadnienia zwrócić należy przede wszystkim
uwagę na treść art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.r., który mówi o zawarciu przez
zakład ugody z wierzycielami. Oznaczałoby to, iż mamy do czynienia z
jedną czynnością prawną, której jedną stroną jest zakład, a po przeciwnej stronie występują wszyscy wierzyciele, bez względu na to czy wezmą udział w głosowaniu lub też opowiedzą się przeciwko zawarciu
ugody. Jednakże wierzyciele, którzy nie chcą wziąć czynnego udziału w
głosowaniu, nie mogą zostać do tego zmuszeni, jak też nie mogą zostać
zobligowani do złożenia oświadczenia woli w inny sposób.
Sam więc akt głosowania – wobec braku unormowań szczegółowych
– może odbyć się w różny sposób: poprzez osobiste głosowanie wierzy-
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cieli w oznaczonym miejscu i czasie (co może być jednak utrudnione),
lub w drodze pisemnego głosowania. Czy w takiej sytuacji głosowanie
pisemne może być uznane za zawarcie ugody na piśmie, co spełniałoby
wymogi art. 14 u.p.r? Zgodnie z art. 78 k.c. do zachowania pisemnej
formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu
na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, a do zawarcia
umowy wystarcza wymiana dokumentów, z których każdy obejmuje treść
oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Jeśli więc
w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym doszło do głosowania pisemnego, to oddanie głosów na piśmie za ugodą przez ponad 50% wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, mających łącznie ponad 2/3
ogólnej sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom wymienionym w spisie, powodować będzie przyjęcie ugody.
Należy uznać, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją analogiczną jak w
art. 290 p.u.n., w którym przyjęto, iż układ wiąże wszystkich wierzycieli
umieszczonych w spisie wierzytelności cywilnoprawnych, w tym głosujących również przeciwko układowi, a nawet nie biorących udziału w głosowaniu. Nie umieszczenie zaś danej wierzytelności w tym spisie – mimo
podstaw do tego – skutkować będzie tym, że ewentualna ugoda nie będzie w stosunku do tej wierzytelności odnosić żadnego skutku. W odniesieniu do przepisów p.u.n. wskazuje się bowiem, że konsekwencją braku
związania wierzyciela układem jest to, że wierzyciel ten będzie mógł dochodzić swych roszczeń od upadłego w pełnej wysokości12. Za poglądem
takim przemawia również treść art. 15 ust. 1 u.p.r., który daje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o uchylenie ugody tylko temu wierzycielowi, który został wymieniony w spisie. Skoro uprawnienia takiego nie
ma wierzyciel nie wymieniony w spisie, oznacza to, że postanowienia
ewentualnej ugody nie mają do niego zastosowania.
3.2. Przesłanki wystąpienia z wnioskiem o uchylenie
ugody
Przepisy u.p.r. przewidziały możliwość zaskarżania przez wierzycieli
ugody restrukturyzacyjnej, choć unormowania w tym zakresie też nie
12
F. Zedler (w:) A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarze Zakamycza,
Zakamycze 2003 r., s.734;
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mogą być uznane za zadowalające. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.r wierzyciel wierzytelności cywilnoprawnej wymieniony w spisie, może w terminie 7 dni od dnia zawarcia ugody zgłosić do sądu wniosek o uchylenie
ugody w całości lub w części w przypadku naruszenia przepisów art. 12
lub 13 u.p.r. albo gdy postanowienia ugody są oczywiście krzywdzące
dla wierzyciela, który zaskarżył ugodę.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.r. wniosek taki wnosi się do sądu rejonowego – sądu gospodarczego za pośrednictwem organu restrukturyzacyjnego, który przy jego rozpoznawaniu w sprawach nieuregulowanych
w art. 15 ust. 1-6 stosuje przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
postępowaniu nieprocesowym. Sposób tego odesłania wskazuje, że w
sprawach nieuregulowanych przepisy k.p.c. stosuje się wprost.
Jedną z takich nieuregulowanych dziedzin jest właściwość sądu, który
winien rozpatrywać wniosek o uchylenie ugody. Przepis ar. 15 ust. 2
u.p.r. wskazuje tylko właściwość rzeczową sądu, który ma rozpoznawać taką sprawę, co powoduje, że właściwość miejscową ustalić należy
na podstawie właściwych przepisów k.p.c., dotyczących postępowania
nieprocesowego. Zgodnie zaś z art. 508 § 1 k.p.c., jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy
jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu. Właściwość miejscowa, określona w
art. 508 § 1 k.p.c., ma charakter wyłączny i nie może być wolą uczestników zmieniona, a zatem nie jest dopuszczalna umowa o właściwość
sądu (art. 46 k.p.c.), bez względu na to, czy mamy do czynienia z właściwością wyłączną, czy wskazaną w przepisie szczególnym właściwością
przemienną13.
W razie więc braku przepisu szczególnego właściwość w postępowaniu nieprocesowym kształtuje się różnie, w zależności od tego, czy postępowanie wszczyna się przez złożenie wniosku, czy też z urzędu. Jeśli
postępowanie inicjowane jest na wniosek, wyłącznie właściwy jest sąd
zamieszkania wnioskodawcy14.
Skoro przepisy u.p.r. nie zawierają żadnych unormowań w zakresie
właściwości miejscowej, to ze względu na sposób odesłania do przepisów k.p.c., zastosowanie będzie miała norma art. 508 § 1 k.p.c., czego
13
14
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jednak nie można uznać za odpowiednią regulację. Zdarzyć może się
przecież, że w jednym czasie dwóch lub więcej wierzycieli złoży wniosek o uchylenie uchwały, powołując się na te same okoliczności (naruszenie przepisów art. 12 lub 13 u.p.r.), co spowoduje z kolei konieczność prowadzenia dwóch osobnych postępowań w różnych sądach (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wierzycieli),
w których mogą zapaść odmienne rozstrzygnięcia. Wydaje się, że właściwym postulatem de lege ferenda jest zmiana art. 15 ust. 2 u.p.r., przez
nadanie mu brzmienia: Wniosek wnosi się do sądu rejonowego – sądu
gospodarczego, właściwego ze względu na siedzibę zakładu, za pośrednictwem organu restrukturyzacyjnego.
Uprawnienie do złożenia wniosku posiada jedynie wierzyciel wymieniony w spisie wierzytelności, który może żądać uchylenia ugody w całości lub w części. Złożenie wniosku przez wierzyciela niewymienionego w spisie powodować będzie oddalenie wniosku z powodu braku legitymacji czynnej. Mimo obowiązku rozpoznania żądania wniosku na
rozprawie, co wynika z art. 15 ust. 4 u.p.r. w zw. z art. 514 § 1 zd. 1
k.p.c., w takiej sytuacji postanowienie oddalające wniosek może zapaść
na posiedzeniu niejawnym, na co pozwala art. 514 § 2 k.p.c. Przepis ten
stanowi bowiem, że nawet gdy ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy, sąd może, bez wzywania zainteresowanych do udziału w sprawie, oddalić wniosek na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z treści wniosku
wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.
Wierzyciel żądający uchylenia, zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.r., winien
wystąpić do sądu z wnioskiem w terminie 7 dni od zawarcia ugody, przy
czym winien uczynić to za pośrednictwem organu restrukturyzacyjnego. Wniosek wniesiony po upływie tego terminu pozostawia się bez
rozpoznania. Wprawdzie z omawianego przepisu nie wynika to wprost,
ale uznać należy, że termin zostanie zachowany, jeśli w czasie jego biegu wniosek zostanie złożony do organu restrukturyzacyjnego. Konsekwencją złożenia wniosku po upływie siedmiodniowego terminu jest
pozostawienie wniosku o uchylenie ugody bez rozpoznania.
Przepisy u.p.r. nie wskazują komu – organowi restrukturyzacyjnemu czy sądowi – przysługuje kompetencja do pozostawienia bez rozpoznania wniosku o uchylenie ugody, który został złożony po terminie.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw ocenić charakter tego
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terminu, a więc czy jest to termin prawa materialnego (zawity), czy też
prawa procesowego (formalny). Umiejscowienie tego terminu wskazuje, iż ma on charakter prawno-materialny, podobny do terminu do
zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej (art. 424 § 1 k.s.h.), którego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia. Z drugiej jednak strony rodzaj rozstrzygnięcia – „pozostawia
bez rozpoznania”, a więc bez badania merytorycznego wniosku, sugerować może, iż chodzi o rozstrzygnięcie formalne, zbliżone swoim rodzajem do odrzucenia wniosku. Jednakże nawet w tej sytuacji należy
zbadać przesłankę zachowania terminu, co jest – moim zdaniem – badaniem jednej z przesłanek materialnych, której spełnienie może skutkować uwzględnieniem wniosku. Dlatego też termin ten jest terminem
zawitym, a uprawnionym do pozostawienia wniosku bez rozpoznania
jest sąd, przy czym orzeczenie takie – wbrew literalnemu brzmieniu –
będzie miało charakter merytoryczny. Za takim rozumieniem tego przepisu przemawia również treść art. 15 ust. 1 u.p.r., gdzie wskazano, iż
wniosek zgłasza się do sądu, zaś przepis art. 15 ust. 2 u.p.r. nakazuje
jedynie uczynić to za pośrednictwem organu restrukturyzacyjnego.
W związku z tym, że mamy do czynienia z merytorycznym badaniem
wniosku, to postanowienie w tym zakresie może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Wprawdzie przepis nakazujący pozostawienie
wniosku bez rozpoznania (art. 15 ust. 3 u.p.r.), umieszczony jest przed
przepisem dotyczącym wyznaczenia rozprawy (art. 15 ust. 4 u.p.r.), ale
skoro to sąd władny jest do stwierdzenia tej przesłanki, a zgodnie z art.
15 ust. 4 u.p.r. sąd rozpoznaje wniosek na rozprawie, to również w tej
kwestii konieczna jest rozprawa. Przepisy omawianej ustawy nie wskazują, iż postanowienie w tym przedmiocie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym, a przepisy art. 505-525 k.p.c., określające ogólne
zasady postępowania nieprocesowego, również nie przewidują takiej
możliwości.
Rozprawa winna być wyznaczona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin ten ma charakter instrukcyjny, zaś jego określenie spowodowane jest znaczeniem jakie ma ugoda dla zakładu opieki zdrowotnej. Przepis ten może być interpretowany dwojako: jako obowiązek wydania zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy w terminie 14 dni
od daty wpływu wniosku lub jako obowiązek wyznaczenia rozprawy na
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termin nie dłuższy niż 14 dni od daty wpływu wniosku. Wydaje się, że
intencją ustawodawcy było stosowanie tego przepisu w ten drugi sposób, co jeden będzie utrudnione. Jeśli nawet przyjąć, iż sąd podejmie
czynności niezwłocznie i wyda zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy w
terminie trzech dni od daty wpływu wniosku, to uwzględniając czas niezbędny na dostarczenie wezwania dla uczestników postępowania i okres
w jakim musi zostać doręczone wezwanie przed rozprawą (zgodnie z
art. 149 § 2 k.p.c. musi to być co najmniej tydzień przed rozprawą, a
tylko w wypadkach pilnych może on zostać skrócony do trzech dni), to
prawidłowe przygotowanie rozprawy w tak krótkim terminie nie wydaje się możliwe. Zwrócić też należy uwagę, że przepis ten nic nie mówi o
terminie w jakim ma być wydane orzeczenie końcowe w sprawie, gdyż
czym innym jest wyznaczenie rozprawy, a czym innym zakończenie sprawy. Jeśli zamiarem ustawodawcy było zobowiązanie sądu do szybkiego
rozpoznania sprawy, to wydaje się, że należało posłużyć się innym sposobem regulacji, a mianowicie takim jak w art. 479 15 k.p.c. Przepis ten,
odnoszący się do postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych
stanowi, iż sąd powinien dążyć do wydania wyroku w sprawie w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia pozwu. Przy rozpoznawaniu
wniosku o uchylenie ugody, ze względu na przedmiot rozpoznania, mogą
pojawić się wnioski dowodowe, np. o dopuszczenie dowodu z opinii
biegłego ds. ekonomicznych, celem zbadania możliwości wywiązania
się z proponowanych warunków ugody, co w sposób automatyczny spowoduje niemożność wydania rozstrzygnięcia w tak krótkim terminie.
Wniosek o uchylenie ugody winien spełniać, zgodnie z art. 511 § 1
k.p.c. wymagania stawiane dla pozwu, przy czym zamiast pozwanego
winien wymieniać zainteresowanych w sprawie. Zgodnie z art. 510 § 1
k.p.c. zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania; może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do
zakończenia postępowania w drugiej instancji, a jeżeli weźmie udział,
staje się uczestnikiem. Na pewno takim zainteresowanym będzie zakład, ale zaraz rodzi się pytanie, czy zainteresowani będą również inni
wierzyciele. Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż zależy to od okoliczności faktycznych podniesionych na uzasadnienie wniosku. Wierzyciel domagający się uchylenia ugody może
bowiem powoływać się na to, iż jej warunki są krzywdzące dla niego,
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gdyż np. zaproponowano restrukturyzację zobowiązań w większym zakresie niż wynika to z potrzeb zakładu opieki zdrowotnej, co powoduje, że zainteresowanym (uczestnikiem) będzie wyłącznie zakład. Wnioskodawca może jednak powoływać się na inną okoliczność, a mianowicie, że innym wierzycielom zaproponowano, jego zdaniem bezpodstawnie, korzystniejsze warunki ugody. W takiej sytuacji zainteresowanymi
w sprawie będą też ci inni wierzyciele i będą oni uczestnikami postępowania, którzy winni być wskazani we wniosku o uchylenie ugody.
Brak jest podstaw do przyjęcia, aby zainteresowanym w sprawie był organ restrukturyzacyjny, który jest tylko organem pośredniczącym w przekazaniu wniosku jako podmiot prowadzący postępowanie restrukturyzacyjne.
Wniosek o uchylenie ugody podlegał będzie opłacie stosunkowej,
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2006 roku o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych15 – zwanej dalej u.k.s.c. – gdyż sprawa taka dotyczyć będzie praw majątkowych, a przepisy tej ustawy nie przewidziały
dla tego typu spraw opłaty stałej. Zastanowić się należy jaka winna być
podstawa do wyliczenia tej opłaty. Zgodnie z art. 511 § 1 k.p.c. w zw. z
art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 126ą § 1 k.p.c. – we wniosku o
wszczęcie postępowania należy podać wartość przedmiotu postępowania, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna. Jak wskazano to wcześniej, ugoda restrukturyzacyjna może dotyczyć jedynie zobowiązań o charakterze pieniężnym, więc wierzycielowi
domagającemu się uchylenia ugody zawsze będzie przysługiwać wierzytelność pieniężna. Jednakże ze względu na charakter sprawy uznać
należy, że przedmiotem postępowania nie zawsze będzie cała wierzytelność jakiej dotyczy ugoda. Zgodnie bowiem z cytowanym już art. 13
ust. 1 u.p.r. mogą być różne sposoby restrukturyzacji zobowiązań, a
wartość przedmiotu postępowania wyznaczona będzie właśnie przez
sposób restrukturyzacji. W przypadku umorzenia zobowiązań w całości lub w części (art. 13 ust. 1 pkt 1 u.p.r.) wartością tą będzie kwota
podlegająca umorzeniu. Natomiast w sytuacji rozłożenia spłaty zobowiązań na raty (art. 13 ust. 1 pkt 2 u.p.r.) lub odroczenia terminu spłaty
tych zobowiązań (art. 13 ust. 1 pkt. 3 u.p.r.), wartością będzie kwota,
której dotyczyć będzie przesunięcie terminów płatności.
15
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W sprawach rozpoznawanych w myśl przepisów o postępowaniu nieprocesowym postępowanie dowodowe przeprowadzane jest zgodnie z regułami ogólnymi16. Oznacza to, że ciężar wykazania okoliczności, dających
podstawę do uchylenia ugody, spoczywa na wnioskodawcy. O ile z wykazaniem naruszenia przepisów art. 12 lub 13 u.p.r. nie muszą łączyć się trudności dowodowe, gdyż będzie tutaj chodzić w gruncie rzeczy o uchybienia
natury formalnej, to w przypadku powołania drugiej z podstaw, tj. oczywiście krzywdzących postanowień ugody dla wierzyciela ją zaskarżającego,
wnioskodawca będzie musiał wykazać się większą aktywnością dowodową. W takiej sytuacji będzie on musiał bowiem wykazać, że propozycje
ugody są nie tylko dla niego niekorzystne (bo taka okoliczność będzie zawsze zachodziła), ale dodatkowo krzywdzące, tj. stawiające go w sytuacji
oczywiście gorszej niż zakład podlegający restrukturyzacji lub inni wierzyciele. Z takim oczywistym pokrzywdzeniem będziemy mieli do czynienia
na pewno wtedy, gdy zakład będzie chciał uzyskać taką restrukturyzację
swoich zobowiązań, która będzie nieuzasadniona jego sytuacją ekonomiczną lub też przyczynami, z powodu których sytuacja ekonomiczna tego zakładu jest zła (np. nieefektywne zarządzanie, nieprzemyślane zadłużanie
się). Niezbędne więc będzie w takiej sytuacji wykazanie przez wnioskodawcę jaki wpływ na jego sytuację ekonomiczną będzie miało wprowadzenie w życie ugody restrukturyzacyjnej
Po przeprowadzeniu rozprawy sąd orzeka postanowieniem (art. 516
k.p.c.), w razie uwzględnienia wniosku sąd uchyla ugodę w całości lub
w części i sporządza uzasadnienie z urzędu (art. 15 ust. 5 u.p.r.). Wynika z tego, iż w przypadku oddalenia wniosku uzasadnienie postanowienia sporządzane jest na wniosek na zasadach ogólnych, zgodnie z art.
517 k.p.c. w zw. z art. 357 k.p.c. Zgodnie zaś z art. 357 § 1 k.p.c. postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy,
gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w
terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Sporządzenie więc nawet z urzędu uzasadnienia postanowienia uchylającego lub zmieniającego ugodę, nie oznacza automatycznego doręczenia takiego uzasadnienia uczestnikom postępowania, jak też żąda16
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nia doręczenia takiego uzasadnienia ze skutkiem procesowym. Przepis
art. 15 ust. 5 u.p.r. przewidujący sporządzanie uzasadnienia z urzędu
ma na celu udzielenie wskazówek dla zakładu, zmierzających do wyeliminowania wadliwych elementów prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego lub samej ugody. Zgodnie bowiem z art. 16 u.p.r. zakład
jest obowiązany w przypadku uchylenia ugody w całości zawrzeć niezwłocznie ponownie ugodę, a w przypadku uchylenia ugody w części –
zmodyfikować ugodę, uwzględniając postanowienie sądu. Ewentualny
brak uzasadnienia postanowienia uchylającego ugodę mógłby powodować, iż zakład nie będzie w stanie wyeliminować dotychczasowych
błędów. Natomiast uczestnik postępowania pragnący otrzymać postanowienie wraz z uzasadnieniem, celem ewentualnego jego zaskarżenia, winien złożyć w terminie tygodniowym wniosek o sporządzenie
uzasadnienia i doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Ustawodawca nie wskazuje jednak jak należy rozumieć zwrot „zmodyfikować ugodę”. Jeśli bowiem sąd uchyli ugodę w całości, jednoznacznym
jest konieczność przeprowadzenia postępowania zmierzającego do zawarcia ugody w całości, przy czym jeśli uchybienia dotyczyć będą etapu
ustalenia spisu wierzycieli – to od tego momentu, a jeśli natomiast samej procedury przyjęcia ugody – to tylko w tym zakresie. W przypadku
jednak uchylenia ugody w części zakład ma obowiązek zmodyfikować
ugodę. Modyfikować oznacza wprowadzać modyfikacje, zmiany, poprawki, zaś modyfikacja to zamiana przekształcenie, przeróbka17. Czysto literalne odczytanie tego zapisu oznaczałoby, iż zakład ma obowiązek wprowadzić do już przyjętej ugody poprawki lub zmiany, zgodnie z
wytycznymi sądu zawartymi w uzasadnieniu zaskarżonego uzasadnienia. Jednakże stwierdzić należy, że sąd nie jest uprawniony do takiej
modyfikacji postanowień ugody, jeśli nie wyrazi na to zgody większość
wierzycieli, wskazana w art. 12 ust. 1 u.p.r., co w efekcie oznaczać musi
przedstawienie przez zakład nowych (zmodyfikowanych) propozycji
restrukturyzacji zobowiązań cywilnoprawnych, które będą zgodne z
wytycznymi sądu, zawartymi w uzasadnieniu postanowienia uchylającego częściowo ugodę i ponowne przeprowadzenie procedury głosowania.
17
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W zakresie zwykłych środków odwoławczych zastosowanie będą
miały ogólne zasady dotyczące postępowania nieprocesowego. Zgodnie z art. 518 k.p.c. od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy, przysługuje apelacja, którą zgodnie z art. 369
k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone
postanowienie, w terminie dwutygodniowym od doręczenia skarżącemu uczestnikowi postanowienia z uzasadnieniem, a jeżeli strona nie
zażądała uzasadnienia postanowienia w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.
Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 u.p.r. od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna18 nie przysługuje, więc nie mają tutaj
zastosowania ogólne zasady wskazane w art. 5191 k.p.c.
3 . 3 . Wy p o w i e d z e n i e u g o d y r e s t r u k t u r y z a c y j n e j
jako podstawa umorzenia postępowania
restrukturyzacyjnego
Od zaskarżenia ugody restrukturyzacyjnej z powodu jej sprzeczności z treścią art. 12 i 13 u.p.r. odróżnić należy wypowiedzenie tej ugody.
Wypowiedzenie ugody jest czynnością z zakresu prawa materialnego,
do której zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w zakresie
składania oświadczeń woli. Zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.r. ugoda restrukturyzacyjna może być wypowiedziana w czasie postępowania restrukturyzacyjnego tylko z ważnych powodów leżących po stronie zakładu, w szczególności w przypadku naruszenia przez zakład przepisów ustawy lub postanowień ugody restrukturyzacyjnej, jeżeli wypowie
ją ponad 50% wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, mających
łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności objętych ugodą. Uprawnienie to nie przysługuje przy tym – zgodnie z art. 14 ust. 3 u.p.r. – tym
wierzycielom wierzytelności cywilnoprawnych, którzy otrzymali obligacje, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 u.p.r., w zamian za posiadane wobec zakładu wierzytelności.
18
Wprawdzie art. 15 ust. 6 u.p.r. posługuje się pojęciem „kasacja”, to chodzi jednak tutaj o skargę
kasacyjną w rozumieniu art. 5191 k.p.c. w zw. z art. 3981 k.p.c., gdyż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22
grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. 2005 r., Nr 13 poz. 82) ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o kasacji w
rozumieniu k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym, oznacza to skargę kasacyjną w rozumieniu niniejszej ustawy.
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Skuteczne wypowiedzenie ugody, zgodnie z art. 14 ust 3 u.p.r. stanowi podstawę dla organu restrukturyzacyjnego do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, przy odpowiednim zastosowaniu art. 29 i
30 u.p.r.
Lakoniczność sformułowania przepisu art. 14 ust. 2 u.p.r. każe zastanowić się nad warunkami jakie muszą być spełnione, aby wypowiedzenie to było skuteczne. Jeśli chodzi o przesłanki materialne, to są
nimi ważne powody leżące wyłącznie po stronie zakładu, w szczególności naruszanie przez zakład przepisów ustawy lub postanowień ugody
restrukturyzacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że chodzi tutaj o u.p.r., choć
naruszenie innych przepisów ustawowych również może zostać uznane
za ważne powody, w szczególności, gdy w ich wyniku pogorszy się sytuacja ekonomiczna zakładu, mogąca skutkować niemożnością realizacji
postanowień ugody. Porównując treść art. 14 ust. 2 u.p.r. i art. 15 ust. 1
u.p.r., stwierdzić należy, że przesłanką wypowiedzenia ugody nie może
być naruszenie przepisów art. 12 i 13 u.p.r., gdyż niezgodność ugody z
tymi przepisami może być badane wyłącznie w ramach wniosku o uchylenie ugody.
Z naruszeniem postanowień ugody restrukturyzacyjnej będziemy
mieli do czynienia w sytuacji, gdy zakład nie będzie realizował jej postanowień, np. nie dotrzymywał terminów lub wysokości spłat, przy czym
wydaje się, że każdorazowo badać będzie trzeba, jaką przyczyną było
to spowodowane, gdyż powody do wypowiedzenia muszą być ważne.
Inny rodzaj naruszeń postanowień ugody może polegać na uprzywilejowanym, niezgodnym z warunkami ugody, traktowaniu niektórych tylko
wierzycieli, np. wcześniejszych spłatach tych wierzycieli. Zauważyć należy też, że nierówne traktowanie wierzycieli może przejawiać się również w tym, że zakład będzie zawierał nowe umowy tylko z niektórymi
dotychczasowymi wierzycielami, bez uzasadnienia ekonomicznego lub
po zawyżonych cenach, co w rezultacie prowadzić będzie do ich nieuzasadnionego uprzywilejowania.
Drugą przesłanką skutecznego wypowiedzenia ugody jest konieczność uczynienia tego przez więcej niż 50% wierzycieli cywilnoprawnych,
mających łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności objętych ugodą, przy czym do tych większości wlicza się również tych wierzycieli,
którzy otrzymali obligacje w zamian za swoje wierzytelności. Przepisy
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nie wymagają jednoczesnego wypowiedzenia ugody przez wierzycieli,
co powoduje, że dopóki nie zostaną przekroczone progi wskazane w
art. 14 ust. 2 u.p.r. ugoda jest wiążąca. Przepisy nie wymagają, aby podstawą wypowiedzeń dokonywanych przez poszczególnych wierzycieli
były te same przesłanki, co skutkuje tym, że poszczególni wierzyciele
mogą wskazywać różne powody, przy czym wszystkie one muszą leżeć
po stronie zakładu.
Skoro ustawa zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.r. nakazuje konieczność
zachowania szczególnej formy jedynie dla zawarcia ugody, tj. na piśmie
pod rygorem nieważności, to jej wypowiedzenie, zgodnie z art. 77 § 3
k.c., powinno być także stwierdzone pismem. Wprawdzie w tym przypadku nie jest to powiązane z rygorem nieważności, ale w praktyce trudno sobie wyobrazić niezachowania tej formy, choćby dla celów dowodowych.
W związku z tym, że dłużnikiem zobowiązań cywilnoprawnych jest
zakład, to wypowiedzenia ugody winny być kierowane również pod jego
adresem. Jednakże skoro umorzenia ma dokonywać organ restrukturyzacyjny, to również on winien być zawiadomiony o dokonywanych
wypowiedzeniach.
Dokonanie przez wierzycieli skutecznego wypowiedzenia ugody
obliguje organ restrukturyzacyjny, zgodnie z art. 15 ust. 3 u.p.r. w zw. z
art. 29 ust. 1 u.p.r., do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
Zwrócić należy uwagę, że przepisy art. 29 i 30 u.p.r. stosuje się tutaj
odpowiednio. Zwrot „odpowiednio” może oznaczać: stosowanie odnośnych przepisów bez żadnych zmian w ich dyspozycji, stosowanie
przepisów z pewnymi zmianami, lub niemożność stosowania odnośnych
przepisów głównie ze względu na ich bezprzedmiotowość, bądź też ze
względu na ich całkowitą sprzeczność z przepisami ustanowionymi dla
tych stosunków, do których miałyby one być stosowane odpowiednio19.
W związku z tym, oraz treścią art. 14 ust. 3 u.p.r. w zw. z art. 29 ust. 1
u.p.r., organ restrukturyzacyjny nie jest uprawniony do badania, czy
powody wypowiedzenia, jakimi kierowali się wierzyciele, są ważne i leżą
po stronie zakładu, gdyż wypowiedzenia takie są czynnościami cywilnoprawnymi. Natomiast organ ten władny jest zbadać, czy wierzytelności wierzycieli składających wypowiedzenie są objęte ugodą, oraz czy
19

