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1. Wprowadzenie

Prywatność to jedno z najważniejszych dóbr chronionych w nowo-
czesnych społeczeństwach demokratycznych. Ochrona prywatności
obywateli występujących w roli pacjentów może jednak popadać w kon-
flikt z wymogami kształcenia medycznego. Studenci medycyny i leka-
rze podnoszący kwalifikacje muszą korzystać z dokumentacji pacjen-
tów oraz uczestniczyć w diagnostyce i leczeniu. Przezwyciężeniu tego
konfliktu służą rozwiązania ustawowe. Przewidują one, że w placów-
kach klinicznych lekarze nie mają obowiązku uzyskiwania zgody pa-
cjenta na dostęp osób kształcących się do jego dokumentacji medycz-
nej oraz na ich uczestnictwo w diagnostyce i terapii, o ile udział tych
osób ogranicza się do zakresu niezbędnego dla celów dydaktycznych.

Istnieją podstawy do obaw, że w praktyce wielu placówek klinicz-
nych powyższe rozwiązania prawne interpretuje się w sposób niepo-
zwalający obywatelom korzystać z ich uprawnień konstytucyjnych i usta-
wowych. Sytuacja ta w mniejszym stopniu uwidacznia się (choć wystę-
puje) w przypadku ochrony tajemnicy lekarskiej, ponieważ pacjenci nie
mają praktycznych możliwości obserwowania, jak pracownicy placó-
wek klinicznych dbają o poufność ich dokumentacji medycznej i doty-
czących ich informacji. Jest ona znacznie bardziej widoczna dla pacjen-
tów w odniesieniu do podejścia lekarzy do poszanowania ich intymno-
ści. Pacjenci są zwykle świadomi obecności przy diagnostyce i leczeniu
osób innych niż lekarz i towarzyszący mu personel niezbędny do za-
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pewnienia opieki medycznej. Obecność studentów przy badaniu pa-
cjentów placówek klinicznych jest w Polsce niemal standardem1. Pa-
cjenci niejednokrotnie są przekonani – i przekonywani – że nie mają
nic (lub niewiele) do powiedzenia w sprawie tego, czy i w jakim zakre-
sie osobom kształcącym się wolno wkraczać w ich prywatność2. Przeko-
nanie to zapewne wiąże się z wyobrażeniem, że placówki kliniczne gwa-
rantują lepszą opiekę medyczną niż inne, wobec czego wkraczanie w
ich prywatność pacjenci traktują jako cenę za opiekę na najwyższym
dostępnym im poziomie.

Praktyka ta sugeruje, że przepisy zwalniające lekarzy z obowiązku uzy-
skania zgody pacjenta na wkroczenie w jego prywatność ze względów dy-
daktycznych są interpretowane na dwa sposoby. W pierwszym przyjmuje
się, że chory znajdujący się pod opieką placówki klinicznej ma obowiązek
poddania się badaniom i leczeniu, w których biorą udział uczący się. Pa-
cjent nie jest pytany o zgodę na dostęp tych osób do jego dokumentacji
medycznej lub asystę w diagnostyce i leczeniu. Przy tej interpretacji pa-
cjent praktycznie nie ma możliwości uniknięcia sytuacji, w której dane o
nim zostają ujawnione osobom uczącym się, które uczestniczą w badaniu
i leczeniu. Tym samym nie ma on możliwości zachowania prywatności.

Druga interpretacja przepisu zwalniającego lekarza z uzyskania zgody
pacjenta na udział kształcących się w jego diagnostyce i leczeniu zakła-
da, że dostęp tych osób do dokumentacji pacjenta oraz ich uczestnic-
two w diagnostyce i terapii dokonuje się w następstwie zgody pacjenta,

1Szokujące przykłady naruszania intymności (i prywatności) pacjenta można znaleźć w artykule M.
Henzlera Zabawa w doktora, „Polityka” nr 5 (2437) z dnia 31.01.2004, s. 78. Najwięcej danych dotyczy
szpitali położniczych, gdzie według Fundacji Rodzić po Ludzku w roku 2000 „w 70,8% przypadków stu-
denci lub słuchaczki szkół położnych byli obecni przy porodzie bez pytania, a nawet mimo protestów
rodzących kobiet”, http://www.rodzicpoludzku.pl/opieka/przestrzeganie.html (25.07.2008). Pouczające są
również raporty Fundacji, np. Przestrzeganie praw pacjenta w oddziałach położniczych. Raport z monitoringu
wybranych oddziałów położniczych woj. mazowieckiego, Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa 2004, s. 17.