J. Nowacki „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa Państwo i Prawo 1964 r., nr 3 s. 370-371.
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zachowane są większości, o których mowa w art. 14 ust. 2 u.p.r., gdyż są
to przesłanki formalne.

4. Zakończenie
Powyższe rozważania powodują, iż należy się krytycznie odnieść do
omawianej regulacji, jako przykładu nieprzemyślanej interwencji ustawodawcy, godzącej w podstawy obrotu gospodarczego, w świetle których równość podmiotów i pewność w zakresie trwałości stosunków zobowiązaniowych są wyznacznikami normalności stosunków społecznogospodarczych. Niezrozumiałym jest tworzenie dla jednego tylko typu
podmiotów, które są również uczestnikami obrotu gospodarczego, specjalnych procedur w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, zamiast poddania ich zasadom dotyczących ogółu przedsiębiorców, przewidzianych
w procedurze upadłościowej i naprawczej. Tworzenie uprzywilejowanego kręgu podmiotów może wręcz sprzyjać zaniechaniu wprowadzenia wśród nich zasad działania w oparciu o rachunek ekonomiczny, gdyż
zawsze będą mogły liczyć na interwencję państwa spowodowaną względami polityczno-społecznymi. Jeśli już natomiast ustawodawca decyduje się na taki rodzaj działania, to powinien zadbać, aby wprowadzane przepisy były jasne i czytelne, gdyż tylko wtedy mogą odnieść prawidłowy skutek.
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Prawo do dysponowania embrionami w prawie
porównawczym

1. Zagadnienia wstępne
Status prawny embrionu i prawo do dysponowania embrionami w
razie kolizji woli małżonków (lub pary niemałżeńskiej), zwłaszcza w
sytuacji separacji lub rozwodu, podobnie jak w razie śmierci jednego z
nich, należy do najbardziej kontrowersyjnych. Rozwój medycyny, technik prokreacji medycznie wspomaganej i inżynierii genetycznej rodzi
problemy, których dawniej nie było. Powstają pytania, czy embrion
może być przedmiotem własności i kto ma do niego większe prawo,
kobieta czy mężczyzna, czy może być przedmiotem darowizny i dziedziczenia; czy embrion ma prawo do ochrony, czy małżonkowie (konkubenci) mają prawo do odszkodowania (zadośćuczynienia) za zniszczenie „zamrożonych” embrionów1.
Konwencja Bioetyczna ani Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka czy też Rekomendacje Rady Europy kwestiami
tymi, mającymi charakter cywilistyczny, się nie zajmują. Poszczególne postanowienia dotyczą jedynie ochrony embrionów i genomu ludzkiego przed
eksperymentami i mutacjami, z wyjątkiem celów terapeutycznych lub diagnostycznych. Poglądy w doktrynie są rozbieżne ze względu na brak regulacji prawnych w wielu krajach, a także wyznania religijne, zasady moralne
1
Tribunal administratif w Amiens (Francja) w orzecz. z 9 III 2004 r. (D. 2004. J. Comm. 1051, z glosą
X. Labbée) oddalił powództwo małżonków wobec kliniki uniwersyteckiej o zadośćuczynienie pieniężne za
szkodę osobistą powstałą na skutek przypadkowego zniszczenia ponadliczbowych „zamrożonych” dziesięciu embrionów, które para zachowała dla przyszłej prokreacji. Uznał, że embriony nie są osobami, w związku
z czym powodowie nie mają podstaw do zadośćuczynienia za utratę osoby bliskiej, ani też do odszkodowania za utratę szansy stania się rodzicami, skoro mogą poddać się dalej procedurze prokreacji in vitro. Sąd
przyznał natomiast powodom odszkodowanie w kwocie 10 000 EURO za straty materialne i wydatki związane z tym zdarzeniem.
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czy orientację filozoficzną ich autorów. Małżonkowie, poddając się procedurze prokreacji medycznie wspomaganej in vitro, czasami zaznaczają w
umowie zawartej z kliniką, że w razie szczególnych okoliczności (np. separacji lub rozwodu, ciężkiej choroby lub śmierci jednego z nich), dalsze postępowanie medyczne nie będzie prowadzone, a „zamrożone” embriony
(komórki jajowe czy plemniki) pozostają do dyspozycji kliniki lub zostaną
przekazane innej anonimowej parze, albo zostaną unicestwione. Nie jest
do końca jasne, czy klauzule tego rodzaju uznać za ważne, gdy po pewnym
czasie, kiedy nastąpiło zapłodnienie in vitro, a jeszcze przed implementacją embrionu do macicy kobiety, jeden z małżonków klauzule te kwestionuje bądź cofa swoją zgodę na użycie embrionu.
Na skutek tego sprawy trafiają do sądów. Ponieważ prawo na ogół
nie nadąża za medycyną, to rozstrzygnięcie takich spraw nie jest łatwe,
brak jest bowiem szczegółowych unormowań prawnych, a do tego dochodzą kwestie etyczne. Sąd nie może odmówić jednak wydania orzeczenia, musi więc odwołać się do zasad ogólnych i wziąć pod uwagę
prawo porównawcze. Sprawy te bowiem, niezależnie od systemu prawa, są podobne.

2. Problematyka prawa do niewykorzystanych embrionów
w judykaturze USA
Ponieważ technika zapłodnienia in vitro jest najszerzej stosowana i najbardziej rozwinięta w USA, konsekwencją tego są liczne spory pomiędzy
stronami na wokandach sądowych. W braku precedensów sądy tworzą nowe
prawo2. W orzecznictwie amerykańskim najczęściej powołuje się sprawy
Davis v. Davis, 842, SW 2d 588 (Tennessee 1992) i Kass v. Kass, 91 N.Y.2d
554 (N.Y. 1997), do których nawiązują inne rozstrzygnięcia.
W pierwszej sprawie małżonkowie Davis po nieudanych próbach zajścia Mary Sue Davis w ciążę, adopcji dziecka, wielokrotnego zapłodnienia
in vitro (IVF) poprzez implantację embrionu do macicy Mary Sue, wystąpili o rozwód. W wyroku rozwodowym uzgodnili wszystkie warunki z wyjąt2
Pisałem o tym w artykule: Prokreacja medycznie wspomagana w systemie prawnym USA (w:) Ze sztandarem prawa przez świat. Księga dedykowana Profesorowi W. J. Wagnerowi, Kraków 2002, s. 335 i n.

80

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

Prawo do dysponowania embrionami w prawie porównawczym

kiem jednego: kto ma mieć opiekę („custody”) nad niewykorzystanymi siedmioma embrionami, złożonymi w klinice, w której dokonywane były próby
IVF. Tego dotyczyła powyższa sprawa. Mary Sue Davis początkowo chciała
kontynuować zapłodnienie in vitro, lecz następnie – po wyjściu za mąż –
zamierzała dokonać darowizny embrionów na rzecz anonimowej bezpłodnej pary. Junior Lewis Davis stanowczo się temu sprzeciwiał i żądał unicestwienia embrionów. Sąd stwierdzając, że embriony są od chwili zapłodnienia istotami ludzkimi („human beings”), przyznał opiekę nad nimi Mary
Sue Davis. Sąd Apelacyjny wyrok ten zmienił uznając, że Junior Davis ma
konstytucyjnie chronione prawo nieposiadania dzieci, gdy żona nie jest w
ciąży i nie zachodzą istotne interesy państwa, które usprawiedliwiałyby implantację embrionu wbrew woli jednej ze stron. Orzekł, że strony mają łączną
kontrolę i równe prawo do dyspozycji embrionami. Odwołanie Mary Sue
Davis rozpatrywał Sąd Najwyższy Tennessee. Nie mógł się oprzeć na żadnym precedensie, gdyż takiego nie było, ani też na ustawie, gdyż w tym
czasie – poza Luizjaną3, w żadnym stanie takiej ustawy nie uchwalono.
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że porozumienie w uprzedniej
umowie co do dyspozycji niewykorzystanymi embrionami, w razie takich
zdarzeń jak śmierć jednej ze stron, rozwód, zmiany majątkowe albo rezygnacja z procedury IVF, powinno być uznane za ważne, jako zawarte
pomiędzy genetycznymi rodzicami. Strony dając materiał genetyczny
posiadają bowiem prawo do dysponowania nim. Porozumienia takie ułatwiają rozstrzyganie późniejszych sporów4. W danej sprawie jednak strony podpisując umowę z kliniką takiego porozumienia nie zawarły.
Następnie Sąd Najwyższy rozważał status prawny embrionu. Nie znalazł żadnych precedensów w tej kwestii w orzecznictwie amerykańskim,
a w doktrynie była ona kontrowersyjna5. Odmiennie niż sąd I instancji,
a podobnie jak Sąd Apelacyjny uznał, że w świetle prawa Tennessee
3
Jedynie w stanie Luizjana ustawa Human Embryos (1986) przyznała embrionowi in vitro podmiotowość prawną (uznała go jako „juridical person”) jeszcze w okresie przedimplantacyjnym. Na skutek tego
zabroniła rozmyślnego unicestwienia embrionu; postanowiła, że wszelkie spory pomiędzy stronami powinny być rozstrzygane w najlepszym interesie embrionu. Niechciane embriony muszą być przeznaczone
do „adopcji implantacyjnej” - por. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 99.
4
Por. J.A. Robertson, Prior Agreements for Disposition of Frozen Embryos,Ohio State Law Journal 51/
1990, s. 407 i n.
5
Zob. J.A. Robertson, In the Beginning: The Legal Status of Early Embryos, Virginia Law Review 76/
1990, s. 437 i n.; Ethics Advisory Board (HEW), Report and Conclusions: HEW support of research involving human in in vitro fertilization and embryo transfer (1979) (w:) M.H. Shapiro, R.G. Spece, Jr., Bioethics
and Law, St. Paul, Minn. 1981, s. 551 i n.
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embriony nie mogą być uważane za osoby, ani za przedmiot własności,
lecz stanowią przejściową kategorię, która zapewnia im szczególne poszanowanie z uwagi na ich potencjalne ludzkie życie. Za niewłaściwe
ocenił stanowisko Sądu Apelacyjnego, że strony mają łączną opiekę
nad embrionami, gdyż w braku porozumienia pomiędzy nimi embriony będą dalej w depozycie kliniki. Ze względu na określony przez specjalistów 2-letni czas do wykorzystania embrionów, doprowadzi to do
rezultatu zgodnego z żądaniem Juniora Davis. Po upływie tego okresu
będą one nieprzydatne albo ulegną samounicestwieniu.
Z kolei analizował Sąd Najwyższy prawo do autonomii prokreacji.
Przyjął, że mieści się ono w prawie do prywatności, które zawiera się w
konstytucyjnym prawie do wolności. Uznał jednak, że prawo do autonomii prokreacji jest złożone z dwóch praw o równym znaczeniu: prawa do prokreacji i prawa do uniknięcia prokreacji.
Oba są poddane ochronie i ograniczeniom ustawowym. Stwierdził, że
biorąc pod uwagę zasady porządku publicznego i konstytucyjne prawo
do prywatności, interes Państwa w ochronie potencjalnego ludzkiego życia jest niewystarczający, aby usprawiedliwiał naruszenie autonomii prokreacji dawców gamet. W braku porozumienia strony muszą być widziane jako całkowicie równi dawcy. Wyważył ich interesy do prokreacji i
uniknięcia prokreacji. Zwykle powinien przeważyć argument na rzecz
zaniechania prokreacji, chyba że Mary Sue Davis chciałaby poddać się
kolejnej implantacji embrionów i tylko wtedy, gdyby nie mogła ona osiągnąć macierzyństwa innymi rozsądnymi środkami, a zwłaszcza przez adopcję. W sytuacji jednak, gdy chce ona darować embriony innej parze,
musi przeważyć interes strony żądającej zaniechania prokreacji, a więc
Juniora Davisa. W konsekwencji SN utrzymał w mocy orzeczenie SA
określając, że klinika może zastosować wobec embrionów normalną procedurę, jaką stosuje się do niewykorzystanych embrionów tak dalece, jak
ta procedura nie jest niezgodna ze stanowiskiem SN.
Orzeczenie Sądu Najwyższego oznacza, że przy konflikcie dwóch
praw: prawa do prokreacji i uniknięcia prokreacji, prawo kobiety, która nie jest w ciąży, jest słabsze niż prawo mężczyzny do zaniechania
prokreacji6.
6
Por. Judith F. Daar, Assisted Reproductive Technologies and Pregnancy Process: Developing and Equality Model to Protect Reproductive Liberties, American Journal of Law and Medecine 1999, n0 25, s. 460.
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Druga, podobna sprawa – Kass v. Kass została rozstrzygnięta przez
Sąd Najwyższy Nowego Jorku (1997). Maureen Kass i Steven Kass zawarli związek małżeński w 1988 r. Ponieważ Maureen nie mogła zajść w
ciążę poprzez stosunek płciowy, poddała się przez okres ponad 3 lat wielokrotnym próbom zapłodnienia IVF. Po serii niepowodzeń małżonkowie zgodzili się na rozwód. Spornym punktem było prawo do dyspozycji
pięcioma „zamrożonymi” embrionami, pomimo iż w porozumieniach złożonych w John T. Mother Memorial Hospital kwestię tę uregulowali. Zastrzegli, że deponują embriony na okres 5 lat i że nie będą one wykorzystywane dla żadnych celów bez pisemnej zgody obojga. W braku zgody
co do „własności” embrionów, w jednym z porozumień ustalili, że w razie rozwodu sprawę rozstrzygnie sąd, a w drugim, że w razie zaniechania
procedury IVF albo niezdolności podjęcia decyzji co do dyspozycji embrionami, przeznaczają je do celów badawczych programu IVF. Następnie, gdy małżonkowie postanowili się rozwieść, sporządzili dokument, w
którym „zamrożone” embriony oddają dla Mother Hospital do celów badawczych. Pomimo to niedługo później Maureen Kass zmieniła zdanie i
wystąpiła do sądu o przyznanie jej wyłącznej opieki nad embrionami,
ponieważ w przyszłości zamierza się poddać kolejnym próbom IVF.
Sąd pominął wszelkie sporządzone przez małżonków dokumenty uznając, że nie są wystarczająco jasne. Powiedział, że „prawa prokreacyjne”
męża w sytuacji zapłodnienia in vitro nie są większe, aniżeli w przypadku
zapłodnienia in vivo, tak więc jego prawa kończą się w momencie zapłodnienia, a dyspozycja embrionami należy do swobodnego uznania
żony. Przyznał powódce wyłączne prawo do określenia przeznaczenia
embrionów, w tym użycia ich do kolejnej próby zajścia w ciążę.
Rozpatrując apelację pozwanego Sąd Najwyższy stwierdził przede
wszystkim, że sąd orzekający popełnił podstawowy błąd zrównując decyzję
przyszłej matki poddania się implantacji embrionu, który jest produktem
jej udziału w procedurze IVF, z prawem ciężarnej kobiety wykonywania
wyłącznej kontroli nad losem jej płodu. Zdaniem Sądu dyspozycja embrionami nie implikuje prawa kobiety do prywatności albo integralności
cielesnej w zakresie wyboru reprodukcji. Przed implementacją embrionu
nie stosuje się fundamentalnych praw, które powstają w razie ciąży7.
7
Co do urodzenia dziecka lub aborcji bez nadmiernej ingerencji ze strony państwa – zob. orzecz. SN
USA w sprawie Roe v. Wade (1973) 410, US 113; Planned Parenthood of S.E. Pa v. Casey (1992), 505 US 883.
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Sąd przypomniał tu orzeczenie w sprawie Davis v. Davis, którego
tezy podzielił. Następnie zbadał dokumenty, podpisane przez strony i
nie znalazł w nich niejasności. Orzekł, że decyzja co do prób urodzenia
dziecka poprzez procedurę IVF, określenia przeznaczenia embrionów,
jest w wysokim stopniu osobista i należy raczej do przyszłych rodziców
niż do sądu. Zgodnie z tym, gdy strony określiły swój wspólny zamiar
co do dyspozycji embrionami na przypadek nieprzewidzianych zdarzeń,
ich decyzja musi być honorowana i sądy muszą się powstrzymać przed
jakąkolwiek ingerencją w wolę stron. Dowód z dokumentów wskazuje
niewątpliwie, że strony w sposób jasny i wyraźny dokonały wyboru, a
późniejsza decyzja powódki nie może jednostronnie zmienić wspólnego uzgodnienia.
W związku z tym Sąd uchylił zaskarżony wyrok i polecił sądowi orzekającemu rozstrzygnąć sprawę tak, aby dyspozycja embrionami była zgodna z zawartym przez strony porozumieniem, czyli że w razie orzeczenia
rozwodu embriony zostaną przeznaczone do celów badawczych IVF.
Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy Sąd Apelacyjny Nowego Jorku
(91 N.Y. 2d 554) orzekł zgodnie z wytycznymi SN. Uznał, że strony
podpisując dokument jasno wyraziły swój zamiar przeznaczenia embrionów do celów badawczych programu IVF i ich wolę prawo musi
honorować.
Warto też wskazać na sprawę J.B. v. M. B. (Sąd Wyższy New Jersey,
1998), w której rozwodzący się mąż dochodził opieki nad „zamrożonymi” małżeńskimi embrionami, podczas gdy żona żądała ich zniszczenia. Mąż przeciwstawiał się temu ze względów religijnych i wnosił, aby
sąd dozwolił mu użyć embrionów z przyszłą partnerką albo podarować
innej parze. Ponieważ nie było pomiędzy stronami żadnej umowy co
do decydowania o niewykorzystanych embrionach, sąd oparł się na wcześniejszych precedensach, a zwłaszcza orzeczeniu Davis v. Davis. Uznał,
że skoro mąż miał rozsądną możliwość osiągnięcia ojcostwa na innej
drodze, to żona chcąca uniknąć prokreacji miała w tym większy interes,
który powinien przeważyć i orzekł zgodnie z jej żądaniem8. Sąd Wyższy
Apelacyjny New Jersey (N.J. Super 223, 751A 2d 613), podtrzymał to
orzeczenie. Sąd stwierdził, że istnieją dwa konstytucyjne prawa: „right
to create” i „right not to create”. Nie można zmusić żony, która żąda
8
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Por. Judith F. Daar, op.cit., s. 456.
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unicestwienia embrionów, do urodzenia jej biologicznego dziecka.
Nawet jeśli byłaby zwolniona z wszelkich zobowiązań finansowych i opiekuńczych, to fakt, że jej dziecko istnieje w obcym środowisku, może
być przez nią nie do zaakceptowania.
Tą drogą poszedł też w podobnej sprawie A.Z. v. B.Z., (150, 725 N.E.
2d 1051), Sąd Najwyższy Massachusetts (2000). Stanął na stanowisku, że
jeżeli nawet małżonkowie dawcy gamet zawarli porozumienie co do dyspozycji „zamrożonymi” embrionami na przypadek rozwodu, to nie można zmusić dawcy, aby stał się rodzicem wbrew swej woli. Sądy nie mogą
wymuszać wykonania umów, które naruszają porządek publiczny.
Warto przytoczyć także sprawę David J. Litowitz v. Becky J. Litowitz,
rozstrzygniętą przez Sąd Apelacyjny Washingtonu (2000, 102 Wash.
App. 934, 10 P. 31 1086). W tej sprawie, ponieważ żona była bezpłodna,
małżonkowie otrzymali od dawczyni na podstawie umowy darowizny
komórki jajowe celem inseminacji in vitro (IVF). Zostały one zapłodnione nasieniem męża, skutkiem czego powstało pięć embrionów, trzy
zostały implementowane „zastępczej matce”, a dwa zamrożone. „Zastępcza matka” urodziła dziecko i wydała je małżonkom. Pomiędzy
małżonkami doszło jednak do rozwodu. Ponieważ umowa z dawczynią
komórek jajowych nie przewidywała przeznaczenia embrionów w razie
rozwiązania małżeństwa, każda ze stron żądała przyznania jej prawa
do dwóch niewykorzystanych embrionów. Becky zamierzała kontynuować proces prokreacji, a David chciał oddać je do „adopcji” przez
inną parę. Sąd orzekł, że: 1) mąż jako dawca gamet do embrionów ma,
w razie rozwiązania małżeństwa, konstytucyjne prawo uniknięcia prokreacji z poszanowaniem praw embrionów, natomiast 2) żona, która
nie przyczyniła się do powstania embrionów, takiego prawa nie ma;
mąż może to prawo wykonać przez dozwolenie na „adopcję”, aby uniknąć wejścia w niechcianą rolę rodzica.
Sędzia Bridgewater uważał, że w istocie chodzi tu o prawo do kontroli nad materiałem genetycznym. Gdyby przyznać Ms. Litowitz embriony, to uzyskałaby ona kontrolę nad materiałem genetycznym Mr
Litowitza, co naruszałoby jego fundamentalne prawo do autonomii
prokreacji.
Można więc stwierdzić, że w orzecznictwie ukształtował się pogląd,
iż w razie sporu pomiędzy stronami przeważa argument na rzecz unik-
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nięcia prokreacji, podobnie jak w sprawie aborcji, gdy mężczyzna nie
ma prawa sprzeciwu wobec wyboru kobiety poddania się przerwaniu
ciąży9. Celem jednak zapobieżenia takim sporom wiele stanów wydało
w ostatnich latach ustawy, które wymagają, aby pary poddające się reprodukcji wspomaganej – ART (Assisted Reproductive Technologies),
podpisały porozumienie określające dyspozycję niewykorzystanymi
embrionami10.

3. Problematyka prawa do niewykorzystanych embrionów
w prawodawstwie europejskim
W krajach europejskich, które w ostatnich latach coraz częściej regulują problematykę prokreacji medycznie wspomaganej i inżynierii
genetycznej, rozwiązania powyższego problemu są zróżnicowane. We
Francji małżonkowie (konkubenci) muszą wyrazić zgodę na piśmie
przed każdym zabiegiem. W razie „zamrożenia” embrionów „ponadliczbowych” (w danej chwili niepotrzebnych do zapłodnienia) na dopuszczalny okres maksymalnie do 5 lat, co roku będą pytani, czy podtrzymują swój zamiar dokonania sztucznej inseminacji. W razie śmierci jednego z partnerów prawo do użycia embrionu przez drugiego wygasa11. W Danii, Grecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Holandii każda
ze stron ma prawo do swobodnego cofnięcia zgody w każdym stadium
postępowania, do chwili implementacji embrionu do macicy kobiety.
Uprawnienie to jest uregulowane w aktach prawnych, podczas gdy w
Belgii, Niemczech i Finlandii jest to praktyka kliniczna 12.
W Austrii, Estonii i Włoszech13 mężczyzna może cofnąć swoją zgodę tylko do chwili zapłodnienia gamet in vitro. Potem decyzja należy
9
Zob. orzecz. SN w sprawie Planned Parenhood of Central Missouri v. Danfort (1976) 428 US 52 – por.
M.H. Shapiro, R.G. Spece, Jr., op.cit., s. 431.
10
Por. Judith F. Daar,op.cit., s. 457.
11
Por. M. Nesterowicz, Ochrona osobowości, prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna
w prawie francuskim (w:) Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s.
202-203.
12
Podaję za uzasadnieniem orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie EVANS v.
The United Kingdom (no 6339/05 z 7 III 2006 r.), o czym dalej.
13
Por. J. Haberko, Prawne aspekty prokreacji wspomaganej medycznie w świetle nowej ustawy włoskiej,
Prawo i Medycyna 1/2005, s. 93
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wyłącznie do kobiety. Na Węgrzech14, ponieważ procedura IVF stanowi większy ciężar dla kobiety niż mężczyzny, brak uprzedniego pisemnego zastrzeżenia o możności wycofania się z niej powoduje, że kobieta jest uprawniona do kontynuowania postępowania w razie śmierci
partnera albo rozwodu.
Prawem do dyspozycji embrionami zajmowały się również sądy w
Izraelu w sprawie Nachmani v. Nachmani (50/4 P.D. 661/Isr). Bezdzietne małżeństwo zdecydowało się poddać zapłodnieniu IVF, a następnie
zawrzeć umowę o urodzenie dziecka z „zastępczą matką” w Kalifornii,
ponieważ żona nie była zdolna donosić ciążę. Małżeństwo podpisało
umowę z „zastępczą matką”, lecz w umowie z kliniką nie zawarło postanowienia o dysponowaniu embrionami w razie separacji. W klinice
pobrano ostatnie 11 jajeczek żony i zapłodniono in vitro spermą męża.
Zanim jednak embriony zostały implementowane „zastępczej matce”
małżeństwo uległo separacji, i mąż, który miał mieć dzieci z inną kobietą, sprzeciwił się użyciu embrionów. Sąd Okręgowy rozstrzygnął na
korzyść żony przyjmując, że mąż nie mógł wycofać swojej zgody na posiadanie dziecka, podobnie jak mężczyzna, który zapłodnił swoją żonę
poprzez stosunek seksualny. W apelacji Sąd Najwyższy w składzie pięciu sędziów zmienił to orzeczenie uznając fundamentalną zasadę, że
nie można zostać zmuszonym być rodzicem. Ponownie rozpatrując tę
sprawę Sąd Najwyższy w składzie jedenastu sędziów większością głosów siedem do czterech orzekł na korzyść żony. Większość sędziów
zdecydowała, że interes kobiety, a w szczególności jej brak alternatywy
osiągnięcia genetycznego macierzyństwa, przeważa nad interesem mężczyzny. Trzech sędziów zgłosiło zdanie odrębne i wyraziło opinię, że
żona wiedziała, że zgoda męża jest wymagana w każdym stadium postępowania i nie mogło dojść do porozumienia, gdy małżonkowie zostali separowani. Czwarty sędzia, zgłaszający również zdanie odrębne,
dowodził, że zgoda męża musi być wymagana zanim obowiązek ojcostwa zostanie na niego nałożony15.

14
Por. J. Sándor, Reproduction and genetics: Pragmatic and moral elements in the Hungarian Biomedical Law, Yearbook of European Medical Law 2005, Szwecja, s. 119
15
Zob. uzasadnienie cyt. orzeczenia ETS
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4. Prawo dysponowania embrionami w orzecznictwie ETPC
Po raz pierwszy kwestię prawa do dysponowania embrionami rozpatrywał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu (case of
Evans v. The United Kingdom, no 6339/05; orzeczenie z 7 III 2006 r.).
Sprawa rozpoczęła się w październiku 2000 r. Pani Evans i jej partner
pan Johnston zostali poinformowani w klinice leczenia niepłodności,
że jej jajniki są dotknięte nowotworem i muszą być usunięte. Aby mogła więc urodzić dziecko w przyszłości, przed operacją zdecydowali się
na pobranie jej komórek jajowych i zapłodnienie nasieniem pana J.
Podczas konsultacji pielęgniarka informowała ich o przepisach Human
Fertilisation and Embryology Act (1990), że podpisują zgodę na postępowanie IVF i że każde z nich będzie mogło cofnąć swoją zgodę w
każdym czasie przed implementacją embrionów do macicy kobiety. Pan
J. zgodził się na przechowywanie „zamrożonych” embrionów przez
okres 10 lat, nawet gdyby zmarł albo stał się psychicznie chory. Na skutek tego komórki jajowe pani E. zostały zapłodnione nasieniem pana
J., a sześć embrionów zostało „zamrożonych”. 26 listopada 2001 r. pani
J. poddała się operacji. Poinformowano ją, że do próby implementacji
embrionów może przystąpić po upływie dwóch lat.
W maju 2002 r. związek partnerski się rozpadł, strony dyskutowały o
przyszłości embrionów, a 4 lipca 2002 r. pan J. zażądał od kliniki zniszczenia embrionów.
Pani E. wystąpiła do sądu o prawo do użycia embrionów, lecz proces
przegrała. Sąd orzekł, że pan J. nie wyraził zgody na użycie embrionów
niezależnie od okoliczności i że zgodnie z cyt. Aktem miał prawo cofnięcia swojej zgody. Sąd Apelacyjny i Izba Lordów odrzuciła odwołanie pani E.
Wówczas pani E. wniosła do Trybunału Praw Człowieka skargę przeciwko Wielkiej Brytanii twierdząc, że Akt 1990 narusza jej prawa poprzez niezgodność z art. 8 i 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
oraz prawa embrionu do życia poprzez sprzeczność z art. 2 Konwencji
(skoro embriony mają zostać zniszczone).
Trybunał rozstrzygając sprawę w składzie siedmiu sędziów uznał, że
przepisy prawa angielskiego nie naruszają Konwencji i skargę odrzucił.
Powiedział, że brak jest europejskiego konsensusu co do naukowej i
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prawnej definicji początku życia, decyduje tu więc prawo krajowe. Skoro według prawa angielskiego embrion nie ma niezależnych praw lub
interesów, to nie może mieć roszczenia – ani też nie może być wnoszone roszczenie na jego rzecz – o prawo do życia.
Odrzucone również zostały argumenty skarżącej o naruszenie prawa do poszanowania jej życia prywatnego i rodzinnego, jako że użycie
embrionów dawało jej jedyną szansę urodzenia własnego dziecka, genetycznie z nią spokrewnionego (powoływała się tu na casus izraelski
Nachmani v. Nachmani – zob. wyżej, gdzie okoliczności były podobne)
i dyskryminację w stosunku do kobiety, która zostaje zapłodniona poprzez stosunek seksualny. Skarżąca twierdziła, że zapłodnienie in vitro
i następnie transfer embrionu do macicy powinno być tak samo traktowane. Ponadto uważała, że jest dyskryminowana w stosunku do kobiety, która mając nieuszkodzone jajniki może wielokrotnie poddać się
procedurze sztucznego zapłodnienia.
Dwóch sędziów zgłosiło zdanie odrębne co do naruszenia art. 8 Konwencji (prawa poszanowania życia prywatnego i rodzinnego). Stwierdzili, że interesy strony, która cofa zgodę i chce zniszczenia embrionów, powinny przeważyć (jeżeli przewiduje to prawo krajowe), chyba
że druga strona: (a) nie ma innych możliwości posiadania genetycznie
spokrewnionego dziecka; i (b) nie ma dzieci; (c) nie zamierza korzystać z pomocy „zastępczej matki” w postępowaniu implementacji embrionu.
Ich zdaniem stanowiłoby to sprawiedliwą równowagę pomiędzy publicznym i prywatnym interesem, jak również pomiędzy sprzecznymi,
indywidualnymi interesami stron.
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Pozyskiwanie zwłok ludzkich dla celów naukowych

Autor chciałby bardzo podziękować za pomoc w przygotowaniu niniejszego artykułu
Panu Profesorowi Bogdanowi Ciszkowi, kierownikowi zakładu Anatomii Prawidłowej
AM w Warszawie

1.

Zagadnienia wstępne

Ciało ludzkie stanowi obiekt fascynacji od setek lat. Pierwszymi, którzy na szeroką skalę zachwycili się jego pięknem, byli starożytni mieszkańcy obecnych terenów Grecji oraz Włoch. Ich sąsiedzi zamieszkujący
przeciwległy brzeg Morza Śródziemnego starali się, by po śmierci zwłoki
przetrwały jak najdłużej w niezmienionej formie, co według wierzeń gwarantować miało dłuższe i pełniejsze życie pozagrobowe. Z tych powodów
doskonalili sztukę mumifikacji. W ciągu następnych kilkunastu stuleci w
Europie zwłoki ludzkie lub choćby tylko ich części, zdobywane częstokroć pokątnie i wbrew obowiązującemu prawu, służyły niezliczonym rzeszom malarzy, grafików oraz rzeźbiarzy w trakcie studiów nad fizjonomią ludzką, a w szczególności nad układem oraz budową mięśni i kości1.
Nieco rzadziej interesowali się nimi adepci sztuki lekarskiej. Na przeszkodzie w przeprowadzaniu sekcji stał bowiem również Kościół, podkreślający, iż zwłoki powinny być grzebane w kształcie niezmienionym, a
dokonywanie sekcji to bezczeszczenie zwłok osoby zmarłej2 . Przełomem
1
Według słów Giorgio Vasariego, zawartych w dziele „Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i
architektów”, pierwszymi, którzy przeprowadzali takie praktyki, byli Verocchio, Mantegna i Antonio Pollaiuolo.
2
Święty Tomasz z Akwinu zwykł mawiać: „Deus et natura nihil faciunt frustra”, co miało oznaczać, iż
zarówno Bóg jak i natura nie czynią niczego na próżno, dlatego też obrazoburczym jest zakłócać spokój
zmarłego, tym bardziej z pobudki takiej jak ciekawość.
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w dotychczasowym podejściu do sekcji zwłok oraz wiedzy o budowie ciała ludzkiego stało się wydanie w 1542 roku dzieła „De humani corporis
fabrica” („Budowa ludzkiego ciała”), autorstwa Andreasa Vesaliusa
(Wesaljusza), uważanego do dnia dzisiejszego za twórcę nowożytnej anatomii3. Nauka anatomii nie może być bowiem ograniczana tylko do wiedzy zawartej w podręcznikach, opisach, rycinach.
W obecnym stanie prawnym podstawowym aktem przewidującym
możliwość przekazania zwłok ludzkich dla celów naukowych jest ustawa
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr
23, poz. 295 z późn. zm), zwana w dalszej części ustawą). Ustawa oraz
poszczególne rozporządzenia wykonawcze wykazują nieznaczne różnice
w definiowaniu zwłok ludzkich, dlatego dla celów niniejszej pracy przyjmę definicję najszerszą, zawartą w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783), zgodnie z którą za zwłoki uważa
się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych.