2Ze względu na osobisty charakter omawianych tutaj nieprawidłowości trudno jest ocenić ich skalę. O
ich dotkliwości dla pacjentów wiele mówią internetowe fora dyskusyjne (głównie) pacjentek, np. „Ja ro-
dziłam w  gronie 4 studentów. Nikt mnie się wcześniej nie zapytał, czy wyrażam na to zgodę, nawet nie
wiedziałam, że mogę mieć w  tej sprawie cokolwiek do powiedzenia”, wpis z 9.08.2007, http://smyk.com/
index.php?option=com_forum&action=thread&id=1801&Itemid=0(25.07.2008). Na specjalną uwagę
zasługują fora studentów medycyny. Pokazują one, że sprawa nie jest incydentalna, a przyszli medycy
krytycznie oceniają swych nauczycieli. Forum studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu: „Na zajęciach z ortopedii właśnie mieliśmy omawiać skoliozy. Lekarz zaprosił
dziewczynę (ok. 13-15 lat). Od razu kazał się jej rozebrać do pasa. (...) Dziewczyna się rozebrała, stanik też
kazał zdjąć i... zamiast od razu przejść do badania (test Adamsa) to on: „Zbierzcie teraz wywiad”. Dziew-
czyna stała tak przed nami i miała nam odpowiadać na pytania. (...) Wy sami będziecie musieli np. badać
pacjentów i będzie to związane z ich rozebraniem się. Zawsze pamiętajcie o zadbaniu o prywatność pa-
cjentów, mimo że wielu lekarzy będzie miało na to zlew”, wpis z 2.09.2007. http://www.pulsum.ump.edu.pl/
forum/viewtopic.php?t=1135&start=0&sid=cebb62d735d6495a1190db3c28be026c
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która ma kształt „sprzedaży wiązanej”. Przyjęcie chorego do placówki
klinicznej i zgodę na ograniczenie jego prywatności traktuje się jak jed-
ną procedurę, która zakłada, że zgoda na leczenie w takiej placówce
pociąga za sobą rezygnację z (części) prywatności. W praktyce polega
to na poinformowaniu pacjenta, że w jego leczeniu będą brać udział
uczący się lub na włączeniu do dokumentacji formularza, w którym
pacjent wyraża zgodę na ich udział. Przy tej interpretacji może dojść do
naruszenia prawa pacjenta do opieki zdrowotnej, które zależy np. od
potrzeby i opłacania przez chorego składek na opiekę zdrowotną, a nie
od zgody na ograniczenie ochrony prywatności.

Nie trzeba przekonywać, że obie te interpretacje prowadzą do naru-
szeń praw konstytucyjnych i ustawowych. Obie są też błędne. Opierają
się na założeniu, że zwolnienie lekarza z obowiązku uzyskania zgody
pacjenta na ograniczenie prywatności ze względów dydaktycznych po-
ciąga za sobą obowiązek lub quasi-obowiązek pacjenta do poddania
się takim ograniczeniom lub wydania na nie zgody3. Korzystanie z tego
założenia w interpretacji prawa ułatwia fakt, że rozumiejąc potrzebę
kształcenia kadr medycznych, większość pacjentów ma niewielką wie-
dzę o przysługujących im prawach dotyczących prywatności oraz to, że
jako osoby chore nie są skłonni sprzeciwiać się jej naruszeniom w oba-
wie nieuzyskania opieki zdrowotnej w placówkach klinicznych lub uzy-
skania opieki gorszej niż ta, którą da im zgoda na te naruszenia4. W re-

3Kliniczną (sic!) ilustracją takiego myślenia jest Regulamin organizacyjno-porządkowy 4 Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
który  głosi w § 18: „Art. 36 ust. 4 Ustawy o zawodzie lekarza reguluje zasady dotyczące obecności osób
trzecich podczas interwencji medycznych w klinikach i szpitalach akademii medycznych, medycznych jed-
nostkach badawczo-rozwojowych i innych jednostkach uprawnionych do kształcenia studentów nauk me-
dycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego. Zgodnie z zawartymi w nim zapisami nie jest ko-
nieczne uzyskiwanie zgody pacjenta na obecność osób kształcących się w tych jednostkach medycznych
podczas interwencji medycznej. Co więcej, mogą one być obecne nawet mimo sprzeciwu pacjenta”,  http:/
/www.4wsk.pl/pdf/rzecznik/regulamin.pdf (25.07.2008). Nie jest to zjawisko odosobnione; w tylko trochę
złagodzonej postaci „propozycji nie do odrzucenia” wspomniane założenie można znaleźć w regulami-
nach innych szpitali klinicznych, np.: „W związku z pełnieniem przez nasz Szpital zadań leczniczych, w
powiązaniu z dydaktycznymi i naukowymi, oczekujemy, że (...) pacjent zaakceptuje uczestnictwo studen-
tów medycyny w całokształcie procesu leczenia”, Wyciąg z Regulaminu porządkowego Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlic-
kiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, http://www.barlicki.pl/?go=prawa_pl (25.07.2008).

4Oto przykład z jednego z forów internetowych świadczący o (nie) wiedzy pacjentek o ich prawach:
„Sama nie wiem, jak to jest z tą zgodą. Gdy w ubiegłym roku byłam w szpitalu z torbielą, podczas badania
ginekologicznego były obecne dwie czy trzy studentki. Nikt mnie nie pytał, czy się zgadzam, ale też ja nie
protestowałam. Nie wiem, czy gdybym odmówiła, poproszono by je o wyjście... W każdym razie mnie to
nie przeszkadzało. W końcu jakoś muszą się nauczyć, nie? Ale moim zdaniem powinna być możliwość
odmowy. Przecież każdy ma prawo do poszanowania swojej intymności. Jeśli komuś nie odpowiada taka
asysta, chyba powinien mieć prawo odmówić obecności studentów...”, wpis z 19.05.2008, http://f.kafete-
ria.pl/temat.php?id_p=3749363 (25.07.2008).
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zultacie można podejrzewać, że wielu pacjentów nie zgłasza sprzeciwu
wobec wkraczania osób uczących się w ich prywatność, mimo że mają
do tego prawo i nie życzą sobie takich ingerencji.

Zwolnienie lekarzy pracujących w szpitalach klinicznych z prawnej
powinności uzyskania zgody pacjenta na wkraczanie uczących się w jego
prywatność nie pociąga ze strony pacjenta obowiązku poddania się tym
ograniczeniom. Pacjent leczony w szpitalu klinicznym zachowuje pełnię
swoich praw, w tym zarówno do prywatności, jak i do opieki zdrowotnej.
Oznacza to, że wolno mu w każdej chwili odmówić zgody na dostęp osób
uczących się do jego dokumentacji medycznej lub na ich uczestnictwo w
jego diagnostyce lub leczeniu bez obawy pozbawienia go świadczeń me-
dycznych lub obniżenia ich jakości. Uprawnienie pacjenta do odmowy
ograniczenia jego prywatności pociąga za sobą obowiązek respektowa-
nia przez lekarza decyzji pacjenta odmawiającego dostępu osób uczą-
cych się do jego diagnostyki lub leczenia.

Aby jednak pacjent mógł skorzystać z przysługujących mu praw doty-
czących prywatności, konieczne jest poinformowanie go o nich przy przy-
jęciu do placówki klinicznej oraz na kolejnych etapach diagnostyki lub le-
czenia, w których biorą udział uczący się. Na personelu placówek klinicz-
nych spoczywa zatem etyczny obowiązek informowania pacjenta zarówno
o dostępie osób kształcących się do jego dokumentacji medycznej i ich
uczestnictwie w jego badaniu (leczeniu), jak i o przysługującym mu prawie
do odmowy ograniczenia jego prywatności ze względów dydaktycznych.