2. Postępowanie ze zwłokami osoby zmarłej przed ich
przekazaniem dla celów naukowych
Ustawa stanowi, iż zarówno w przypadku pochowania zwłok, jak też
w wykonaniu decyzji o przekazaniu ich szkołom wyższym wymagane jest
uprzednie stwierdzenie zgonu4 i jego przyczyn w karcie zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu (art. 11
ust. 6). Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza leczą3
Badania prowadzone przez Wesaliusza doprowadziły m.in. do konfliktu z Kościołem, po stwierdzeniu przez badacza, iż mężczyźni nie mają o jedno żebro za mało, jak mogłoby to wynikać z nauki Pisma
Świętego. Dzięki jego pasji i dociekliwości, udało się pomyślnie zakwestionować setki przykładów w budowie ciała ludzkiego opisywanych przez starożytnego lekarza gladiatorów – Galena, który nawet w czasach
Wesaliusza cieszył się wielką sławą i autorytetem.
4
Zgodnie z ustawą z 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682 ze zm.), za moment zgonu należy uznać trwałe i nieodwracalne ustanie
funkcji pnia mózgu (śmierć mózgowa). W innych państwach za moment śmierci przyjmuje się jednak inne
zdarzenia (np. ustanie wszelkich procesów życiowych). Kryteria stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego
ustania funkcji pnia mózgu zawarte są w Komunikacie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29
października 1996 r. o wytycznych w sprawie kryteriów stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania
funkcji pnia mózgu (śmierci mózgowej) (Dz. Urz. MZiOS z dnia 30 listopada 1996 r., Nr 13, poz. 36).
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cego chorego w ostatniej chorobie5; w przypadku gdy jest to niemożliwe
– przez innego lekarza, a w razie jego braku przez inną osobę powołaną
do tej czynności przez właściwego starostę (art. 11 ust. 2).
Sposób przechowywania zwłok jest istotny z punktu widzenia ich
późniejszej preparacji. Zdarzyć się może, iż w pewnych przypadkach
zwłoki nie objęte należytą opieką stracą walor przydatności dydaktycznej. Odpowiedzi na pytanie co dzieje się ze zwłokami osoby zmarłej od
chwili zgonu aż do momentu przekazania ich szkole wyższej, częściowo
udziela ww. rozporządzenie, które mówi, iż niezwłocznie po zgonie zwłoki umieszcza się w miejscu możliwie chłodnym i zabezpiecza przed
możliwością uszkodzenia (§ 3 ust. 1).
Porównując ten przepis z art. 9 ust. 2 ustawy, który stanowi, iż „najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania lub – w razie odroczenia terminu
pochowania – złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu
pochowania”, nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż ustawodawca niezbyt
precyzyjnie i jasno określił zasady postępowania ze zwłokami osoby
zmarłej.
Z jednej strony bowiem ustawa dopuszcza przechowywanie zwłok w
mieszkaniu, nie zapominając wszakże, iż sposób przechowywania nie
może powodować szkodliwego wpływu na otoczenie (art. 9 ust. 5 ustawy), a z drugiej – rozporządzenie nakazuje umieszczenie zwłok w miejscu możliwie chłodnym. W moim mniemaniu miejsce możliwie chłodne
nie może być utożsamiane z lokalem mieszkalnym, w którym przechowywanie zwłok przez blisko trzy doby z dużym „powodzeniem” może
naruszyć ustawowy wymóg w postaci „nie powodowania szkodliwego
wpływu na otoczenie”. Co więcej – praktyka przechowywania zwłok osoby zmarłej w mieszkaniach w ogromnej większości wypadków przebiega
przy otwartym wieku trumny, co może grozić również nieodpowiednim
ich zabezpieczeniem „przed dostępem zwierząt i owadów” (w myśl § 20
ust. 1 rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.
5
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.U. Nr 39, poz. 202) nakazuje stwierdzić zgon i jego przyczynę w karcie
zgonu, do której wystawienia obowiązany jest lekarz, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu
udzielał choremu świadczeń lekarskich (§ 1 i § 2 ). W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie,
że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał oględzin lub zwłok.
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w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz
chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 z późn. zm.).
Spośród zwłok ludzkich, które mogą służyć do celów naukowych (w
zakresie anatomii prawidłowej i dydaktyki anatomicznej) należy, co do
zasady, wyłączyć przypadki gdy zwłoki:
a) były przedmiotem sekcji sądowo-lekarskiej,
b) pochodzą od osoby chorej na co najmniej jedną z chorób zakaźnych, które uzasadniają natychmiastowy pochówek lub mogą stanowić
niebezpieczeństwo dla ludzi,
c) są w stanie uniemożliwiającym ich właściwą eksploatację jako
źródło wiedzy medycznej.
Ad. a) Przypadki, gdy zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, w związku z czym przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok, reguluje art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Oględzin
zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd z udziałem biegłego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej
(art. 209 § 2 kpk). W przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, dokonanie sekcji ma na celu wyjaśnienie
okoliczności zgonu, ustalenie co dokładnie spowodowało śmierć lub
choćby zdobycie dodatkowych informacji, które mogą pomóc organom
wymiaru sprawiedliwości w prowadzonym postępowaniu. Biorąc pod
uwagę fakt, iż często to właśnie zwłoki osoby zmarłej są ostatnim i zarazem jedynym nośnikiem kluczowych informacji o zgonie, a w celu
dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu (art. 210 kpk), należy uznać, iż zwłoki
ludzkie, które poddawane były sekcji prokuratorskiej lub sądowej nie
powinny służyć do późniejszych celów naukowych i dydaktycznych. W
moim mniemaniu jedyne odstępstwo byłoby dopuszczalne wtedy, jeżeli przemawiałby za tym wyjątkowy charakter zwłok (np. pod względem
antropologicznym), przy czym dokonane otwarcie zwłok przesądziłoby
w sposób niebudzący wątpliwości o przyczynie zgonu oraz odpowiedziałoby na pytania zadane przez organ zlecający wykonanie otwarcia
zwłok. Należy jednakże pamiętać, iż nawet wówczas istnieje niebezpieczeństwo zaprzepaszczenia materiału dowodowego, co do którego pytania, np. składowi orzekającemu w sprawie, mogą nasunąć się dopiero
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po kilku miesiącach od dokonanego otwarcia zwłok Może tu chodzić
m.in. o ustalenie czy w zwłokach obecna była konkretna substancja o
bardzo długim procesie rozkładu, która podczas preparowania zwłok
dla celów dydaktycznych ulega bezpowrotnemu zatraceniu.
Inne przypadki obowiązkowego przeprowadzenia sekcji zwłok osoby zmarłej określone są w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Są
to sytuacje, gdy przyczyny zgonu osoby, która zmarła w szpitalu, nie
można ustalić w sposób jednoznaczny (pkt. 2) lub zgon pacjenta nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala (pkt. 3). Nie powinny być one odbierane jednak jako przeciwwskazania do późniejszego wykorzystania zwłok do celów naukowo-dydaktycznych. Tutaj jednak również należy ponad wszelką wątpliwość wykluczyć przestępne
spowodowanie śmierci pacjenta. Dla bezpieczeństwa – w każdym przypadku, gdy istnieje brak pewności co do przyczyn zgonu, a jednocześnie nie można wykluczyć przestępnego spowodowania śmierci – dobrze uzyskać zgodę właściwego prokuratora na wykorzystanie zwłok
osoby zmarłej dla celów naukowych.
Ad b) Nie powinno budzić zastrzeżeń, iż nie powinny służyć za materiał naukowo-dydaktyczny zwłoki osoby chorej na chorobę zakaźną,
które wskutek użytkowania grożą rozprzestrzenianiem się tej choroby
lub wywołaniem innych negatywnych skutków zdrowotnych. W wykonaniu przepisu art. 9 ust. 3a ustawy, który nakłada na ministra właściwego do spraw zdrowia obowiązek określenia wykazu chorób zakaźnych, których ofiary śmiertelne powinny być natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu, wydano rozporządzenie z dnia 6
grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742). Rozporządzenie to obowiązuje od 1 stycznia 2002 r. i ustala wykaz chorób
zakaźnych w przypadku, których stwierdzenie zgonu powoduje obowiązek natychmiastowego usunięcia z mieszkania zwłok osób zmarłych
na te choroby i pochowania na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu. Do katalogu chorób uzasadniających powyższe
postępowanie należą:
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1) cholera, 2) dur wysypkowy i inne riketsjozy, 3) dżuma, 4) gorączka powrotna, 5) nagminne porażenie dziecięce, 6) nosacizna, 7)
trąd, 8) wąglik, 9) wścieklizna, 10) żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.
Zwraca uwagę jednak niezbyt szczęśliwe sformułowanie tego przepisu, którego wykładnia literalna prowadzi do wniosku, iż procedura
pochówku w ciągu 24 godzin od chwili zgonu dotyczy tylko osób zmarłych na jedną z powyższych chorób. Powstaje pytanie – co zatem z osobami, które mimo niewątpliwego nosicielstwa wymienionych schorzeń
zmarły w inny sposób, np. w wyniku wypadku drogowego, przestępstwa
itp.? Uważam ponadto, iż rozsądnym rozwiązaniem jest rozszerzenie
procedury „przyśpieszonego pochówku” także w stosunku do przypadków chorób zakaźnych nie wymienionych w rozporządzeniu, jeżeli tylko ryzyko wystąpienia negatywnych następstw, szczególnie w postaci
rozprzestrzenienia się choroby, którą dotknięty jest zmarły, jest wyższe
niż gdyby takiej procedury nie zastosowano. Tę samą nieścisłość w postaci nieuwzględnienia innych przyczyn śmierci osób będących nosicielami chorób zakaźnych niż tylko śmierć na wymienione choroby, jako
czynników, które powinny skutkować szczególnymi procedurami bezpieczeństwa przy obchodzeniu się ze zwłokami, powiela rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary
pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 16, poz. 165)6, a także rozporządzenie w sprawie urządzania cmentarzy. Chodzi o rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania
cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych
(Dz. U. Nr 47, poz. 299 z późn. zm.). Rozporządzenie to jednakże wyraźnie stanowi (§ 25 ust. 3), iż zwłoki takie nie mogą być wykorzystywane do celów naukowo-dydaktycznych i ustala obowiązujące środki
ostrożności. Zgodnie z jego treścią – zwłoki osób zmarłych na choroby
zakaźne określone w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3 powinny
być natychmiast po stwierdzeniu zgony zawinięte w płótno, nasycone
płynem odkażającym lub w razie potrzeby odkażającym i dezynsekcyj6
„§ 2 ust. 4. W wypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną wymienioną w wykazie ustalonym
przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przekazując informację, o której mowa w ust. 1, zaznacza się,
że pochowanie zwłok musi nastąpić przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.”
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nym, złożone do trumny i szczelnie zamknięte oraz przewiezione bezpośrednio z miejsca zgonu na cmentarz i pochowane w ciągu 24 godzin
od chwili zgonu7.
Rozporządzenie ustala jednak wyjątek od zasady, że zwłoki osoby
zmarłej na chorobę zakaźną nie mogą być wykorzystywane dla celów
naukowych. § 25 ust. 4 dopuszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość zezwolenia na przekazanie instytutom naukowym lub
szkołom wyższym takich zwłok przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego (inspektora sanitarnego miasta wyłączonego z województwa), który jednocześnie z zezwoleniem musi określić warunki postępowania z
tymi zwłokami do chwili podjęcia ich przez instytut lub szkołę wyższą.
Ad. c) Zwłoki znajdujące się w stanie uniemożliwiającym ich właściwe
wykorzystanie jako źródło wiedzy medycznej, to przykładowo zwłoki z widocznymi śladami rozkładu oraz wszystkie te, które ze względu na swój
charakter nie mogą być wykorzystane do celów naukowych. Rozmiar i charakter zmian w budulcu tkanek stanowią o tym, iż zwłoki takie nadają się
co najwyżej do zaprezentowania doraźnie i właściwie jednorazowo (np.
podczas trwającej sekcji). Natomiast wykluczone jest ich późniejsze przygotowanie do wykorzystania długookresowego (np. w postaci dyssekcji),
bądź też w ogóle nie może być mowy o przedstawieniu ich jako poglądowego przykładu anatomii ludzkiej (szczątki zwęglone, przegniłe).

3. Odmowa pochowania zwłok przez uprawnionych jako
podstawa ich przekazania dla celów naukowych
Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy są to: 1) pozostały małżonek(ka), 2)
krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia poPonadto w razie zgonu na chorobę objętą wykazem należy stosować następujące środki ostrożności:
1) zabronione jest zbieranie się osób w pomieszczeniu, gdzie leżą zwłoki,
2) zabronione jest dotykanie zwłok poza czynnościami wymienionymi w ust. 1,
3) na dnie trumny należy umieścić warstwę substancji płynochłonnej (np. trociny, torf, suchy mech –
z dodatkiem wapna chlorowanego) grubości 5 cm,
4) po złożeniu zwłok w trumnie należy ją natychmiast szczelnie zamknąć i z zewnątrz obmyć płynem
odkażającym
5) pomieszczenie, w którym osoba zmarła pozostawała, wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, jak też środek transportu, jakim zwłoki przewieziono, powinny być poddane odkażaniu.
7
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krewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych, zmarłych w czynnej służbie wojskowej,
przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych; natomiast prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec
Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Należy pamiętać, że prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się
zobowiążą (np. osoby bliskie, przyjaciele, sąsiedzi).
Zwłoki niepochowane przez wymienione osoby, organy i instytucje
mogą być przekazane szkołom wyższym do celów naukowych w drodze
decyzji, którą wydaje właściwy starosta (art. 10 ust. 2). Decyzja taka
może jednak natrafić na problem w postaci art. 17 ust. 1 pkt. 15) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593
z późn. zm.), który sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
zalicza do obowiązków i zadań własnych gminy. Kilkukrotnie były już
podnoszone głosy, iż to właśnie obowiązek sprawienia pogrzebu jest
przyczyną tak znikomej ilości decyzji starostów o przekazaniu zwłok
osoby zmarłej szkołom wyższym. Sądzę, że całkowicie niesłusznie. Należy przecież spojrzeć na ust. 3 art. 10 ustawy, który ustala swoistą drogę pierwszeństwa w dysponowaniu zwłokami. Przepis mówi jasno, iż
zwłoki niepochowane, względnie nieprzekazane szkołom wyższym, powinny być pochowane przez ośrodek pomocy społecznej miejsca zgonu. W pierwszym rzędzie prawo do pochowania osoby zmarłej ma rodzina lub ewentualnie inne podmioty określone w ust. 1; jeżeli podmioty te nie skorzystają ze swego uprawnienia, decyzję o przekazaniu
zwłok szkołom wyższym dla celów naukowych podejmuje starosta (ust.
2). Dopiero zaś na końcu, jeśli zwłoki nie zostały pochowane przez
uprawnionych lub nie zostały przekazane szkołom wyższym dla celów
naukowych, na ośrodku pomocy społecznej miejsca zgonu ciąży obowiązek pochówku. W żadnym jednak razie nie należy upatrywać obowiązku pochowania osoby zmarłej, o którym mowa w ust. 3, jako konkurencyjnego lub posiadającego „wcześniejsze” lub „lepsze” prawo, w
stosunku do sytuacji określonych w dwóch ustępach poprzedzających.
Hipotetycznie problem ten na gruncie prawnym rozstrzyga § 25 ust. 1
rozporządzenia o urządzaniu cmentarzy, który stanowi, że zwłoki niepochowane przez rodzinę lub inne osoby, wymienione w art. 10 ust. 1
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ustawy, będą przekazywane szkołom wyższym, jeżeli szkoły te zgłoszą
zapotrzebowanie na zwłoki i zapewnią ich odbiór po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia. Powinno to rozwiać wątpliwości co do tego,
czy pochówek, jako obowiązek nałożony ustawą na gminy, w zestawieniu z fakultatywną możliwością oddania zwłok uczelniom wyższym dla
celów naukowych, jest bezpieczniejszy oraz pewniejszy, rodząc mniejsze komplikacje dla gmin oraz samych starostów.
Przy okazji chciałbym również zwrócić uwagę na inny problem, który wg Ministerstwa Zdrowia jest jednym z czynników uniemożliwiających wydanie rozporządzenia regulującego m.in. tryb i zasady przekazywania zwłok do celów naukowych, do czego zobowiązuje art. 10 ust.
2a ustawy8. Ministerstwo Zdrowia argumentuje, iż w treści upoważnienia brak wytycznych do rozporządzenia, a ustawa nie określa również
podmiotu zobowiązanego do ponoszenia kosztów transportu zwłok w
omawianej sytuacji, co uniemożliwia wykonanie upoważnienia w zakresie określenia sposobu ponoszenia tych kosztów. Braki te mogłyby
– zdaniem Ministerstwa – narazić przyszłe rozporządzenie na zarzut
niezgodności z Konstytucją RP.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest w tych słowach wiele racji, jednak
można bazując na ogólnych wytycznych oraz znając kierunek interpretacji obowiązujących przepisów prawnych, stworzyć choćby projekt rozporządzenia, o którego konstytucyjności może wypowiedzieć się Trybunał
Konstytucyjny na wniosek Prezydenta RP podczas tzw. „procesu legislacyjnego”. Stoję na stanowisku, że o wiele więcej dobrego można by osiągnąć poprzez przyjęcie odpowiedniego aktu prawnego regulującego szczegółowo problematykę przekazywania uczelniom medycznym zwłok ludzkich dla celów naukowych niż jest to obecnie, czyli w stanie opartym na
luce prawnej. Zarzut braku wskazania podmiotu obowiązanego do ponoszenia kosztów transportu zwłok można łatwo odeprzeć, opierając się
na literalnym brzmieniu § 25 ust. 1 rozporządzenia9, który do obowiąz8„
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i zasady przekazywania
zwłok do celów naukowych, w tym:
1) warunki uzasadniające przekazanie zwłok do celów naukowych,
2) tryb przekazywania zwłok,
3) sposób ponoszenia kosztów transportu zwłok.”
9
Chodzi o rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg
cmentarnych oraz chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 z późn. zm.).
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ków szkoły wyższej zgłaszającej zapotrzebowanie na zwłoki, zalicza
m.in. „zapewnienie ich odbioru”. Oczywiście zapewnienie odbioru nie
przesądza jeszcze, czy ma on nastąpić w miejscu gdzie zwłoki się znajdują, czy też mają one być przetransportowane bezpośrednio do szkoły
wyższej. Jednak jestem przekonany, że w większości przypadków to właśnie szkoły wyższe chętnie ponosiłyby koszty transportu tak ważnego dla
nich przyszłego „preparatu” do nauki anatomii i nikomu nie przyszłoby
na myśl, aby obciążać nimi kogoś innego. W najgorszym przypadku, jeżeli szkoła wyższa uznałaby koszty za zbyt wysokie i „nieopłacalne”, mogłaby zrezygnować i ustąpić pierwszeństwa innej uczelni, a jeżeli zdarzyłoby się nawet tak, że żadna ze szkół wyższych nie przejawiłaby zainteresowania przejęciem zwłok dla celów naukowych, gmina mogłaby zrealizować swój obowiązek w postaci zorganizowania zmarłemu pochówku.
3.1. Przekazanie zwłok osoby zmarłej w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności
Nieco odmiennie uregulowano możliwość pozyskania dla celów naukowych zwłok ludzkich pochodzących od osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Sytuację taką przewiduje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania
ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności10. Należy zauważyć, że chodzi tu tylko o przypadki odbywania kary
pozbawienia wolności. Nie wolno więc traktować w ten sam sposób
osoby zmarłe podczas stosowania aresztu tymczasowego, czyli w sytuacji, gdy w stosunku do osadzonych nie zapadł prawomocny wyrok. O
zgonie osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności
powiadamia się natychmiast – telefonicznie lub telegraficznie – małżonka, a w wypadku, gdy okaże się to niemożliwe – zstępnych i wstępnych, z którymi zmarły utrzymywał kontakt albo których adresy lub
numery telefonu są znane dyrektorowi zakładu karnego11. Jednocześnie informuje się te osoby, że w ciągu 72 godzin powinny powiadomić
dyrektora zakładu karnego o podjętej decyzji w sprawie zorganizowania pogrzebu na własny koszt (§ 2 ust. 1); jeżeli osoby te zamieszkują za
10
11

Dz. U. Nr 16, poz. 165.
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych określa je jako „osoby najbliższe” (art. 10 ust. 5).
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granicą, powiadamia się je za pośrednictwem ministra właściwego do
spraw zagranicznych, wskazując dane personalne tych osób oraz adresy lub numery telefonów (§ 2 ust. 2). Jeżeli zmarłym jest cudzoziemiec,
osoby najbliższe powiadamia się o zgonie za pośrednictwem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, a w
wypadku braku przedstawicielstwa lub urzędu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy dotyczy to skazanego, którego obywatelstwa
nie ustalono – za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych (§ 2 ust. 3). Zwłoki mogą być wydane osobom innym niż osoby najbliższe, jeśli zobowiążą się one do ich pochowania w przypadku,
gdy osoby najbliższe nie podejmą się pochowania zwłok albo porozumienie z nimi nie jest możliwe (§ 5 ust. 1). Jeżeli zwłoki nie zostaną
odebrane ani przez osoby najbliższe, ani też przez inne osoby, występuje się12 do właściwego starosty z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie przekazania zwłok szkołom wyższym do celów naukowych.
Przekazanie zwłok szkole wyższej następuje po otrzymaniu decyzji
starosty oraz zgody na ich pochowanie13, a także aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu. W przypadku odmownej decyzji starosty, pochowanie zwłok należy zlecić zakładowi pogrzebowemu.
Jak widać w odniesieniu do zwłok osób zmarłych podczas odbywania kary pozbawienia wolności, o które nie upomniała się żadna osoba
bliska oraz inna, która zobowiązałaby się do ich dobrowolnego pochowania, istnieje obowiązek wystąpienia do starosty z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie ich przekazania szkołom wyższym do celów naukowych, podczas gdy w stosunku do innych osób zmarłych procedura
ta jest co najwyżej konkurencyjna względem pochówku zorganizowanego przez ośrodek pomocy społecznej miejsca zgonu.
W świetle powyższego – korzystnym zabiegiem stosowanym przez
akademie medyczne może być wystosowanie do właściwych starostów
pisemnych próśb o przekazanie im zwłok dla celów naukowych wraz z
12
Rozporządzenie nie określa, wprost kto ma obowiązek takiego wystąpienia, posługuje się jedynie
zwrotem „występuje się”. Stosując zasady wykładni logiczno-celowościowej, można jednak uznać, że chodzi tu o dyrektora zakładu karnego.
13
Zgodnie z rozporządzeniem, zgodę na pochowanie zwłok osoby zmarłej w czasie odbywania kary
pozbawienia wolności wydaje prokurator rejonowy, a w przypadku zgonu żołnierza służby czynnej – prokurator garnizonowy, właściwy dla miejsca zgonu (§ 3), na wniosek dyrektora zakładu karnego przesłany
bezzwłocznie po zgonie osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności (§ 4 ust. 1).
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zobowiązaniem się do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów
oraz wypełnienia obowiązku pochówku w chwili, gdy zwłoki nie będą
już używane dla powyższych celów.
Chciałbym przy tej okazji jednak wskazać na problem, jaki może pojawić się w praktyce w związku z brakiem decyzji starosty lub jego odmową w kwestii przekazywania uczelniom wyższym zwłok do celów naukowych. Jak zostało już wykazane – w przypadkach takich osobę zmarłą
należy pochować. Zgodnie z ustawą należy to do ośrodka pomocy społecznej miejsca zgonu, przy czym obowiązek taki nie wyklucza żądania
zwrotu kosztów na podstawie innych ustaw (art. 10 ust. 3 i 4). Koszty
pochówku osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, poniesione przez zakład pogrzebowy, pokrywa się ze środków zmarłego, a gdy zmarły ich nie posiada lub są one niewystarczające, ze środków budżetowych jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, która zleciła pochówek14. Może to rodzić sytuacje, gdy osoby odpowiedzialne za
proces decyzyjny mogą liczyć na korzyści majątkowe w związku z wyborem konkretnego zakładu pogrzebowego; niewykluczone jest również
kierowanie zlecenia do zakładu pogrzebowego należącego do członka
rodziny lub po prostu do zakładu „zaprzyjaźnionego”.

4. Zakończenie
Podsumowując – na problem przekazywania zwłok ludzkich dla celów naukowych można spojrzeć z dwóch punktów widzenia. Z jednej
strony – trudno oprzeć się sugestii, iż wybranie pochówku, zamiast oddania zwłok szkole wyższej, może jawić się jako bardziej korzystne dla
ogromnej większości osób zainteresowanych. Napędzana jest lokalna
koniunktura, opieka społeczna daje pieniądze na pochówek, zmarły jest
chowany w spokoju (zamiast być krajanym w sali sekcyjnej, co może
stać w opozycji ze światopoglądem lub poczuciem estetyki osoby decydującej o przekazaniu zwłok akademii medycznej), w końcu zarabia
dom pogrzebowy i cmentarz.
14
§ 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 16, poz. 165).
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Jednak z drugiej strony – gdyby zastanowić się przez moment, wszystkie powyższe wątpliwości i kalkulacje mogą być przelicytowane poprzez
powierzenie zwłok właśnie szkole wyższej. Nie zaryzykuję chyba wiele
twierdząc, że każdy z dziesięciu zakładów anatomii prawidłowej w Polsce z chęcią samodzielnie pokryje zarówno koszty odebrania zwłok, jak
też ich przechowania, a później również pochówku na cmentarzu komunalnym w specjalnie do tego wydzielonym miejscu, razem z ufundowaną tablicą pamiątkową, na której widnieć będą nazwiska kolejnych
donatorów15. Szkoda, że wskutek braku dobrej woli, przede wszystkim
nieznajomości problemu przez osoby zaangażowane w proces decyzyjny o dalszych losach zmarłego, nie wypływa z tego żadna korzyść dla
osób, u których przyjdzie nam się wkrótce leczyć. Nie mają one możliwości zgłębić wiedzy w najlepszy z możliwych sposobów, czyli na organiźmie ludzkim. Wobec tego napis „Hic mortui docent vivos”, który
każdorazowo wita studentów przed wejściem do sali sekcyjnej, traci
wiele ze swego znaczenia, bo nikt nie chce pomóc śmierci przyjść z
pomocą życiu16. Trudno później wymagać by lekarz, który podczas studiów miał ograniczony i powierzchowny dostęp dydaktyczny do zwłok,
prawidłowo radził sobie z diagnozowaniem chorób u pacjentów żywych.
Niestety wobec powyższego przychodzi mu niejednokrotnie uzupełniać
luki w wykształceniu właśnie na nich i dopiero podczas praktyki zawodowej poznawać i doświadczać tego, co nie dane mu było w ramach
zajęć prowadzonych w zakładzie anatomii prawidłowej.

15
29 maja 2004 r. w Katowicach odbył się pierwszy w Polsce pogrzeb szczątków osób, które przez
szereg (lat?) stanowiły materiał dydaktyczny w nauczaniu anatomii. Pogrzeb zorganizowany został w ramach memoriału im. Ojca Innocentego Marii Bocheńskiego, który od zeszłego roku organizowany jest
przez Śląską Akademię Medyczną w Katowicach (ŚAM). Więcej o uroczystości w Biuletynie Informacyjnym ŚAM nr 2, 2004. Podobny program przygotowuje również Collegium Medicum w Bydgoszczy.
16
Przykładowo w Niemczech i Wielkiej Brytanii do każdej z wyższych szkół medycznych, rokrocznie
trafia około stu zwłok ludzkich przeznaczonych dla celów naukowych. W Polsce w większych ośrodkach
statystyka ta utrzymuje się na poziomie 3-4 zwłok. Akademia Medyczna w Warszawie posiadająca 10 niezależnych stanowisk sekcyjnych, może sobie pozwolić rokrocznie na dyssekcję jednych (sic!) zwłok, co
musi wystarczyć dla kształcenia blisko 700 studentów rokrocznie.
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Błędy organizacyjne w zarządzaniu placówkami
medycznymi. Wybrane przykłady

1. Wprowadzenie
Do prawidłowego funkcjonowania każdego zespołu ludzkiego i każdej placówki niezbędny jest jasny i jednoznaczny podział ról, odpowiedzialności, stopnia kompetencji w podejmowaniu decyzji, a także istnienie właściwego obiegu informacji. Aby jakakolwiek placówka mogła prawidłowo funkcjonować, musi być do takiej funkcji odpowiednio
przystosowana i wyposażona. Jednym z warunków jest opracowanie i
wdrożenie schematów postępowania zarówno poszczególnych członków zespołu, jak i placówki w systemie.
Powyższe zasady odnoszą się do każdej placówki skupiającej zespoły pracownicze, w tym także do placówek medycznych. Nieprzestrzeganie powyższych zasad i schematów organizacyjnych w praktyce niejednokrotnie doprowadzało do wystąpienia błędów medycznych.
W myśl aktualnie obowiązującej definicji, błąd lekarski jest to postępowanie wbrew podstawowym, powszechnie uznanym zasadom
współczesnej [aktualnej] wiedzy lekarskiej. Istotą błędu może być zarówno zaniechanie działania lub też działanie sprzeczne z zasadami
ogólnodostępnej, współczesnej wiedzy lekarskiej1.
1
Baran E.: Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarzy w sprawach o błąd lekarski. Arch. Med. Sąd. Krym.,
1996, XLVI, s. 253; por. też : Liszewska A.: Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej. Kantor Wydawniczy s.c. Zakamycze, 1998; Przybylski Z., Kordel K.: Aspekty prawno-lekarskie w andrologii. W: Andrologia Semczuk M.(red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998; Przybylski Z., Kordel K.: Karna i
cywilna odpowiedzialność lekarza. W: Ginekologia i położnictwo Pisarski T. (red.) Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 1998; Słomko Z. (red.): Pitawal położniczo-ginekologiczny, XXXV, Polskie Towarzystwo Medycyny
Perinatalnej Fundacja Akademii Medycznej-Departament Medycyny Sądowej, Poznań, 2002.
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Na błąd lekarski skutkujący odpowiedzialnością prawną składają się
następujące elementy:
• postępowanie (działanie lub zaniechanie) niezgodne ze współczesnymi i obowiązującymi powszechnie podstawowymi zasadami wiedzy
lekarskiej,
• ujemny skutek,
• związek przyczynowo-skutkowy między postępowaniem, a ujemnym skutkiem,
• wina lekarza.
Wymienione powyżej elementy muszą logicznie wiązać się ze sobą. W
każdym przypadku rozpatrywania sprawy o błąd lekarski należy ustalić,
czy wszystkie te elementy występują. Przede wszystkim musi być ustalony i udowodniony w sposób niewątpliwy związek przyczynowy pomiędzy
postępowaniem lekarza, a ujemnym skutkiem tego postępowania2.
Lekarz może popełnić błąd na każdym etapie kontaktu z chorym. W
piśmiennictwie medycznym i prawniczym stosowane są różne podziały
błędów lekarskich. Najczęściej spotykany jest podział na:
• błąd diagnostyczny,
• błąd terapeutyczny,
• błąd techniczny,
• błąd organizacyjny3.

2. Błąd organizacyjny jako przesłanka odpowiedzialności
za błąd lekarski
Błąd organizacyjny polega na naruszeniu struktury organizacyjnej lub
braku jednoznacznego podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi
2
Przybylski Z., Kordel K.: Karna ..., op.cit; por. też : Przybylski Z., Słomko Z.: Zagadnienia prawnomedyczne. W: Ginekologia – podręcznik dla lekarzy i studentów, Słomko Z. (red.). Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1997.
3
Liszewska A.: Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej. Kantor Wydawniczy s.c. Zakamycze, 1998; Przybylski Z., Kordel K.: Aspekty prawno-lekarskie w andrologii. W: Andrologia Semczuk M.(red.),
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998; tenże: Karna i Cywilna odpowiedzialność zawodu lekarza.
Część I. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1997, III, s. 36; Karna i Cywilna odpowiedzialność zawodu lekarza. Część
II. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1997, IV, s. 43; por. też : Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J.: Medycyna
sądowa. PZWL 1993, Warszawa 1997; Słomko Z. (red.): Pitawal położniczo-ginekologiczny, XXXV, Polskie
Towarzystwo Medycyny Perinatalnej Fundacja Akademii Medycznej-Departament Medycyny Sądowej,
Poznań, 2002.
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lekarzami czy placówkami, na wadliwym przepływie informacji w obrębie danej placówki leczniczej bądź między różnymi placówkami4.
Do tej kategorii błędu zaliczamy wszelkiego typu niepoprawne decyzje kierowników zespołów (ordynatorów, kierowników zespołów operacyjnych, kierowników laboratoriów i pracowni diagnostycznych), osób
kierujących jednostkami (szpitale, wielospecjalistyczne przychodnie),
organizatorów opieki medycznej w regionie i kraju (kierownicy wojewódzkich wydziałów zdrowia, kierownicy resortu).
W literaturze wyróżnia się następujące kategorie błędu organizacyjnego:
• błąd popełniony w zespole – jeżeli osoba odpowiedzialna za jego
pracę nie dopilnuje właściwego rytmu pracy lub wykonania zleceń. Przykładami tego rodzaju błędu są: zła organizacja pracy oddziału szpitalnego, brak kontroli nad leczeniem, niedopatrzenia przy prowadzeniu
dokumentacji – co uniemożliwia bieżącą kontrolę nad przebiegiem leczenia. W tej kategorii błędów rozpatrywane są nieprawidłowości przy
przechowywaniu leków, czy niewłaściwe ich oznaczenie oraz pozostawienie ciała obcego (gaziki, chusty, narzędzia) w polu operacyjnym;
• błędy organizacyjne przypisywane kierownikom dużych zespołów,
lekarzom wojewódzkim, kierownikom resortu. Błędy te mogą wynikać
z zaniedbań organizacyjnych, nieumiejętności zorganizowania szybkiej
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, podczas epidemii itp.
• błąd obiegu informacji polegający na nie przekazywaniu informacji pomiędzy pracownikami medycznymi oraz nie informowanie pacjenta o dalszym postępowaniu medycznym5.
Przykładowo – za błąd organizacyjny obciążony będzie odpowiedzialnością dyrektor szpitala, jeżeli z powodu niesprawności agregatu prądotwórczego, po wyłączeniu prądu w sieci miejskiej, będzie narażone życie
noworodków leżących w inkubatorach, pacjentów wymagających aparatury medycznej w oddziałach intensywnej opieki medycznej (IOM), bądź
na sali operacyjnej nie będzie można dokończyć zabiegu operacyjnego.
W kategoriach błędu organizacyjnego rozpatrywana jest odpowiedzialność kierownictwa resortu zdrowia za takie działania „organiza4
Marek Z., Plac-Bobula E.: Klasyfikacja błędu medycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1994, XLIV, 2,
s. 197; Marek Z.: Błąd medyczny. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 1999. też : Przybylski Z.,
Kordel K.: Karna...; Przybylski Z., Słomko Z.: Zagadnienia...; Słomko Z. (red.): Pitawal...; Raszeja S.,
Nasiłowski W., Markiewicz J.: Medycyna..., op.cit
5
Marek Z., Plac-Bobula E.: Klasyfikacja..., op.cit
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cyjne”, które stały się przyczyną zaburzeń w funkcjonowaniu opieki
zdrowotnej na obszarze państwa, za wydanie zarządzeń ewidentnie
utrudniających pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych.
Z praktyki medyków sądowych, będących członkami zespołów orzekających w sprawach o podejrzenie błędu wynika, że błędy organizacyjne stwierdzano z taką samą częstotliwością, jak pozostałe rodzaje błędów medycznych; stanowiły one 10-12% z ogólnej liczby błędów6.
Jako przykłady błędów organizacyjnych z wymienionych wcześniej
kategorii chcielibyśmy przedstawić kilka reprezentatywnych przykładów zaistniałych błędów.
Przykład 1. 22-letni mężczyzna – żołnierz zasadniczej służby wojskowej został przyjęty do oddziału urologii celem wykonania zabiegu
chirurgicznego – stulejki. Na wyraźne życzenie pacjenta zabieg wykonano w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. W badaniu anestezjologicznym, w dniu poprzedzającym zabieg, stan pacjenta wg skali ASO
oceniono na 1 pkt, tj. stan zdrowia bardzo dobry, bez przeciwwskazań
do znieczulenia ogólnego. Zabieg przebiegał prawidłowo i pacjent został wybudzony na sali operacyjnej bez jakichkolwiek problemów.
Po przewiezieniu na salę chorych, pielęgniarka odcinkowa miała sprawować stały, dwugodzinny nadzór nad pacjentem. W czasie tym opuściła salę chorych by pomóc w przewiezieniu innego pacjenta z badania
endoskopowego. W czasie jej nieobecności, anestezjolog z chirurgiem
przywieźli ostatniego, operowanego w tym dniu chorego na salę i anestezjolog zauważył sinicę powłok wcześniej operowanego mężczyzny.
Mimo niezwłocznego podjęcia prawidłowych czynności reanimacyjno-resuscytacyjnych pacjent nie odzyskał przytomności i zmarł po kilkudziesięciu dobach leczenia w oddziale IOM.
W swojej opinii biegli stwierdzili zaistnienie błędu organizacyjnego,
za który obciążano ordynatora oddziału. Z przesłuchań zarówno pielęgniarki, jak i ordynatora oraz oddziałowej wynikało, że pielęgniarka
nie rozumiała znaczenia pojęcia stałego, intensywnego, 2-godzinnego
nadzoru nad pacjentem po operacji w znieczuleniu ogólnym.
Przykład 2. Pacjentka w wieku 82 lat została przywieziona do Izby Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego przez zespół Pogotowia Ratunkowego „R”
lekarz anestezjolog z II stopniem specjalizacji. W czasie badania w domu
6
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pacjentki wykonano m.in. zapis EKG, z którego wynikało, że u chorej wystąpił zawał mięśnia serca z zaburzeniami przewodnictwa pod postacią bloku przedsionkowo-komorowego III°. Lekarz karetki drogą radiową powiadomił szpital o ciężkości stanu pacjenta, którego transportuje. Mimo
to w Izbie Przyjęć musiał czekać z pacjentem około godziny na podjęcie
decyzji co do ewentualnego przyjęcia. Jako argument odmowny podawano brak elektrody endokawitarnej, która była niezbędna do podjęcia leczenia oraz brak miejsca na oddziale intensywnej opieki medycznej.
Do izby przyjęć przychodzili kolejni lekarze z oddziału IOM i chorób wewnętrznych, którzy z uwagi na stopień kompetencji nie byli władni do podjęcia jednoznacznej decyzji i konsultowali bieżące spostrzeżenia telefonicznie z wyższymi stopniem i odpowiedzialnością lekarzami dyżurnymi. Po godzinnych konsultacjach i naradach w Izbie Przyjęć
pomiędzy lekarzami oddziału chorób wewnętrznych i IOM oraz między szpitalami (w tym czasie pacjentką zajmował się tylko lekarz pogotowia ratunkowego), w wyniku uporu lekarza pogotowia, który nie widział szans przeżycia przy dalszym przewożeniu pacjentki do szpitala
oddalonego o kilkanaście kilometrów (w którym była możliwość założenia elektrody endokawitarnej), pacjentka została przyjęta przez lekarza dyżurnego oddziału chorób wewnętrznych w stanie wstrząsu kardiogennego. Mimo podjętego leczenia pacjentka zmarła.
W opinii uznano, iż zaistniał błąd organizacyjny, polegający na braku kompetencji osoby, która mogła podjąć szybką decyzję co do postępowania z chorym w ciężkim stanie ogólnym, w zaistniałej sytuacji.
Przykład 3. W innym ze szpitali wojewódzkich przez lata funkcjonował oddział położniczy, na którym w godzinach dopołudniowych nie
było lekarza sprawującego bezpośredni nadzór nad rodzącymi. Bezpośrednią opiekę nad rodzącymi (sala porodowa liczyła 8 łóżek położniczych) sprawowały trzy położne, które decydowały o przeprowadzaniu
badań, ewentualnym podawaniu leków oraz o konieczności wezwania
lekarza. Położne zwracały się do lekarza, „który był pod ręką i miał
chwilę czasu”. Ordynator oddziału nie wyznaczał również lekarza nadzorującego pracę personelu medycznego na oddziale porodowym.
Przy tej organizacji pracy doszło do sytuacji, w której wszyscy lekarze byli poza oddziałem porodowym, niektórzy na sali operacyjnej, inni
w poradniach. W tym czasie położna u jednej z rodzących rozpoznała
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stan zagrożenia płodu, który wymagał natychmiastowej decyzji lekarskiej co do dalszego postępowania. Mimo prób przywołania lekarza na
salę porodową nie udało się żadnego z nich osiągnąć. W efekcie doszło
do niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu, który urodził się w ciężkiej zamartwicy.
Według opinii biegłych nastąpił ewidentny błąd organizacyjny, a winą
za jego popełnienie obarczono ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego.
Przykład 4. Kolejny przykład dotyczy błędu organizacyjnego, który
popełniono w szpitalu powiatowym, a bezpośrednim powodem były niedostatki finansowe.
W powyższym przypadku istotna jest architektura szpitala, który składał się z dwóch budynków, połączonych między sobą łącznikiem. W
jednym budynku mieściły się oddziały zabiegowe, tj. chirurgiczny i ginekologiczno-położniczy. Drugi budynek zajmowały tzw. oddziały niezabiegowe – pediatryczny i chorób wewnętrznych. Z uwagi na braki
finansowe i brak pieniędzy na ogrzewanie szpitala, dyrektor podjął decyzję o zamknięciu łącznika, przez który dochodziło do znacznych strat
ciepła.
W szpitalu tym na dyżurze zatrudniano jednego lekarza anestezjologa. W czasie dyżuru anestezjolog został wezwany do przypadku nagłego zatrzymania krążenia na oddział chorób wewnętrznych. W czasie
prowadzonego zabiegu reanimacyjnego stwierdzono wskazania do pilnego zabiegu cięcia cesarskiego. Mimo niezwłocznego poinformowania anestezjologa, czas jego przybycia na oddział położniczy, z uwagi
na niemożność przejścia przez łącznik, trwał 8 minut. W sytuacji gdyby
łącznik był otwarty, anestezjolog mógł przybyć na salę porodową po
około 1-2 minutach. Winą za popełnienie błędu organizacyjnego w opinii
biegłych obarczony został dyrektor szpitala.
Przykład 5. Innym przykładem popełnienia błędu organizacyjnego
było postępowanie lekarza stomatologa – właściciela gabinetu prywatnego, który ogłaszał świadczenie usług stomatologicznych, również w
znieczuleniu ogólnym. Pacjentem była 15-letnia dziewczyna, u której
miał być przeprowadzony zabieg leczenia dziesięciu zębów zmienionych próchnicowo, w tym jeden ząb wymagający leczenia kanałowego.
W czasie wprowadzania do znieczulenia, po podaniu leków anestetycz-
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nych, doszło do zatrzymania krążenia i oddechu. Mimo natychmiastowo podjętych czynności reanimacyjno-resuscytacyjnych, początkowo
przez znieczulającego lekarza anestezjologa i pielęgniarkę, a następnie przez zespół Pogotowia ”R”, pacjentka zmarła.
W opinii wykazano liczne nieprawidłowości: nieprzystosowanie gabinetu stomatologicznego do świadczenia usług w znieczuleniu ogólnym – brak wyposażenia, brak leków anestetycznych, nadto niekompetencję lekarza prowadzącego znieczulenie (lekarz posiadał I° specjalizacji z anestezjologii), brak kontaktu lekarza anestezjologa z pacjentem w okresie poprzedzającym znieczulenie, celem zebrania wywiadu i
przeprowadzenia badania przedmiotowego. Winnym popełnienia błędu organizacyjnego została uznana lekarz stomatolog – właściciel gabinetu.

3. Zakończenie
Powyższe przykłady, naszym zdaniem, są ilustracją tezy, że w sprawach początkowo prowadzonych przeciwko lekarzom, którzy mieli bezpośredni kontakt z pacjentem, ostatecznie wskazywani jako winni byli
dyrektorzy kierujący różnego rodzaju placówkami medycznymi czy też
ordynatorzy pełniący nadzór merytoryczny nad pracą oddziałów. Z praktyki orzeczniczej zakładów medycyny sądowej czy też Sądów Lekarskich wynika, że niewłaściwe rozwiązania organizacyjne lub zły obieg
informacji skutkują w coraz większym odsetku przypadków zaistnieniem, nieraz bardzo tragicznego w swoich skutkach, błędu medycznego.
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Lekarze jako osoby wykonujące wolny zawód i cieszące się zaufaniem publicznym są ważnym ogniwem w strategii reklamowej firm farmaceutycznych. To właśnie lekarze decydują czy przepisywać pacjentowi lek tej, a nie innej, konkurencyjnej firmy. Lekarze pośrednio decydują w rzeczywistości o popycie na leki danej grupy i danej firmy, kształtują w ten sposób wielkość sprzedaży, co z kolei wpływa na decyzję
kierownictwa firm farmaceutycznych o wielkości produkcji. Stąd też
jest to, obok farmaceutów, szczególna grupa zawodowa, którą chce
pozyskać każda firma farmaceutyczna. Wobec tego lekarze są podmiotem różnego rodzaju działań firm farmaceutycznych, których celem jest
wyrobienie sobie wśród lekarzy jak najlepszej opinii, pozyskanie ich
przychylności. Firmy farmaceutyczne w tym celu stosują różnego rodzaju środki. Oferują bezpłatnie szeroką gamę firmowych gadżetów
reklamowych (długopisy, kartki, notesy, kitle, itp.), zapraszają na organizowane spotkania i sympozja naukowe poświęcone zagadnieniom
dotyczących leczenia określonych schorzeń i chorób, organizują wyjazdy i wycieczki niejednokrotnie dla całych rodzin lekarzy. Pojawia się w
tym miejscu pytanie o granice stosowania tego rodzaju zachęt, „kupowania” przychylności środowiska lekarskiego. Granice te próbuje ustanowić ustawodawca, a na ile są one skuteczne i właściwe, o tym będzie
mowa niżej. Nie ulega wątpliwości, że oficjalne wynagrodzenia lekarzy
(i nie tylko) w państwowej służbie zdrowia nie należą do najwyższych.
Głównie te powody legły u podstaw rezygnacji przez wielu lekarzy z
czynnego wykonywania zawodu i podjęcia zatrudnienia w firmach farmaceutycznych, choćby w charakterze przedstawicieli medycznych.
Związki lekarzy z przemysłem farmaceutycznym są dość ścisłe. Lekarze korzystają ze szkoleń, kongresów naukowych i spotkań promocyj-