2. Prywatność, informacje o osobie, intymność

Obowiązek ochrony prywatności pacjenta jest wyjątkowy przez to,
że o ile pozostałe powinności lekarskie chronią pacjenta przed szkoda-
mi, jakie mógłby ponieść w wyniku niedoskonałości (moralnych bądź
sprawnościowych) lekarza, o tyle norma poufności chroni pacjenta przed
szkodami, jakie mógłby ponieść w następstwie działań osób spoza rela-
cji z lekarzem. Szkody te nie muszą mieć charakteru materialnego, mogą
być psychologiczne, symboliczne i innego rodzaju, co stanowi konse-
kwencję natury prywatności i wiązanej z nią wartości.
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Prywatność jest pojęciem złożonym i trudnym obiektem analiz. Obej-
muje ważne aspekty ludzkiego życia, ale nie doczekała się filozoficznej
definicji, która nie budziłaby teoretycznych zastrzeżeń i nie nastręczała
trudności interpretacyjnych dla praktyki, w tym praktyki medycyny. Jed-
nym z powodów tego stanu rzeczy jest to, że pojęcie to jest względnie
nowej daty i od niedawna występuje wyraźnie w systemach prawnych.
W prawie amerykańskim zostało sformułowane w znanym wystąpieniu
S. D. Warrena i L.D. Brandeisa The Right to Privacy, gdzie prawo do
prywatności traktuje się jako wynikające z prawa do korzystania z życia
i rozszerzenie praw chroniących osoby5. Bywa ono rozmaicie używane i
w rozmaitych kontekstach. Często występuje jako opis stanu rzeczy,
polegającego na wolności od uwagi lub wtargnięcia innych osób. W wielu
przypadkach używa się go wartościująco, rozumiejąc przez nie swobo-
dę polityczną (dającą wolność od wpływu państwa na życie jednostki6),
prawo jednostek (wolność od ograniczeń życia społecznego, umożli-
wiającą rozwój jednostki7), potrzebę i roszczenie jednostek i grup (ta-
kich jak rodziny8 czy grupy religijne). Już chociażby z tego powodu trud-
no oczekiwać definicji prywatności, która byłaby obiektem powszech-
nej zgody.

Poglądy na istotę i wartość prywatności, prezentowane w litera-
turze z dziedziny filozofii prawa (głównie anglosaskiej), można podzie-
lić na mocne, słabe i eliminacyjne. W koncepcjach mocnych prywat-
ność to element konstytutywny człowieka. Na przykład E. Bloustein
twierdzi, że prywatność składa się na istotę człowieczeństwa, która ma
też takie aspekty, jak godność, autonomia i niezależność9. W podob-
nym kierunku idzie S. Bok, dla której prywatność to wyłączny dostęp
jednostki do niej. Wartość prywatności polega tu na tym, że jednostka

5„Harvard Law Review”, vol. 4, No. 5 (Dec. 15, 1890): 193-220; o doniosłości prawa do prywatności
dla bioetyki w prawie amerykańskim świadczy np. to, że było ono podstawą takich przełomowych rozstrzy-
gnięć Sądu Najwyższego USA, jak: Griswold v. Connecticut (1965) uznające za niekonstytucyjne prawo
stanowe zabraniające używania środków antykoncepcyjnych oraz Roe v. Wade (1973), według którego nie-
konstytucyjne są wszelkie ustawy (stanowe bądź federalne) zakazujące przerywania ciąży. W obydwu przy-
padkach decyzję uzasadniano tym, że zaskarżone ustawy naruszały prawo do prywatności obywateli.

6Taki charakter ma art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
7J. S. Mill, O wolności, w: Utylitaryzm. O wolności, przeł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, Warszawa,

Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1956, ss. 132-134, 245.
8Taką wymowę ma art. 47 Konstytucji RP.
9E. Bloustein, Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser, New York University

Law Review 39, 1964: 962-1007.
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ma kontrolę nad tym, kto ma do niej dostęp10. W innej odmianie stano-
wiska mocnego prawo do prywatności pojmuje się jako złożone z trzech
pokrewnych praw: do niebycia przedmiotem uwagi innych osób, do
ochrony informacji, przedstawień itp. jednostki oraz do podejmowania
przez nią decyzji, które dotyczą wyłącznie jej11.

Stanowiska słabe ograniczają rozumienie prywatności do panowa-
nia jednostki nad informacjami o niej, zaś prawo do prywatności chro-
ni ją przed konsekwencjami ujawnienia tych informacji. Na przykład
Ch. Fried, traktując prywatność jako dobro pochodne względem in-
tymności, uznaje ją za niezbędny kontekst dla bliskich i bardzo waż-
nych – z punktu widzenia tworzenia sobie przez każdego człowieka
pojęcia o samym sobie – relacji takich jak szacunek, miłość, przyjaźń i
zaufanie12. J. Rachels poszerza to stanowisko i twierdzi, że prywatność
jest niezbędna do nawiązywania i utrzymywania również innych niż in-
tymne relacji społecznych13.

Stanowiska eliminacyjne głoszą, że prywatność to pojęcie mylące i
zbędne, ponieważ dobra, które prawo do prywatności ma chronić, w
istocie są chronione przez inne prawa. Zdaniem J. J. Thomson do ochro-
ny, którą ma zapewniać prawo do prywatności, wystarczą prawa stoją-
ce na straży własności i nietykalności cielesnej14.

W polskiej literaturze z zakresu nauk prawniczych prywatność jest
opisywana za pomocą zwykle niekompletnych list tego, co wchodzi w
jej skład, a nie jest definiowana. Na przykład K. W. Kubiński twierdzi,
że pojęcie prywatności obejmuje „zespół wartości, wśród których znaj-
dują się: dobre imię, wizerunek, życie osobiste, wolność, tajemnica da-
nych osobowych, przeszłość danej osoby”15. Nie traktuje prywatności
jako odrębnego dobra, lecz jako kategorię zbiorczą, obejmującą wiele
różnych dóbr. Na podobnej metodologii opiera się orzecznictwo są-
dów polskich, w którym znajdujemy listę dóbr należących do sfery pry-

10S. Bok, Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation, New York, Pantheon 1982.
11G. L. Bostwick, A Taxonomy of Privacy: Repose, Sanctuary, and Intimate Decision, California Law

Review, vol. 64, No. 6, (Dec., 1976), ss. 1447-1483.
12Ch. Fried, Privacy, The Yale Law Journal, vol. 77, No. 3, (Jan., 1968), pp. 475-493, por. W. Parent,

Privacy, Morality and the Law,, Philosophy and Public Affairs 12, 1983: 269-88.
13J. Rachels, Why Privacy is Important, Philosophy and Public Affairs 4, 1975: 323-33.
14J. J. Thomson, The Right to Privacy, Philosophy and Public Affairs 4 1975: 295-314.
15Za T. Liszcz, Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą, „Monitor Prawa Pracy”,  nr

1 z 2007 r.
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watnej, a nie definicję lub kryteria prywatności. Te dobra to: a) życie
osobiste oraz rodzinne, w tym stosunki małżeńskie, a także konkubi-
nat; b) tożsamość jednostki i jej przeszłość; c) sfera intymna: sprawy
uczuć i seksu, zdrowia; d) wyznanie i praktyki religijne; e) stan mająt-
kowy, w tym dane o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za pra-
cę, stan zadłużenia; f) tryb życia, sposób spędzania wolnego czasu, roz-
rywki, hobby; g) karalność, informacje o popełnionych przestępstwach
lub wykroczeniach16.

Ponieważ zarówno filozoficzne, jak i prawnicze koncepcje prywat-
ności są bardzo zróżnicowane, niełatwo znaleźć własność, która łączy
je wszystkie. Na potrzeby niniejszego opracowania słowo „prywatność”
nie będzie precyzyjnie definiowane. Będzie natomiast rozumiane jako
obejmujące obecną w polskim prawie tajemnicę lekarską i intymność
pacjenta. Jest to strategia uzasadniona tym, że – jak widać w rozbież-
nych koncepcjach prywatności przedstawionych powyżej – zarówno ta-
jemnica lekarska, jak i intymność pacjenta bardzo blisko wiążą się z
prywatnością. Ponadto, co zostanie pokazane poniżej, traktowanie ta-
jemnicy lekarskiej i intymności jako składowych prywatności pozwala
powiązać idee zawarte w ustawach z zakresu prawa medycznego z Kon-
stytucją RP. Po przedstawieniu zarysu wykorzystywanej w niniejszym
opracowaniu idei i wartości prywatności zostaną omówione jej aplika-
cje w medycynie.