110

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

Reklama farmaceutyczna kierowana do lekarzy

nych organizowanych przez firmy farmaceutyczne. Czerpią z tego niekiedy korzyści majątkowe, o czym będzie jeszcze mowa niżej. Wobec tego
konieczne jest wskazanie etycznych granic tych powiązań przedstawicieli środowiska lekarskiego ze światem przemysłu farmaceutycznego. Istotne wskazówki w tej materii przedstawia lekarzom Kodeks Etyki Lekarskiej (tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd
Lekarzy – dalej zwany KEL). Już w przyrzeczeniu lekarskim lekarze przyrzekają m.in., że będą swoje obowiązki wypełniać sumiennie, będą służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz według najlepszej wiedzy będą przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom. Oznacza to, że polecając
pacjentowi czy przepisując mu określony lek, lekarz zawsze musi kierować się swoją wiedzą i dobrem pacjenta, powinien pozostać obiektywnym i nie może tych zasad postawić za dobrym kontaktem i stosunkami z
daną firmą farmaceutyczną. Jeżeli lekarz przepisuje pacjentowi leki, które
wedle wiedzy lekarza nie są najkorzystniejsze dla pacjenta spośród dostępnych na rynku, wówczas lekarz nadużywa zaufania pacjenta, nie postępuje bezstronnie i nie ma na względzie dobra chorego, czyli tym samym łamie przysięgę lekarską. Z drugiej jednak strony, ta sama przysięga obliguje lekarzy do stałego poszerzania swojej wiedzy lekarskiej i podawania do wiadomości świata lekarskiego wszystkiego, co uda mu się
wynaleźć i udoskonalić. Lekarze mogą zatem uczestniczyć w kongresach
naukowych organizowanych przez firmy farmaceutyczne, jeżeli poprzez
swoje uczestnictwo poszerzą własną wiedzę lekarską. Dalej, w art. 2 ust.
2 KEL podkreślono, że największym nakazem etycznym dla lekarza jest
dobro chorego, a mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania
administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady. Lekarz jako przedstawiciel wolnego zawodu powinien zachować swoją niezależność, dlatego podkreślono, że dla wypełnienia swoich zadań lekarz
powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim
sumieniem i współczesną wiedzą medyczną (art. 4 KEL). Lekarz powinien również pamiętać, że ma obowiązek poinformowania pacjenta o
stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych, i
spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów,
a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego (art. 13 ust. 3 KEL). Oznacza to, że lekarz, który jest świadomy, że
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chory może również stosować inne leki niż te, które polecił mu lekarz,
powinien chorego o tym fakcie poinformować wskazując na ryzyko i na
korzyści ze stosowania alternatywnych leków. Pacjenci z reguły darzą lekarza dużym zaufaniem, dlatego lekarz nie może wykorzystywać swego
wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy (art. 14 KEL), np. w zamian za tańszą usługę medyczną pacjent reklamowałby wśród swoich
znajomych leki, które wskazał mu lekarz. Etyczny problem związku lekarzy z przemysłem farmaceutycznym zauważył Krajowy Zjazd Lekarzy,
który wprowadził do KEL odrębny rozdział poświęcony tej właśnie relacji (rozdział IIa Związki lekarzy z przemysłem – art. 51a-51g). Uznano,
że lekarz nie powinien przyjmować korzyści od przedstawicieli przemysłu medycznego, jeżeli może to ograniczyć obiektywizm jego opinii zawodowych lub podważyć zaufanie do zawodu lekarza (art. 51a ust. 1 KEL).
Wyjątkowo lekarz może przyjąć zapłatę od producenta leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) za wykonaną pracę, prowadzenie szkoleń i badań, które pogłębiają wiedzę medyczną lub
zawodową, jeżeli ta zapłata jest współmierna do wkładu pracy lekarza
(art. 51a ust. 2 KEL). Jednakże lekarz nie może przyjmować wynagrodzenia za samo skierowanie pacjenta na badania prowadzone lub sponsorowane przez producenta leków lub wyrobów medycznych (art. 51f
KEL). Lekarz zawsze jest zobowiązany do podejmowania w pełni obiektywnych decyzji klinicznych lub działania w najlepszym interesie pacjentów i osób biorących udział w badaniach, nawet jeśli ma związki finansowe z przemysłem medycznym (art. 51b KEL). Ponadto związki te jak i
subwencje otrzymywane od firm farmaceutycznych i medycznych i inne
korzyści mogące być przyczyną konfliktu interesów, lekarz powinien ujawniać słuchaczom wykładów oraz redaktorom publikacji (art. 51c KEL).
W odniesieniu do badań sponsorowanych, lekarz który bierze w nich
udział musi się upewnić, że badania te są prowadzone zgodnie z zasadami etyki i nie powinien uczestniczyć w badaniach naukowych, których
celem jest promocja leków lub wyrobów medycznych produkowanych
przez sponsorów badań (art. 51d KEL). Ponadto lekarz powinien ujawniać swoje powiązania z producentem leków lub wyrobów medycznych
(sprzętu i wyposażenia medycznego) pacjentom, którzy mają być poddani badaniom sponsorowanym przez tego producenta (art. 51e KEL). Przeciwdziałanie nieobiektywnemu przedstawianiu w publikacjach wyników
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badań to obowiązek lekarza, który brał w nich udział na zlecenie producentów leków lub wyrobów medycznych (art. 51g KEL). W związku z
tym lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za
szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo, nie może
także współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem, a nieposiadającymi do tego uprawnień (art. 57 ust. 1 KEL). Lekarze nie mogą reklamować swojej działalności, a także nie powinni wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych (art. 63 ust. 2
KEL). Może to oznaczać, że istnieje możliwość uznania za nieetyczne
zachowania lekarza, który firmuje swoim nazwiskiem zamknięte spotkanie promocyjne bądź przemawiając zachwala i reklamuje dany lek. Lekarz powinien zachować w takich sytuacjach daleko idącą ostrożność i
oszczędność w ocenach.
Należy zatem podjąć analizę prawnych zagadnień dotyczących reklamy leków skierowanej do lekarzy i odpowiedzieć na pytanie czy regulacje polskie w tym zakresie są wystarczające oraz czy są skuteczne i
przestrzegane?
Na wstępie zauważyć należy, że reklama leków kierowana do lekarzy jest co do zasady reklamą zamkniętą. Jest to bowiem reklama skierowana do określonej grupy odbiorców, odbiorców wykonujących zawód lekarza. Lekarzem zaś nie może być każdy, a jedynie osoba, która
spełnia określone przesłanki. Jeżeli jednak reklama leków skierowana
do lekarzy będzie ogólnie dostępna, tzn. reklamujący nie stworzy środków, które zapewniłyby, aby ta reklama trafiła jedynie do lekarzy, wówczas taką reklamę należałoby potraktować jako reklamę publiczną ze
wszystkimi tego konsekwencjami. Wówczas znalazłby zastosowanie do
tej reklamy cały reżim prawny i ograniczenia dotyczące reklamy publicznej leków. Jeżeli zatem reklama leków kierowana do lekarzy jest
zamknięta, a więc osoby nie będące lekarzami nie mają do niej dostępu, wówczas tego rodzaju reklama nie musi spełniać wymagań odnoszących się do publicznej reklamy leków.
Podkreślić należy, że zarówno ustawodawca polski jak i unijny uznają
wprost za reklamę leków także reklamę leków kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania recept1 oraz osób prowadzących zaopatrzenie
1
Dla przejrzystości opracowania pojęcie „lekarza” używane jest na określenie osoby uprawnionej do
wystawiania recept.
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w te produkty (art. 52 ust. 2 pkt. 2 PF, art. 86 ust. 1 Dyrektywy 2001/83/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi – dalej zwanej Kodeksem Leków). Reklamą leków
są także inne formy działania firm farmaceutycznych skierowane do lekarzy, takie jak (art. 52 ust. 2 pkt. 3-6, art. 86 ust. 1 Kodeksu Leków):
• odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept (i osób prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze) przez przedstawicieli
handlowych i medycznych,
• dostarczanie próbek produktów leczniczych,
• sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do
wystawiania recept (i osób zaopatrujących w produkty lecznicze),
• sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla
osób upoważnionych do wystawiania recept i osób zaopatrujących
w produkty lecznicze.
Sponsorowanie spotkań promocyjnych oraz konferencji naukowych
wymaga odrębnych rozważań przekraczających ramy niniejszego artykułu. Należy jednak poniżej zasygnalizować najważniejsze aspekty prawne związane z zapraszaniem i udziałem lekarzy w tego rodzaju spotkaniach i konferencjach. Ustawodawca unijny uznaje także wprost za reklamę leków dostarczanie zachęt do przepisywania lub dostarczania
produktów leczniczych poprzez upominki, propozycje lub obietnicę
dowolnej korzyści lub gratyfikacji w formie pieniężnej lub w naturze, z
wyjątkiem sytuacji, gdy ich rzeczywista wartość jest znikoma (art. 86
ust. 1 Kodeksu Leków).
Zauważyć jednak trzeba, że niektóre formy marketingu firm farmaceutycznych kierowane do lekarzy nie są traktowane jako reklama leków. Wskazać tutaj trzeba na (art. 53 ust. 3 PF, art. 86 ust. 2 Kodeksu
Leków):
• dostarczanie informacji umieszczonych na opakowaniach oraz załączonych do opakowań produktów leczniczych (etykiety), zgodnych
z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu,
• dostarczanie korespondencji, której towarzyszą materiały informacyjne o charakterze niepromocyjnym niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego produktu leczniczego,
w tym zatwierdzonej Charakterystyki Produktu Leczniczego; oznacza
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to, że dostarczane lekarzom materiały wyłącznie o charakterze informacyjnym dotyczące konkretnego leku, jeżeli nie zachęcają one do nabywania lub przepisywania leku, nie będą traktowane jako reklama leków,
• ogłoszenia o charakterze informacyjnym dotyczące w szczególności zmiany opakowania, ostrzeżeń o działaniach niepożądanych, katalogów handlowych i list cenowych, pod warunkiem że nie zawierają treści
o charakterze reklamowym,
• przekazywanie informacji dotyczących zdrowia lub chorób ludzi i
zwierząt, pod warunkiem że nie odnoszą się nawet pośrednio do produktów leczniczych; tego rodzaju działania kierowane do lekarza nie
będą reklamą, jeżeli przekazywane informacje nie będą wskazywać choćby pośrednio na jakiekolwiek leki w taki sposób, że możliwa będzie ich
identyfikacja (np. wskazywane będą leki z zawartością określonej substancji lub wyprodukowane na bazie określonych składników, itp.),
• udostępnianie Charakterystyki Produktu Leczniczego.
Wspomniane wyżej działania firm farmaceutycznych wobec lekarzy
nie będą traktowane w kategoriach reklamy leków. Może to stwarzać
możliwości do obejścia przepisów o reklamie leków. Podkreślić jednak
należy, że jeżeli w tego rodzaju działaniach można się będzie dopatrzyć
choćby jednego elementu zachęcania do stosowania leku w celu zwiększenia liczby przepisywanych recept, sprzedaży lub konsumpcji leku,
wówczas takie działanie traktować należy jako reklamę tego leku.
Do lekarzy może być również adresowane tzw. przypomnienie pełnej reklamy. Wskazać więc warto na szczególne zasady jakie dotyczą
przypomnienia pełnej reklamy kierowanej do lekarzy. Taka forma reklamy może być ograniczona wyłącznie do nazwy własnej i nazwy powszechnie stosowanej produktu leczniczego (art. 53 ust. 1 PF). Jeśli
zaś w treści tej reklamy znajduje się informacja o objęciu produktu leczniczego refundacją, to musi w niej być zamieszczona maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta.
Szczególną formą reklamy leków kierowanej do lekarzy jest dostarczanie promocyjnych, bezpłatnych próbek leków. Bezpłatne dostarczanie próbek leku może być kierowane wyłącznie do osób uprawionych
do wystawiania recept, pod warunkiem łącznego spełnienia kilku warunków (art. 54 ust. 1 PF). Po pierwsze, lekarz musi wystąpić w formie
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pisemnej do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie próbki produktu leczniczego. Wniosek powinien być podpisany i
opatrzony datą, złożony przez osobę odpowiedzialną (art. 96 ust. 1 lit.
b Kodeksu Leków). Po drugie, osoba dostarczająca próbkę kontroluje
i prowadzi ewidencję dostarczanych próbek. Po trzecie, każda dostarczana próbka stanowi maksymalnie jedno najmniejsze opakowanie produktu leczniczego dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po czwarte, każda dostarczana próbka musi być opatrzona napisem „próbka bezpłatna – nie do sprzedaży” lub, co dopuszcza art.
96 ust. 1 lit. e Kodeksu Leków, powinna być opatrzona innym sformułowaniem posiadającym to samo znaczenie. Po piąte, do każdej dostarczanej próbki musi być dołączona Charakterystyka Produktu Leczniczego. Po szóste, ilość dostarczanych próbek tej samej osobie, tego samego produktu leczniczego, nie przekracza pięciu opakowań w ciągu
jednego roku. Po siódme, niedopuszczalne jest bezpłatne dostarczanie
próbek leków będących środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi (art. 54 ust. 3 PF). Wspomniane zasady dostarczania
bezpłatnych próbek leków dotyczą również próbek dostarczanych do
lekarza i zastosowanych do leczenia pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn.
zm.) i wówczas próbki te muszą być ewidencjonowane przez aptekę
szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej (art. 54 ust. 2
PF). Ustawodawca unijny podkreśla, że dostarczanie próbek powinno
odbywać się na zasadach wyjątku i może być skierowane także do osób
uprawnionych do dostarczania leków, czyli farmaceutów (art. 96 ust. 1
Kodeksu Leków). Państwa Członkowskie mają dodatkowo swobodę we
wprowadzaniu dalszych ograniczeń w zakresie dystrybucji próbek niektórych produktów leczniczych (art. 96 ust. 2 Kodeksu Leków), z czego
Polska skorzystała dopuszczając dostarczanie bezpłatnych próbek leków jedynie do lekarzy.
Niektóre formy działań marketingowych skierowane do lekarzy uznano za zabronione. Dotyczy to kierowania do lekarzy jak i farmaceutów
reklamy leku polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz
organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczni-
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czych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel
tego spotkania (art. 58 ust. 1 PF). W odniesieniu do oferowania czy obiecywania wycieczek oraz organizowania i finansowania spotkań promocyjnych produktów leczniczych należy ustalić główny cel tego spotkania. Przekroczenie gościnności ponad główny cel spotkania będzie zabronioną formą reklamy. O ile ustalenie głównego celu spotkania nie powinno przysparzać trudności, o tyle określenie, które przejawy gościnności przekraczają główny cel spotkania, może być czasami wątpliwe. Należy przy tym
zaznaczyć, że główny cel spotkania powinien wiązać się w jakiś sposób z
praktyką medyczną lub farmaceutyczną i nie może być zupełnie oderwany
od którejś z tych praktyk (np. niedopuszczalne byłoby zaproszenie lekarza
na jeden z wyścigów Formuły 1 połączonej następnie z bankietem z udziałem sponsorów, w tym firmy farmaceutycznej). Pewne wskazówki odnośnie granic dopuszczalnej gościnności można odnaleźć w art. 94 ust. 2 Kodeksu Leków. Zgodnie ze wspomnianym przepisem gościnność w czasie
promocji sprzedaży powinna mieścić się zawsze w rozsądnych granicach
głównego celu spotkania oraz nie może być rozciągnięta na osoby spoza
grona pracowników służby zdrowia (health-care professionals). Z drugiej
strony lekarze i farmaceuci są zobowiązani do odmowy przyjęcia takiej
oferty (art. 58 ust. 2 PF). Osoby te nie mogą nawet zabiegać o oferowanie
im zabronionych zachęt (art. 94 ust. 3 PF). Dopuszczalne jest jednak dawanie lub przyjmowanie przedmiotów o znikomej wartości materialnej opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy (art. 58
ust. 3 PF). Ustawodawca unijny wskazuje, że korzyści te, nie tylko w formie pieniężnej i formie przedmiotów materialnych, muszą być niedrogie
(inexpensive) i dodatkowo wiązać się z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, aby można je było zgodnie z prawem UE oferować i przyjmować
(art. 94 ust. 1 Kodeksu Leków). Niezależnie od powyższych ograniczeń z
art. 94 ust. 1 Kodeksu Leków, ustawodawca unijny dopuszcza gościnność
oferowaną bezpośrednio lub pośrednio przy okazji wydarzeń o charakterze czysto zawodowym lub naukowym, ale pod warunkiem, że taka gościnność mieści się zawsze w rozsądnych granicach i pozostaje podrzędna w
stosunku do głównego naukowego celu spotkania i obejmuje wyłącznie
pracowników służby zdrowia (art. 95 Kodeksu Leków). Jako znikomą wartość można tutaj wskazać kwotę 100 zł określoną w art. 21 ust. 1 pkt. 68a
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

117

Rafał Szczęsny

(Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który wskazuje na wolną od
podatku dochodowego wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od
świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą o jednorazowej
wartości nie przekraczającej kwoty 100 zł. W projekcie zmiany PF (wersja
z 10 maja 2006 r.) proponowane jest właśnie zastąpienie niedookreślonego zwrotu „znikomej wartości materialnej” konkretną kwotą „100 zł”.
Regulacje powyższe mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym i nieetycznym sytuacjom, zapobieganie wykształceniu się swoistego „długu
wdzięczności” lekarza wobec firmy farmaceutycznej. Opisywany reżim
prawny ma na celu zapobieganie wytworzeniu się relacji zależności lekarza w stosunku do firmy farmaceutycznej, która wpływać będzie na decyzje lekarza przy przepisywaniu pacjentom leków oraz udzielaniu im porad
lekarskich, co do stosowania określonych leków w ramach leczenia różnego rodzaju dolegliwości i chorób. Omawiane regulacje mają zatem na celu
również zachowanie niezależności lekarza, uchronienie jego obiektywizmu
i profesjonalizmu przy przepisywaniu i wyborze właściwych dla pacjenta
leków. Opisane wyżej regulacje nie wpływają na istniejące środki lub praktyki handlowe w Państwach Członkowskich, odnoszące się do cen, marż i
rabatów (art. 94 ust. 4 Kodeksu Leków).
Z omawianym wyżej zagadnieniem wiąże się ściśle tematyka sponsoringu producentów leków, co wymaga odrębnych rozważań w dodatkowym artykule. Należy w tym miejscu jedynie zasygnalizować kilka
kwestii i przypomnieć, że sponsorowanie zarówno spotkań promocyjnych jak i konferencji, zjazdów i kongresów naukowych, tak z udziałem
zaproszonych lekarzy jak i farmaceutów, jest jedną z form reklamy leków, co powoduje, że tego rodzaju działania marketingowe oceniane
będą pod kątem przepisów ogólnych dotyczących reklamy uregulowanych choćby w ustawie ZNK, jak również przepisów szczególnych wynikających z ustawy PF i rozporządzenia wykonawczego, Kodeksu Leków i dyrektyw go zmieniających. Wobec tego podkreślić trzeba, że
wszelkie korzyści i ułatwienia jakie lekarze czy farmaceuci otrzymują
od sponsora wspomnianych spotkań promocyjnych jak i konferencji,
zjazdów i kongresów naukowych nie mogą przekraczać znikomej wartości materialnej, muszą pozostawać w rozsądnych granicach i w stosunku podrzędności do głównego celu spotkania. Tym samym, sponsorowanie nie może przekraczać określonych granic i nie może stwarzać
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niepożądanych relacji między lekarzem a sponsorem (firmą farmaceutyczną) skutkujących następnie nieobiektywną oceną lekarza przy przepisywaniu leków swoim pacjentom.
Zauważyć należy, że z reklamą leku do lekarzy będą udawać się wyspecjalizowani przedstawiciele handlowi lub medyczni. Warto więc zaznaczyć, że podmiot odpowiedzialny, a zatem podmiot, który jest uprawniony do prowadzenia reklamy ma obowiązek zatrudniać w charakterze przedstawicieli medycznych i handlowych osoby, które mają wystarczającą wiedzę naukową pozwalającą na przekazywanie możliwie
pełnej i ścisłej informacji o reklamowanym produkcie leczniczym (art.
60 ust. 4 PF). Ponadto podmiot odpowiedzialny ma obowiązek zapewnić, aby jego przedstawiciele medyczni zbierali i przekazywali mu wszelkie informacje o produktach leczniczych, a zwłaszcza o ich działaniach
niepożądanych zgłoszonych przez osoby wizytowane (art. 61 ust. 1 PF).
Podmiot odpowiedzialny jest również zobligowany do zapewnienia systemu szkolenia swoich przedstawicieli medycznych (art. 61 ust. 2 PF).
Jest to zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w art. 93 ust. 1 i 3 Kodeksu
Leków.
W związku z tym przedstawiciele handlowi zobowiązani są do przestrzegania określonych reguł. Szczegółowe wytyczne opracowane na
podstawie przepisów art. 91 i 92 Kodeksu Leków określają przepisy § 7
i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. z 2002, nr 230, poz. 1936 z
późn. zm.). Reklama leku skierowana do lekarzy, a także do farmaceutów musi zawierać określone elementy takie jak (§ 7 ust. 1):
• nazwę produktu leczniczego i nazwę powszechnie stosowaną,
• skład jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych
oraz tych substancji pomocniczych, które mają istotne znaczenie dla
właściwego stosowania produktu leczniczego,
• postać farmaceutyczną,
• wskazania terapeutyczne do stosowania,
• dawkowanie i sposób podawania,
• przeciwwskazania,
• specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania,
• działania niepożądane,
• wskazanie podmiotu odpowiedzialnego,
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• numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwę organu, który
je wydał.
Dodatkowo ustawodawca unijny wymaga, aby wspomniane dane
szczegółowe zawierały również datę ich opracowania i aktualizacji (art.
92 ust. 1 Kodeksu Leków). Jeżeli zaś przedstawiciele handlowi powołują się na określone dane naukowe, analizy, wyniki badań zaczerpnięte z literatury fachowej lub czasopism naukowych w celu ułatwienia
weryfikacji i przyswojenia prezentowanych informacji, to muszą być one
przekazane w treści zgodnej z oryginałem wraz z podaniem ich źródła
oraz daty publikacji lub ostatniej aktualizacji (§ 8 ust. 1 rozporządzenia
i art. 92 ust. 3 Kodeksu Leków). Generalnie prawo unijne wymaga, by
wszelkie informacje zawarte w przekazywanej dokumentacji dotyczącej leku były dokładne, aktualne, możliwe do sprawdzenia i wystarczająco kompletne, tak aby umożliwić odbiorcy wyrobienie sobie własnej
opinii w sprawie wartości terapeutycznej danego produktu leczniczego
(art. 92 ust. 2 Kodeksu Leków). Możliwe jest jednak zastosowanie formy reklamy nie zawierającej wymienionych wyżej elementów, tzw. przypomnienia pełnej reklamy, pod określonymi warunkami, o czym była
mowa wyżej. Ważnym obowiązkiem jest to, że reklama kierowana do
lekarzy lub farmaceutów powinna być przedstawiona w taki sposób,
aby nie docierała do osób, dla których nie jest przeznaczona (§ 7 ust.
3). Wspomniane rozwiązania realizują wiążące wytyczne zawarte w art.
91 Kodeksu Leków.
Ustawodawca wprowadza również zasady na jakich przedstawiciele
koncernów farmaceutycznych mogą odwiedzać w celach reklamowych
lekarzy i farmaceutów. Odwiedzanie wspomnianych osób w celu reklamy produktu leczniczego nie może utrudniać prowadzenia przez nich
działalności i odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania
(§ 8 ust. 2). Przedstawiciel firmy farmaceutycznej nie może zatem odwiedzać lekarza w czasie jego pracy, a więc w trakcie przyjmowania pacjentów, ich leczenia, w trakcie pełnienia dyżuru czy wykonywania innych
nałożonych obowiązków. Innymi słowy, odwiedzanie w celach reklamowych lekarza powinno odbywać się poza godzinami wykonywania przez
niego czynności zawodu lekarza. Dodatkowo, termin (dzień i godzina)
odwiedzin musi być wcześniej uzgodniony z danym lekarzem (naturalnym wydaje się, że również ustalenie miejsca spotkania). Termin spotka-
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nia, o którym mowa wyżej, ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w
danym zakładzie opieki zdrowotnej, aptece lub jednostce, w której lekarz wykonuje praktykę lekarską. (§ 8 ust. 3). Przedstawiciel powinien
zatem uprzednio zapoznać się z tymi zasadami, a jeżeli ich nie ma to
sugerować należy ostrożne postępowanie nie kolidujące z działalnością
lekarza oraz uprzednie umówienie spotkania. Warto zauważyć, że w czasie każdej wizyty, przedstawiciele handlowi ds. sprzedaży produktów leczniczych, przekazują osobom odwiedzanym (w tym i lekarzom) lub im
udostępniają, streszczenie cech charakterystycznych dotyczących każdego produktu leczniczego, który prezentują, łącznie z danymi na temat
ceny i warunkami refundacji, o ile pozwala na to ustawodawstwo danego
Państwa Członkowskiego (art. 93 ust. 2 Kodeksu Leków).
Powyżej wskazano zasady jakie obowiązują w odniesieniu do reklamy
leków kierowanej do lekarzy. Wobec tego wymienić należy także przyczyny, z powodu których Główny Inspektor Farmaceutyczny (dalej zwany GIF)
nakazywał wstrzymanie reklamy leków adresowanej do lekarzy. GIF zabronił reklamy leków kierowanej do lekarzy lub z nimi związanej, która:
a) polegała na dostarczaniu lekarzom bezpłatnych próbek nienależycie oznakowanych i opisanych – bez opisu „próbka bezpłatna – nie
do sprzedaży” oraz dołączonej Charakterystyki Produktu Leczniczego, bez informacji o działaniach niepożądanych oraz specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania,
b) w ulotkach i załączonych do nich listach kierowanych do lekarzy
nie zawierała obligatoryjnych elementów takich jak skład jakościowy i
ilościowy, wskazania terapeutyczne do stosowania, dawkowanie i sposób podawania, przeciwwskazania, specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, działania niepożądane, wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego, numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i
nazwę organu, który je wydał,
c) opublikowana w specjalistycznej prasie nie zawierała informacji
dotyczących: dawkowania i sposobu podawania, przeciwwskazań, dotyczących specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania, numeru pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwy organu, który je wydał,
d) opublikowana w specjalistycznej prasie wprowadzała w błąd sugerując, że lek jest najtańszym w swojej grupie leków,
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e) opublikowana w specjalistycznej prasie oraz folderze skierowanym do lekarzy wprowadzała w błąd odwołując się w porównaniu leków do niedokładnie zacytowanego badania, co uniemożliwia odbiorcy dokonanie weryfikacji przekazywanych w tych materiałach danych,
f) opublikowana w fachowej prasie, w folderze reklamowym i zawierające informacje niezgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego,
g) opublikowana w fachowej prasie w formie przypomnienia pełnej
reklamy niezawierającego nazwy powszechnie stosowanej,
h) w materiałach reklamowych nie zawierała numeru pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu i nazwy organu, który je wydał,
i) w materiałach reklamowych powoływała dane naukowe, analizy,
wyniki badań niezgodnie z przepisami, a więc w treści niezgodnej z oryginałem lub/i bez podania ich źródła oraz daty publikacji lub ostatniej
aktualizacji,
j) w materiałach reklamowych, która porównywała reklamowany lek
do innych odwołując się do badań, które dotyczyły innej grupy wiekowej, co należy uznać za nieobiektywną prezentację leku,
k) w materiałach reklamowych, która porównywała reklamowany lek
do innego odwołując się do badań, które zostały przeprowadzone w
oparciu o odmienne założenia metodologiczne (charakterystyka badanej populacji, czas obserwacji i liczba obserwowanych parametrów), co
prowadziło do uzyskania różnych niemiarodajnych wniosków i nieobiektywnej prezentacji leku,
l) w telewizji i Internecie, która powinna być skierowana wyłącznie
do lekarzy lub farmaceutów, gdyż dotyczyła leku wydawanego wyłącznie na podstawie recepty i powinna być ona przedstawiona w taki sposób, aby nie docierała do osób, do których nie jest przeznaczona,
m) w poczekalniach gabinetów lekarskich reklamowała lek wydawany wyłącznie na podstawie recepty,
n) w formie koperty zawierającej na awersie logo, zdjęcia opakowań
i ceny leku wydawanego wyłącznie na podstawie recepty, hasło nie znajdujące potwierdzenia w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego, a nie zawierała dodatkowych obowiązkowych informacji (specjalne ostrzeżenia, działania niepożądane); ponadto GIF zwrócił uwagę, że podczas dostarczania przedmiotowej koperty do adresata osoby
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trzecie są narażone na odbiór przedmiotowej reklamy, co powoduje, iż
reklama tego leku (wydawanego wyłącznie na podstawie recepty) jest
skierowana do publicznej wiadomości, a więc narusza dyspozycję art.
57 ust. 1 pkt. 1 PF,
o) w formie rozsyłanych do lekarzy pocztówek zawierających treści
zachęcające do stosowania leku wydawanego wyłącznie na podstawie
recepty, bez należytego zabezpieczenia przed dostępem osób, do których nie zostały przeznaczone,
p) w formie notesu dla lekarzy zawierającego treści, z których wynika, że w wyniku porównania koszt leczenia reklamowanym lekiem jest
3-krotnie niższy od konkurencyjnych leków, a także treści wprowadzające w błąd co do wskazań do stosowania, a nie zawierających pełnych
danych dotyczących powoływanych publikacji.
Z powyższego wynika, że reklama leków kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept jest dość często nadużywana i prezentowana niezgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Nie są to
jednak szczególnie rażące naruszenia. Dotyczą one z reguły pomijania
wszystkich obligatoryjnych elementów jakie tego rodzaju reklama powinna zawierać. Zdarza się również, że firmy farmaceutyczne kierują
reklamę, która powinna być adresowana wyłącznie do lekarzy lub farmaceutów, do innych osób, w wyniku czego jest ona traktowana jako
reklama publiczna. Z reguły jest to niezamierzone działanie (np. wysyłanie do lekarzy pocztówek czy kopert z elementami reklamy leków na
receptę. Przepisy dotyczące reklamy leków kierowanej do lekarzy są
sprecyzowane dość jasno i wyczerpująco. Pewne niejasności mogą budzić klauzule generalne określone w art. 58 ust. 1 i 3 PF takie jak –
„główny cel spotkania”, „przejawy gościnności” czy „przedmiot o znikomej wartości materialnej”. Klauzule powyższe dotyczą działań marketingowych skierowanych do lekarzy, które uznano za zabronione, a
związane z wręczaniem, oferowaniem i obiecywaniem lekarzom korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz
organizowaniem i finansowaniem spotkań promocyjnych produktów
leczniczych. Pojęcia te są nieostre, dlatego istnieje konieczność ich racjonalnej i zasadnej wykładni. Pożądane jest nawet bliższe zdefiniowanie tych klauzul, a zwłaszcza pojęcia „przedmiotu o znikomej wartości
materialnej”.

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

123

Rafał Szczęsny

Wątpliwości natury zarówno prawnej jak i etycznej budzi także problem z organizowaniem oraz dopuszczalnością różnego rodzaju spotkań promocyjnych jak i naukowych, kongresów i sympozjów, a także
innych atrakcji, jak np. wycieczki, i zapraszaniem na tego rodzaju imprezy lekarzy.
Należy zatem stwierdzić, że obecne regulacje prawne w zakresie reklamy leków kierowanej do lekarzy spełniają swoją rolę, gdyż w naruszeniu tych przepisów dopatrywać się można raczej nieświadomości naruszenia niż łamania przepisów z premedytacją w celu osiągnięcia celów marketingowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że przepisy dotyczące organizowania przez firmy farmaceutyczne różnego rodzaju imprez, spotkań naukowych czy wycieczek, na które są zapraszani lekarze
wymagają doprecyzowania. Wydaje się również pożądane, aby GIF miał
możliwość nałożenia sankcji pieniężnych w razie rażących naruszeń
przepisów dotyczących reklamy leków skierowanej do lekarzy, zwłaszcza, gdy łamane są jednocześnie również przepisy dotyczące reklamy
publicznej leków. Należy zauważyć, że kwestią samorządu lekarskiego
pozostaje rozwiązanie problemu, w ramach obowiązujących zasad etyki lekarskiej, przyjmowania przez lekarzy określonych korzyści proponowanych przez firmy farmaceutyczne oraz uczestnictwa lekarzy w organizowanych przez te firmy różnego rodzaju imprezach o mniej lub
bardziej naukowym charakterze związanym z praktyką lekarską. Zasady etyki lekarskiej w tej mierze są sformułowane dość jednoznacznie i
pozostaje jedynie ich praktyczne przestrzeganie i egzekwowanie. Z drugiej strony firmy farmaceutyczne powinny mieć wiedzę na temat opisywanych zasad etyki lekarskiej. Jeżeli zaś dany przedstawiciel o nich nie
wie, to lekarz powinien takiego przedstawiciela poinformować o ewentualnej sprzeczności jego działań z zasadami etyki lekarskiej, których
on – czyli lekarz – musi przestrzegać.
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Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października
2005 rr.. III CK 155/05

Sąd Najwyższy w składzie: (...),
w sprawie z urzędu
przy uczestnictwie Bogusławy Ł. i Bogusława Szymona Ł. o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych po rozpoznaniu w
Izbie Cywilnej na rozprawie w dniu 27 października 2005 r., kasacji
uczestniczki Bogusławy Ł. od postanowienia Sądu Okręgowego w S.
z dnia 30 grudnia 2004 r., sygn. akt V Ca 649/04,
uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w S. do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie
W dniu 18 sierpnia 2004 r. uczestniczka Bogusława Ł. uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku, którego utraciła przytomność, a stan
zdrowia powstały na skutek urazów wymagał przetoczenia krwi i preparatów krwiopochodnych. Z pisemnego oświadczenia znalezionego przy
uczestniczce, sporządzonego w dniu 6 stycznia 2004 r., zatytułowanego
„Oświadczenie dla służby zdrowia – żadnej krwi” wynikało, że „bez względu na okoliczności” nie zgadza się na „żadną formę transfuzji krwi”, nawet gdyby w ocenie lekarza ich użycie było konieczne do ratowania zdrowia i życia. Jednocześnie uczestniczka oświadczyła, że przyjmie środki
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niekrwiopochodne zwiększające ilość osocza, leki tamujące krwawienie
oraz środki pobudzające produkcję czerwonych krwinek oraz, że zgadza
się na inne metody leczenia alternatywnego „bez podawania krwi”.
Uczestniczka wyjaśniła również w tym oświadczeniu, że jest Świadkiem Jehowy, chce być posłuszna nakazom Biblii, z których jeden
brzmi:” Powstrzymujcie się (...) od krwi”. Dodała, że ma 43 lata i przestrzega tego przykazania od siedmiu lat.
W wypadku zginął mąż uczestniczki, w związku, z czym Sąd Rejonowy w W., działając z urzędu – na skutek informacji o stanie zdrowia
pacjentki, udzielonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w W. – postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2004 r. zezwolił na
wykonanie czynności medycznych obejmujących przetoczenie krwi i jej
preparatów, celem ratowania jej życia. Sąd powołał się najpierw na art.
24 k.r.o., a następnie – w uzupełnieniu uzasadnienia sporządzonego
równocześnie z sentencją – podał, że podstawą orzeczenia były art. 30 i
32 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarzy
dentysty (jedn. tekst: Dz. U. Z 2002 r. Nr 21, poz. 204 ze zm.- dalej:
„ustawa o zawodzie lekarza”). Stwierdził również, że wobec nadrzędnej – w systemie społecznych wartości – potrzeby ratowania życia ludzkiego zgoda sądu opiekuńczego na poddanie poszkodowanej czynnościom medycznym wskazanym przez lekarza specjalistę anestezjologii i
intensywnej terapii była konieczna i w pełni uzasadniona”.
Na etapie postępowania apelacyjnego przystąpił do sprawy w charakterze uczestnika syn poszkodowanej Szymon Ł. i oboje wnieśli apelację, w której zakwestionowali trafność orzeczenia Sądu pierwszej instancji. Zarzucili w szczególności naruszenie art. 34 ust. 1 i 3 ustawy o
zawodzie lekarza oraz art. 30, 31 ust. 2, art. 38, 41 ust. 1 i 47 Konstytucji, broniąc tezy, że pacjent ma pełne prawo do decydowania, czy proponowana przez lekarza metoda mu odpowiada. Uczestniczka Bogusława Ł. sporządzając stosowne oświadczenie, wyraziła swą wolę właśnie na wypadek, gdyby wzięła udział w wypadku komunikacyjnym i
wyraźnie stwierdziła, że nie wyraża zgody na pewien ściśle określony
rodzaj zabiegów. Oświadczenie to było znane zarówno Sądowi, jak i
lekarzom.
Po rozpoznaniu apelacji Sąd Okręgowy w S. – postanowieniem z
dnia 20 grudnia 2004 r. – uchylił zaskarżone orzeczenie i umorzył po-
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stępowanie. Ustaliwszy, że uczestniczka opuściła już szpital, jej stan
zdrowia jest stabilny i nie wymaga stosowania jakichkolwiek zabiegów
związanych z przetoczeniem krwi, Sąd drugiej instancji – powołując się
także na art. 35 ustawy o zawodzie lekarza – uznał, że wydawanie postanowienia, co do istoty stało się zbędne.
Kasacja uczestników została oparta na obu podstawach przewidzianych w art. 3931 k.p.c., a w ich ramach podniesiono zarzuty naruszenia
art. 32 ust. 2, art. 34 i 35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty oraz art. 386 § 3 i art. 355 § 1 w związku z art.
13 § 2 k.p.c.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Postanowienie Sądu Rejonowego w W. dnia 19 sierpnia 2004 r., działającego jako sąd opiekuńczy, dotyczyło wydania zgody na wykonanie
świadczeń zdrowotnych w sytuacji, w której porozumienie się z pacjentką
(uczestniczką) było ze względu na stan jej świadomości niemożliwe, a
planowany zabieg (przetoczenie krwi) takiej zgody wymagał. Podstawą
rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji, udzielającego zgody, był początkowo art. 24 k.r.o., a następnie – po sprostowaniu motywów dokonanym w „uzupełnieniu uzasadnienia” – art. 32 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza. W wyniku udzielenia tej zgody został wykonany, jednak
uczestniczka, działając wespół z synem uczestnikiem Bogusławem Ł.,
zakwestionowała orzeczenie Sądu Rejonowego oraz legalność przeprowadzonego zabiegu. W tej sytuacji teza Sądu okręgowego, że orzekanie w sprawie stało się zbędne tylko z powodu poprawy stanu zdrowia
uczestniczki, niewymagającego stosowania w chwili rozpoznawania
apelacji jakichkolwiek zabiegów związanych z przetaczaniem krwi, jest
oczywiście bezzasadna. Jest jasne, że stan zdrowia uczestniczki w chwili orzekania przez Sąd drugiej instancji nie mógł mieć żadnego retrospektywnego znaczenia dla oceny prawidłowości orzeczenia Sądu Rejonowego. Tym samym teza Sądu Okręgowego koliduje z podstawowym celem postępowania apelacyjnego, jakim jest kontrola zaskarżonego orzeczenia przez ponowne – w granicach zaskarżenia – rozpoznanie sprawy, przy uwzględnieniu postawionych w apelacji zarzutów formalnych oraz po zbadaniu prawidłowości zastosowania prawa materialnego (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 paździer-
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nika 2002 r., III CZP 62/02, OSNC 2004, nr 1, poz. 7). W tej sytuacji
zatem, uchylając zaskarżone postanowienie i bezzasadnie umarzając
postępowanie, Sąd drugiej instancji nie tylko – z naruszeniem art. 176
ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji – pozbawił uczestniczkę kontroli
instancyjnej wydanego dotyczącego jej orzeczenia, ale także odmówił
jej ochrony sądowej, gdyż poddany przez nią pod osąd wypadek naruszenia jej wolności osobistej oraz integralności cielesnej pozostał bez
merytorycznego rozpoznania (art. 45 ust. 1 Konstytucji; por. uchwałę
Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1996 r., III CZP 6/96, OSNC 1996,
nr 7-8, poz. 95).
Uwadze Sądu Okręgowego uszedł przy tym fakt, że w demokratycznym państwie prawnym wolność jest chroniona w sposób szczególny, w
tym także wolność życia prywatnego oraz autonomia dokonywanych
wyborów. Wolność jest także jedną z fundamentalnych zasad współczesnej doktryny praw człowieka (por. art. 17 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. z 1977 r. Nr 38,
poz. 167, oraz art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 427), w związku z czym również Konstytucja powierza ją specjalnej opiece państwa,
zapewniając każdemu wolność i nietykalność osobistą oraz chroniąc
życie prywatne, rodzinne, cześć, dobre imię oraz prawo o decydowaniu
o swoim życiu osobistym (art. 41 ust. 1 i art. 47 Konstytucji).
Jednym z przejawów autonomii jednostki i swobody dokonywanych
przez nią wyborów jest prawo do decydowania o samym sobie, w tym
do wyboru metody leczenia. Refleksem tego prawa jest instytucja zgody na wykonanie zabiegu medycznego stanowiąca jedną z przesłanek
legalności czynności leczniczych. Z tego względu ustawa o zawodzie
lekarza przewiduje, że lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody pacjenta (art. 32 ust. 1). Problem udzielania zgody jest normowany również przez ustawę z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.
535 ze zm.) oraz ustawę z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i
przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682
ze zm.), natomiast z kodeksu karnego wynika, że zabieg leczniczy wykonany bez zgody pacjenta stanowi występek ścigany na wniosek po-
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krzywdzonego (art. 192). Zgodę pacjenta – jako czynnik sankcjonujący
moralnie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze –
przewiduje także kodeks etyki lekarskiej (art. 15 ust. 1).
Obowiązujące w Polsce unormowania dotyczące zgody pacjenta lub
jej braku – mimo klimatu prawnego sprzyjającego uszanowaniu woli pacjenta – nie dotyczą bezpośrednio oświadczeń składanych pro futuro, choć
podobne regulacje istnieją już w wielu krajach (Patiententestament, testament de vie, living will, advanced directives). Chodzi o przypadki oświadczeń woli pacjenta wyrażanych na wypadek utraty przytomności, polegających na określeniu przez pacjenta (tzw. pacjenta potencjalnego) woli
dotyczącej postępowania lekarza wobec niego w sytuacjach leczniczych,
które mogą zaistnieć w przyszłości. Niniejsza sprawa świadczy o tym, że
oświadczenia takie składane są również w Polsce, co jest zrozumiałe także, dlatego, iż nie sposób formułować jakiegokolwiek zakazu ich składania; z punktu widzenia prawa cywilnego są one klasycznymi oświadczeniami woli, materializującymi skorzystanie z przysługującego człowiekowi (pacjentowi) prawa wyboru (art. 60 i nast. k.c.).
Zasada poszanowania autonomii pacjenta nakazuje respektowanie
jego woli, niezależnie od motywów (konfesyjnych, ideologicznych, zdrowotnych itp.), toteż należy przyjąć, że niezgoda pacjenta na określony
zabieg (rodzaj zabiegów) jest dla lekarza wiążąca i znosi ryzyko odpowiedzialności karnej lub cywilnej, natomiast w wypadku wykonania zabiegu – delegalizuje go. W piśmiennictwie podkreśla się, że sprzeciw
pacjenta powinien być uwzględniany w szczególności wtedy, gdy został
uzewnętrzniony w sposób wyraźny i jednoznaczny, ze świadomością dokonanego wyboru i przyjętych preferencji, zwłaszcza, gdy związek czasowy między oświadczeniem a zabiegiem jest dostatecznie ścisły. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w Konwencji o ochronie praw
człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie), podpisanej w
Oviedo w dniu 4 kwietnia 1997 r. („Prawo i Medycyna” 1999, nr 3, s.
140), która wprawdzie nie została jeszcze ratyfikowana, niemniej może
stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną. Zgodnie z art. 9 tej Konwencji „należy brać pod uwagę wcześniej wyrażone życzenia osoby zainteresowanej co do interwencji medycznej, jeżeli w chwili jej przeprowadzenia nie jest ona w stanie wyrazić swej woli”.
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Oczywiście, za stanowiskiem tym przemawiają również argumenty
konstytucyjne, wywodzone z art. 41 ust. 1 i 47, a zwłaszcza z art. 31 ust.
2, zabraniającego zmuszać kogokolwiek do czynienia tego, czego mu
prawo nie nakazuje. Należy mieć na względzie, że – pominąwszy przypadki szczegółowo i wyczerpująco unormowane (np. art. 118 k.k.w.,
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1231 ze zm., ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Nr 179, poz. 1485 albo ustawa z dnia 6 września 2001 r. o
chorobach zakaźnych i zakażeniach, Dz. U. Nr 126, poz. 1384 ze zm.) –
prawo nie nakazuje pacjentowi poddawać się interwencji medycznej, a
lekarzowi pokonywać oporu pacjenta albo przez wykonywanie czynności, na które zgody nie wyraził, lub którym się sprzeciwił, albo przez
występowanie do sądu, aby taki sprzeciw pozbawić mocy. Warto zwrócić uwagę także na art. 19 ust. 1 pkt 2 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ust. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 08 ze zm.), które wyraźnie przewidują prawo pacjenta do odmowy
poddania się określonemu zabiegowi medycznemu, a także prawo żądania wypisania ze szpitala niezależnie od stanu swego zdrowia; lekarz
nie może odmówić wypisania ani wystąpić do sądu opiekuńczego, aby
zneutralizować wolę pacjenta, choćby jego stan wymagał dalszego leczenia szpitalnego.
Problem sprzeciwu na wykonanie zabiegu leczniczego pro futuro występuje szczególnie ostro – co ilustruje także niniejsza sprawa – w wypadku oświadczeń składanych przez członków „Strażnicy”, Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego, Związku Świadków Jehowy, którzy ze
względów religijnych odmawiają poddania się zabiegowi transfuzji krwi,
godząc się – a nawet apelując o to – na stosowanie, w razie konieczności ratowania zdrowia lub życia, odpowiednich substytutów środków
niekrwiopochodnych, zwiększających ilość osocza, tamujących krwawienie i pobudzających produkcję czerwonych krwinek. Problem ten
jest dostrzegany w literaturze prawniczej i medycznej, a także w praktyce lekarskiej, o czym świadczą liczne wypowiedzi naukowe oraz specjalne programy medyczne, przygotowywane przez szpitale i stowarzyszenia lekarskie (np. „Stanowisko w sprawie postępowania anestezjologa wobec pacjenta Świadka Jehowy” Zarządu Głównego Polskiego
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Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii podjęte w 2000 r. –
„Anestezjologia i Intensywna Terapia” 2000, nr 32, s. 273).
Powszechnie, z powołaniem się na konstytucyjną gwarancję wolności, przyjmuje się, że oświadczenie Świadka Jehowy, będącego osobą
pełnoletnią i zdolną w pełni do czynności prawnych, musi być respektowane, a lekarze powinni być przygotowani na stosowanie alternatywnych metod leczenia. Decyzja pacjenta może być – w ocenie lekarza –
niesłuszna, niemniej zasada poszanowania jego woli, wpisana także w
deontologię zawodu lekarza (np. art. 15 i 16 kodeksu etyki lekarskiej),
nakazuje ją uszanować.
W konsekwencji należy wyrazić pogląd, że oświadczenie pacjenta
wyrażone na wypadek utraty przytomności, określające wolę dotyczącą
postępowania lekarza w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych,
które mogą zaistnieć w przyszłości, jest dla lekarza – jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny, jednoznaczny – wiążące i nie budzi innych wątpliwości. Zważywszy, że oświadczenie takie stanowi zgodę lub jej antonimię, wystarczające jest zachowanie formy wymaganej dla wyrażenia
zgody, przewidzianej w art. 32 ust. 7 i art. 34 ust. 3 ustawy o zawodzie
lekarza.
Wszystkie te aspekty rozpoznawanej sprawy uszły uwagi Sądu Okręgowego, niezależnie od faktu, że naruszenie art. 35 i 32 ust. 2 ustawy o
zawodzie lekarza, które w stanie faktycznym w ogóle nie mogły mieć
zastosowania, zostały powołane błędnie. W tej sytuacji postawione w
kasacji zarzuty naruszenia prawa procesowego i materialnego okazały
się uzasadnione. Z tych względów orzeczono, jak w sentencji (art. 39313
k.p.c. w związku z art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98).
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Uchwała Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej
z dnia 22 lutego 2006 rr.. (III CZP 8/06)