Jak tego dowodzą przytoczone wykazy dóbr chronionych pod na-
główkiem prywatności, z pewnością nie obejmuje ona tylko informacji
o jednostce, ale także pewne przypadki nietykalności cielesnej, a nawet
obecności innych osób w otoczeniu jednostki. Prywatność to sfera nie-
publiczna (privus – pojedynczy, własny), taka, do której nie wolno wkra-
czać innym ludziom oprócz samej jednostki oraz tych, których ona upo-
ważnia do wkraczania w tę sferę. To, co prywatne, to dziedzina wyłącz-
nego władztwa jednostki, to „życie swym własnym życiem, układanym
według własnej woli z ograniczeniem do niezbędnego minimum wszel-
kiej ingerencji zewnętrznej”17. Skoro prywatność wiąże się z tym, co
należy wyłącznie do jednostki, to o tym, co wejdzie w jej skład, będzie w
znacznym stopniu decydować sama jednostka. To, co dla jednej osoby

16Za T. Liszcz, dz. cyt.
17A. Kopff, Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (w:) Studia Cywilistyczne,

t. 20, 1972, s. 12.
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będzie wymagało ochrony, dla innej znajdzie się poza sferą prywatno-
ści, co wyjaśnia racje, dla których typowe ujęcia prywatności mają cha-
rakter enumeratywny i podają jedynie przykłady rodzajów dóbr chro-
nionych prawem do prywatności.

Powyższy zarys prywatności pozwala wyjaśnić związaną z nią war-
tość. Chociaż zakres tego, co podlega ochronie jako prywatne, bywa
różny zależnie od jednostek i kultur, to jest ona ceniona prawdopodob-
nie ze względu na to, że wchodzące w nią przedmioty stanowią ważny
element konstytuujący poczucie odrębności od innych i niepowtarzal-
ności. Dysponowanie pewnymi rodzajami informacji o sobie, decydo-
wanie o tym, z kim wchodzi się w relacje społeczne i kontakt fizyczny,
to rzeczy składające się na tożsamość jednostki i pozwalające prowa-
dzić satysfakcjonujące życie. Prywatność jest cenna nie tylko ze wzglę-
du na to, co dzięki niej można zyskać, ale także, lub może głównie, z
tego powodu, że to, co prywatne, w znacznej mierze definiuje tożsa-
mość jednostki. Ponieważ prywatność wiąże się z władzą, tożsamością i
decydowaniem, wykazuje ona bliskie związki z wolnością indywidualną.

W medycynie bez wątpienia ochronie prywatności służy lekarski
obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie. Powinność
ta występuje we wszystkich tradycjach medycznych i zapewne dlatego,
że chroni pacjenta przed złem pochodzącym od ludzi spoza relacji pa-
cjent-lekarz, jest bodaj najbardziej odporna na zmiany. Autor Przysięgi
przypisywanej Hipokratesowi pisze: „Cokolwiek bym podczas pełnie-
nia obowiązków zawodu mojego, a nawet poza obrębem czynności le-
karskich, w życiu ludzkim zobaczył lub posłyszał, co rozgłaszanym być
nie potrzebuje, przechowam w milczeniu, nigdy nikomu nie wydając
tego”18. Nieco szerszą normę zawiera Kodeks Etyki Lekarskiej, który
w art. 12 nakazuje lekarzom: „Lekarz powinien życzliwie i kulturalnie
traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą, prawo do intym-
ności i prywatności”19.

Jak sugerują powyższe uwagi poświęcone pojęciu prywatności, obo-
wiązek tajemnicy lekarskiej nie wyczerpuje tego, co należy do ochrony
prywatności pacjenta. Posiłkując się znanymi z literatury i orzecznic-

18A. Tulczyński, (red.), Deontologia lekarska. Wybrane materiały do seminariów, Warszawa, Akademia
Medyczna w Warszawie 1981, s. 7.

19Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r., (tekst jednolity; zawierający zmiany uchwalone w
dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy).
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twa polskich sądów katalogami dóbr chronionych w ramach ochrony
życia prywatnego, można uznać, że częścią składową ochrony prywat-
ności pacjenta jest ochrona przed dostępem do relacji pacjent-lekarz
osób innych niż te, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu dia-
gnostyki lub leczenia. Dostęp tych osób do relacji lekarz-pacjent pole-
ga nie tylko na znajomości dokumentacji medycznej czy uzyskiwaniu
informacji od lekarza, ale także na obecności przy badaniach lub lecze-
niu. Ochrona prywatności pacjenta pociąga zatem za sobą, oprócz nie-
ujawniania informacji o jego życiu osobistym (np. o jego nałogach, ży-
ciu rodzinnym) oraz informacji dotyczących jego zdrowia (np. chorób,
na które cierpiał lub cierpi), także ochronę przed obecnością innych
osób w sytuacjach, które są dla pacjenta krępujące, zawstydzające lub
budzą jego zażenowanie (np. badanie lekarskie). Zgodnie z przyjętym
tu rozumieniem prywatności na jej respektowanie składa się ochrona
jego danych osobowych oraz intymności, czyli „ten zakres faktów doty-
czących jednostki i jej przeżyć, który w zasadzie nie jest przez nią ujaw-
niany nawet osobom najbliższym i którego odsłonienie przed kimkol-
wiek wywołuje uczucie wstydu, zakłopotania i udręki”20.

Wymienione wyżej dwa komponenty prywatności nie wzbudzają
kontrowersji teoretycznych i praktycznych. Charakterystyka ta jest też
zgodna z polskim prawem, w którym (o czym niżej) na poziomie usta-
wowym istnieją dwie normy: ochrona tajemnicy lekarskiej i poszano-
wanie godności i intymności pacjenta, a w Konstytucji – ochrona życia
prywatnego i informacji o osobie. Zaproponowane rozumienie prywat-
ności w medycynie będzie więc wygodnym narzędziem do omówienia
prywatności pacjentów w kontekście kształcenia medycznego.

3. Prywatność w prawie medycznym

W polskim prawie występują dwie normy, które można traktować
jako składowe ochrony prywatności. Jest to wymieniona już ochrona
informacji o osobie i ochrona życia prywatnego. Art. 51 Konstytucji
RP zakazuje ujawniania informacji o osobie inaczej niż w sposób prze-

20A. Koppf, dz. cyt., s. 33.
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widziany w ustawie. Ponadto zawiera zasadę minimalizmu: informacje
wolno gromadzić i przetwarzać tylko w zakresie niezbędnym w demo-
kratycznym państwie prawnym. Art. 47 Konstytucji RP zapewnia ochro-
nę życia prywatnego, a art. 76 nakłada na władze publiczne obowiązek
ochrony obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia, prywatności i bez-
pieczeństwa, jakie mogą powstać w relacjach rynkowych. Art. 45 prze-
widuje wyłączenie jawności rozprawy sądowej ze względu na ochronę
życia prywatnego stron21.

Idea prywatności ma w normach konstytucyjnych wysoką rangę. Pry-
watność stoi w jednym rzędzie ze zdrowiem i bezpieczeństwem, a tak
fundamentalna zasada państwa demokratycznego, jak jawność postę-
powania sądowego, jest wyjątkowo podporządkowana ochronie życia
prywatnego. Nie są to normy tylko deklaratoryjne. Mają charakter nor-
matywny22. Zamieszczenie w ustawie zasadniczej art. 8 ust. 2 („Przepi-
sy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi
inaczej”) dowodzi błędności poglądu, jakoby przepisy Konstytucji były
adresowane wyłącznie do ustawodawcy23. Ochrona prywatności może
się dokonywać nie tylko na podstawie ustawy zwykłej (Kodeksu cywil-
nego lub innych ustaw), ale też na podstawie przepisów ustawy zasad-
niczej24.