Podmiot odpowiedzialny za bezprawne uniemożliwienie dokonania
zabiegu przerwania ciąży, będącej następstwem gwałtu, którego sprawca
nie został wykryty, ponosi koszty utrzymania dziecka w takim zakresie, w jakim matka dziecka sprawująca osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie nie jest w stanie zaspokoić usprawiedliwionych
potrzeb dziecka.

Z uzasadnienia
Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, o treści sformułowanej w
sentencji uchwały, wynikło na tle następującego stanu faktycznego:
powódka w lipcu 1996 r. została zgwałcona przez nieznanego sprawcę.
Prowadzone w tej sprawie postępowanie karne zostało z tego powodu
umorzone. Pod koniec września 1996 r. lekarz – ginekolog Poradni
Rejonowej w D. potwierdził ciążę powódki, określił wiek płodu jako
11-tygodniowy i wystawił – na żądanie powódki – skierowanie do Szpitala Miejskiego w D. z zaleceniem usunięcia ciąży będącej wynikiem
przestępstwa. Do tego skierowania dołączono postanowienie o umorzeniu postępowania karnego. Powódka przebywała w szpitalu dwa dni.
Wykonane tam badanie USG wykazało ciążę 14-tygodniową. Do wykonania zabiegu aborcyjnego konieczna była zgoda prokuratora, który
– wobec ujawnionej rozbieżności w rozpoznaniu zaawansowanej ciąży
– wydał postanowienie o powołaniu biegłego w celu ustalenia stanu
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ciąży powódki oraz ustalenia, czy ciąża ta mogła być skutkiem gwałtu
popełnionego na powódce. Na wyznaczone dwa terminy badań powódka nie stawiła się i w konsekwencji nie wydano zgody na dokonanie
zabiegu przerwania ciąży. Powódka w dniu 30.04.1997 roku urodziła
syna i następnie w październiku 2000 r. wytoczyła powództwo przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Śląskiemu, Szpitalowi Miejskiemu w D. i Gminie D. o zapłatę kwoty 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych (art. 448 k.c.), odszkodowania z
racji uniemożliwienia wykonywania pracy zarobkowej w okresie od
października 1996 do października 2000 r., a nadto zasądzenia renty na
rzecz małoletniego syna stanowiącej równowartość kosztów jego utrzymania. Swoje roszczenie uzasadniła tym, że bezprawnie uniemożliwiono jej wykonanie zabiegu przerwania ciąży, skoro przyczyną odmowy
dokonania tego zabiegu było niewłaściwe określenie zaawansowania
ciąży, jako 14-tygodniowej, zamiast 11-tygodniowej. Sąd Okręgowy
uznał, iż legitymowaną biernie w sprawie może być wyłącznie pozwana
Gmina, bowiem Szpital Miejski w D. był w 1996 r. jednostką budżetową tej Gminy. Oddalił jednak powództwo także w stosunku do Gminy
uznając, iż zabieg aborcyjny nie mógł być przeprowadzony bez prokuratorskiego potwierdzenia uzasadnionego podejrzenia, iż ciąża jest
wynikiem czynu zabronionego. Tę okoliczność prokurator ustala samodzielnie i nie był związany rozpoznaniem dokonanym w Szpitalu Miejskim.
Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodów stwierdzając jednak, iż
możliwe jest istnienie związku przyczynowego między rozpoznaniem
zaawansowania ciąży w szpitalu a utrudnianiem (uniemożliwieniem)
uzyskania przez powódkę zaświadczenia prokuratora o dopuszczalności przerwania ciąży. Z racji tego rozpoznania powstały bowiem wątpliwości, czy ciąża jest następstwem przestępstwa. Oddalono jednak apelację strony powodowej z tego względu, że przesłanką odpowiedzialności deliktowej z art. 444-449 k.c. jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, a to pojęcie nie obejmuje urodzenia dziecka.
Sąd Najwyższy w wyniku rozpoznania kasacji powodów uchylił zaskarżony wyrok i wyrok Sądu Okręgowego w części dotyczącej żądania
zapłaty odszkodowania z racji niemożności wykonywania pracy zarobkowej przez powódkę i w tym zakresie przekazał sprawę do ponowne-
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go rozpoznania Sądowi Okręgowemu. Stwierdził, że bezprawne uniemożliwienie wykonania zabiegu przerwania ciąży – w sytuacji określonej w art. 4a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania
ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) – uprawnia kobietę do dochodzenia wyrównania szkody wynikłej z tego zdarzenia.
W toku ponownego rozpoznania sprawy przez Sąd Okręgowy powódka rozszerzyła żądanie pozwu domagając się od pozwanej Gminy
naprawienia szkody w postaci kosztów utrzymania dziecka za okres do
osiągnięcia przez nie zdolności do utrzymania się samodzielnie. Żądanie to uzasadniała tym, że dziecko wymaga stałej opieki ze względu na
liczne schorzenia, powódka nie pracuje, ponosząc w pełnej wysokości
koszty utrzymania dziecka. Sąd Okręgowy powództwo w tym zakresie
oddalił, a Sąd Apelacyjny rozpoznając apelację powódki przedstawił
Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące
poważne wątpliwości, o treści sformułowanej w sentencji uchwały.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
(…) Zagadnienie prawne, które przedstawiono do rozstrzygnięcia
Sądowi Najwyższemu dotyczy odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie
czy stopniu negatywne skutki tego przestępstwa mogą być przypisane
podmiotowi, który ponosi odpowiedzialność za błąd lekarski.
Tak sformułowane zagadnienie nie było dotychczas przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Nie sposób jednak pominąć tych wypowiedzi, które pośrednio związane są z tą kwestią. W pierwszej kolejności należy uwzględnić stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy, który
orzekał już w niniejszej sprawie. W wyroku z dnia 21.11.2003 r.1 Sąd
Najwyższy uznał, że w świetle przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny (…) zmuszanie kobiety do urodzenia dziecka pochodzącego z przestępstwa zgwałcenia stanowi naruszenie konstytucyjnie chronionego dobra osobistego, jakim jest szeroko rozumiana wolność, obejmująca możność decydowania o swoim życiu osobistym. Krzywda związana z tym naruszeniem uzasadnia – co do zasady – roszczenie
o zasądzenie zadośćuczynienia (art. 448 k.c.), mimo występującej w takich sytuacjach kolizji dóbr osobistych. W odniesieniu do kompensacji
szkód majątkowych uznano, że naruszenie prawa kobiety do aborcji – w
1
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sytuacji określonej w art. 4a ust. 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy – przez
uniemożliwienie dokonania zabiegu, może rodzić uszczerbek majątkowy, uprawniający ją do dochodzenia wyrównania szkody wynikłej z tego
zdarzenia. Szkoda ta obejmuje wydatki związane z ciążą i porodem oraz
utratę spodziewanych dochodów w następstwie tych zdarzeń (utrata lub
zmniejszenie zarobków). Odnośnie roszczeń dochodzonych przez samego małoletniego (renta stanowiąca równowartość kosztów jego utrzymania) uznano, że urodzenie dziecka nie jest źródłem szkody.
W niepublikowanym dotychczas wyroku z dnia 13 października 2005 r.2 ,
Sąd Najwyższy uznał natomiast za częściowo uzasadnione roszczenie o naprawienie szkody w postaci kosztów utrzymania. W sprawie tej matce dziecka, żądającej dokonania aborcji, odmówiono skierowania na badania
prenatalne, mimo zagrożenia płodu wadą genetyczną. Ponieważ dziecko urodziło się z ciężką i nieuleczalną wadą genetyczną, powódka wraz
z ojcem dziecka wystąpili przeciwko szpitalowi m.in. o odszkodowanie
wyrównujące konieczność ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów utrzymania i wychowania upośledzonego dziecka. Uznając to roszczenie za uzasadnione Sąd Najwyższy podkreślił, że szkodą rodziców
nie jest sam fakt urodzenia dziecka dotkniętego wadą genetyczną. Natomiast szkodą jest uszczerbek majątkowy wynikający z konieczności
ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania i wychowania związanych
z upośledzeniem dziecka, których to kosztów nie planowali, nie godzili się ponosić i nie musieliby ponosić, gdyby nie zostało naruszone ich
prawo do planowania rodziny i podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży. Te
zwiększone wydatki obciążające rodziców powinny być pokryte w postaci miesięcznej renty określonej w art. 444 § 2 k.c., jeżeli niemożliwe
jest ustalenie okresu przez jaki będą ponoszone.
Powołane orzeczenia wskazują, że Sąd Najwyższy uznał bezprawne
uniemożliwienie dokonania zabiegu przerwania ciąży, gdy jest ona następstwem gwałtu, za zdarzenie uprawniające kobietę do dochodzenia
wyrównania wynikłej z tego szkody, przy czym w rachubę mogą wchodzić zarówno szkody o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym.
Przyjęto też, że szkoda majątkowa może obejmować zwiększone koszty utrzymania dziecka upośledzonego. (…)
2
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Rozważania dotyczące odpowiedzi na przedstawione pytanie, czy
w przypadku bezprawnego uniemożliwienia dokonania zabiegu przerwania ciąży, będącej następstwem gwałtu, zakres obowiązku naprawienia szkody obejmuje koszty utrzymania dziecka, należy rozpocząć
od przedstawionej kwestii dotyczącej możliwości uznania kosztów utrzymania dziecka za szkodę, za którą – na podstawie art. 430 k.c. – ma
ponosić odpowiedzialność pozwana Gmina. Należy przy tym zauważyć, że potencjalną szkodą nie może być nieokreślony co do wysokości
obowiązek alimentacyjny, lecz niezbędne wydatki faktyczne poniesione na dziecko, których istnienie (powstanie) jest wysoce prawdopodobne
w okolicznościach sprawy. (…)
Jest poza dyskusją, że urodzenie dziecka i życie człowieka nie może
być traktowane jako szkoda. Jest to niewątpliwie urzeczywistnienie najwyższych wartości. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13
października 2005 r.3 : „szkodą rodziców nie jest sam fakt urodzenia
dziecka dotkniętego wada genetyczną, bowiem urodzenie się człowieka w żadnym wypadku nie może być uznane za szkodę, także w rozumieniu prawa cywilnego. Ich szkodą jest określony w art. 444 w związku z art. 361 § 2 k.c. uszczerbek majątkowy, wynikający z ponoszenia
dodatkowych kosztów utrzymania i wychowania związanych z upośledzeniem dziecka, których nie planowali, nie godzili się ich ponieść i nie
musieliby ponosić, gdyby nie zostały naruszone ich prawa do planowania rodziny i podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży (...)”.
Podzielając ten pogląd należy podnieść, że czym innym jest urodzenie dziecka, a czym innym jest szkoda w postaci powstania obowiązku
ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Uznanie powstania szkody w
postaci konieczności ponoszenia kosztów utrzymania dziecka nie oznacza przecież negatywnej oceny samego faktu urodzenia dziecka. Obciążenie kosztami utrzymania dziecka jest jedynie dalszą konsekwencją egzystencji dziecka, a przecież negatywna ocena konsekwencji uznania, że powstała szkoda, nie musi oznaczać negatywnej oceny przyczyny (urodzenia dziecka).
Z działań bezprawnych z reguły nie wynikają pozytywne następstwa,
wyjątkowo jednak takie następstwa mogą zaistnieć. W sytuacji objętej
rozpatrywanym zagadnieniem prawnym zdarzenia sprzeczne z prawem
3
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(błąd lekarski), spowodowały zdarzenie uchodzące w społeczeństwie
za wartościowe (urodzenie dziecka), a to pociąga za sobą wydatki związane z tym zdarzeniem. W tego rodzaju sytuacjach sztywne trzymanie
się prostych zależności kauzalnych (konieczność ponoszenia kosztów
utrzymania dziecka jest zwykłym następstwem urodzenia dziecka, a
urodzenie dziecka jest zwykłym następstwem błędu lekarza), może niekiedy prowadzić do niepożądanych rezultatów. W konkretnej jednak
sytuacji faktycznej, gdy ciąża była wynikiem gwałtu, którego sprawca
nie został wykryty, a błąd lekarza uniemożliwił dokonania zabiegu przerwania ciąży, w pełni uzasadnione jest odwołanie się do wskazanych
wyżej zależności kauzalnych (konieczność ponoszenia kosztów utrzymania dziecka jest zwykłym następstwem urodzenia dziecka, a urodzenie dziecka jest zwykłym następstwem błędu lekarza), gdyż prowadzi
to do pożądanych rezultatów, czyli udzielenia matce wsparcia w obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Jeśli wskazano, że
pożądany społecznie rezultat oznacza udzielenie matce wsparcia w
kosztach utrzymania dziecka (a nie przerzucenie na podmiot odpowiedzialny za błąd lekarza pełnych kosztów), to dlatego, że nie można nie
dostrzec faktu, iż z chwilą urodzenia dziecka koszty „niechciane” przed
urodzeniem stały się kosztami „chcianymi” w tym sensie, że matka podejmując decyzję o zatrzymaniu dziecka godzi się na ponoszenie części
tych kosztów przez sprawowanie osobistych starań o jego wychowanie i
utrzymanie w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka.
Odwołanie się do takiej formuły umożliwia też – w okolicznościach
konkretnej sprawy – rozwiązać istotne problemy natury praktycznej
związane z zasądzeniem kosztów utrzymania dziecka. Odszkodowanie
jednorazowe nie jest możliwe, gdyż koszty utrzymania nie zostały jeszcze poniesione, a brak podstaw prawnych do ich swoistej kapitalizacji.
Istotne problemy wiąże się też z ustaleniem adekwatnego wzorca, według którego należy obliczyć koszty utrzymania dziecka, wchodzące w
zakres obowiązku odszkodowawczego. W zasadzie w rachubę winny
wchodzić koszty już poniesione, co nie jest możliwe w okolicznościach
sprawy. Dopuszczalne jest jednak uwzględnienie przy ustaleniu odszkodowania szkody przyszłej, której powstanie jest pewne, a wysokość
prognozowana na podstawie kryteriów właściwych dla kształtowania
obowiązku alimentacyjnego. (…)
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Jeśli bowiem w wyniku błędu lekarskiego nastąpiło bezsporne uniemożliwienie dokonania zabiegu przerwania ciąży, to normalnym tego
następstwem jest urodzenie niechcianego dziecka. Urodzenie dziecka,
jako zdarzenie uchodzące w społeczeństwie za wartościowe, pociąga za
sobą – w normalnym następstwie – obowiązek ponoszenia kosztów jego
utrzymania i wychowania. Ponoszenie tych kosztów nie było chciane,
jednak obciążają one rodziców powodując zmniejszenie ich majątku.
Rozważenia wymaga też kwestia bezprawności jako przesłanki odpowiedzialności. Powstaje pytanie – z naruszeniem jakich konkretnie przepisów wiązać tę bezprawność. Niewątpliwie wynika ona z jednej strony z
naruszenia art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 468 ze zm.), zgodnie z którym
pacjent ma prawo m.in. do świadczeń zdrowotnych, obejmujących badanie i poradę lekarską, odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej; z drugiej strony z naruszeniem art. 4 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z
późn. zm.), zgodnie z którym, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu
metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Celem tych norm jest umożliwienie kobiecie podjęcia świadomej decyzji co
do przerwania ciąży. Podmiot odpowiedzialny za bezprawne działanie
lekarza może więc odpowiadać tylko za pozbawienie tej możliwości.
Powstaje jednak dalsze pytanie, czy ta koncepcja bezprawności zachowuje aktualność w razie naruszenia prawa podmiotowego, co
w okolicznościach sprawy wiąże się z pytaniem, czy doszło do naruszenia dobra osobistego. Samo „prawo do aborcji” nie jest dobrem
osobistym. Podstawą wyróżnienia tego dobra nie może być regulacja
art. 4a i 4b ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny (...).
Należy tu ponownie odwołać się do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 r.4 , w którym stwierdził, że art. 4a ust. 1 tej ustawy „ma charakter legalizujący określone
zachowania zmierzające do przerwania ciąży. Stanowi więc zezwolenie
na podjęcie zachowań z zasady zabronionych (...), także na gruncie innych regulacji odnoszących się do dziecka poczętego, jego życie pozo4

138

K 96/96.

Prawo i Medycyna 4/2006 (25, vol. 8)

Glosa

staje pod ochroną prawa od chwili poczęcia, zaś wszelkie czyny zmierzające do pozbawienia go życia, w tym w szczególności przerwanie
ciąży, są generalnie zakazane”. Pogląd ten należy podzielić. Oznacza
on, że okoliczności wskazane w art. 4a ust. 1 ustawy mają charakter
zbliżony do kontratypu, a więc wiążą się z wyłączeniem bezprawności.
Nie jest to jednak równoznaczne z uznaniem „prawa do aborcji” za
dobro osobiste. Wskazać bowiem należy, że właściwa dla kontratypu
kolizja dóbr wyłącza możliwość konstruowania prawa podmiotowego,
którego przedmiotem byłoby dobro osobiste, polegające na możliwości naruszenia dóbr osobistych innych osób. Nie można też podzielić
poglądu, że prawo do aborcji jest elementem prawa do planowania rodziny. Należy przecież zauważyć – w ślad za stanowiskiem Trybunału
Konstytucyjnego wyrażonym w powołanym wyżej orzeczeniu – że „prawo do posiadania dziecka musi być interpretowane względnie w aspekcie pozytywnym, a nie jako prawo do unicestwienia rozwijającego się
płodu ludzkiego. Prawo do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci sprowadza się więc w aspekcie negatywnym wyłącznie do prawa odmowy poczęcia dziecka. Wówczas jednak, gdy dziecko zostało
już poczęte, prawo to możliwe jest do realizacji wyłącznie w aspekcie
pozytywnym, jak m.in. prawa urodzenia dziecka i jego wychowania”.
W sprawie niniejszej Sąd Najwyższy, orzekając w toku instancji, uznał,
że możliwość decydowania o przerwaniu ciąży w przypadkach określonych w art. 4a ustawy o planowaniu rodziny (...) jest elementem ogólniejszego dobra osobistego, jakie stanowi szeroko rozumiana wolność
(prawo do decydowania o swoim życiu osobistym). Przy podzieleniu
tego poglądu zakres odpowiedzialności odszkodowawczej byłby ograniczony jedynie do szkód niemajątkowych przy przyjęciu koncepcji bezprawności względnej. Tę koncepcję należy jednak odrzucić, gdyż nie
znajduje uzasadnienia normatywnego.
Powyższe rozważania uzasadniają podjęcie uchwały o treści sformułowanej na wstępie. Sąd Najwyższy miał przy tym świadomość kontrowersji, jakie wywołuje problem roszczeń związanych z urodzeniem dziecka w wyniku ciąży będącej następstwem gwałtu, gdy bezprawnie uniemożliwiono dokonanie zabiegu przerwania ciąży. Z tego też względu
można wyrazić uzasadnione przekonanie, że pożądane jest, aby zainicjowano prace ustawodawcze umożliwiające przejęcie przez państwo
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kosztów utrzymania dziecka w przypadku, gdy kobieta nie skorzystała
z możliwości legalnego przerwania ciąży bądź gdy bezprawnie uniemożliwiono jej wykonanie tego zabiegu.
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