Źródeł prawnych ochrony prywatności należy szukać w art. 23 Ko-
deksu cywilnego, mówiącym o dobrach osobistych. Są to wysoko cenio-
ne przez ustawodawcę stany rzeczy, immanentnie związane z człowie-
kiem25. Dobra te zalicza się do praw niemajątkowych, co według ogól-
nej zasady prawa cywilnego oznacza, że są prawami niezbywalnymi i

21Absolutny i bezwzględny charakter ochrony tych dóbr doprowadził w praktyce sądów cywilnych do
uznania za niedopuszczalne prowadzenie postępowania dowodowego na okoliczności i zdarzenia objęte
sferą życia intymnego. Jak podkreślono w jednym z orzeczeń, nie każda prawda może i musi być podana
do publicznej wiadomości. Wyrok SW w Krakowie z 24 stycznia 1997 r., IC 98/97, niepublikowany, (w:) J.
Sadomski, Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008 r., str. 164-165.

22A. Zoll: Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Obywatelskich; III Ogólno-
polskie Forum Prawno-Medyczne: Odpowiedzialność prawna lekarza, zakładu opieki zdrowotnej i kasy cho-
rych, Warszawa 7-8 grudnia 2000 r.

23A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy (w:) „Państwo i Prawo” z 2000 r., nr 5,
str. 6-7.

24W nauce prawa konstytucyjnego podkreśla się, że Konstytucję można stosować bez odwoływania się
do innych przepisów, gdy jej normy są sformułowane jednoznacznie i wystarczająco do zastosowania. Orze-
czenie SN z dnia 7 listopada 2002 r. głosi: „Konstytucja jest ustawą zasadniczą, a jej dyrektywy doznają
konkretyzacji w ustawodawstwie „zwykłym” i dopiero te ostatnie normy prawa stanowionego są podstawą
rozstrzygania sporów sądowych” (sygn. V CKN 1493/00, LEX).

25Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa 2003; str. 135.
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nie podlegają dziedziczeniu26. Ich niemajątkowy charakter dopuszcza
jednak zasądzanie za ich naruszenie sankcji majątkowej27.

Art. 23 Kodeksu cywilnego zawiera otwarty katalog dóbr osobistych.
Jako przykłady wymieniono zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumie-
nia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek. Zakresy niektórych dóbr oso-
bistych i wynikające z nich prawa często zachodzą na siebie28. Otwar-
tość tego katalogu świadczy o tym, że decyzja o tym, co i kiedy jest
dobrem osobistym, które podlega ochronie prawnej, spoczywa w rę-
kach orzecznictwa i nauki prawa29. Daje to możliwość wskazywania
nowych rodzajów dóbr osobistych. W orzecznictwie i doktrynie życie
prywatne i intymność mają ugruntowaną pozycję jako elementy tego
katalogu30.

Zasadniczo dobra osobiste są zaszeregowane do kategorii praw bez-
względnych, a więc takich, które są skuteczne wobec wszystkich innych
podmiotów (erga omnes). Ochrony prawa do poszanowania prywatno-
ści jednostka może żądać od każdej osoby. Naruszenie prawa w tym
zakresie powoduje powstanie roszczeń, na które jednostka może się
powołać31. Ustawodawca chroni nie tylko przed naruszeniem dóbr oso-
bistych, ale również przed zagrożeniem ich naruszenia.

3 .1 .  Ta jemnica  lekarska

Regulacje dotyczące tajemnicy lekarskiej zawiera art. 40 ust. 1 Ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty32 oraz art. 21 ust. 1 Ustawy o za-
wodzie pielęgniarki i położnej33. Ponadto art. 23 Kodeksu Etyki Lekar-

26B. Ziemianin, Prawo cywilne – część ogólna, Poznań 2002 r., str. 93.
27A. Cisek, Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989, str. 39-40.
28S. Grzybowski, System prawa cywilnego – część ogólna, Wrocław 1974, str. 297.
29Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 484/03 wraz z uzasadnieniem, OSNC 2005/4/69
30W orzeczeniu z 8 kwietnia 1994 r. (III ARN 18/94) SN odniósł koncepcję ochrony dóbr osobistych

(art. 23 i 24 k.c.) do sfery życia prywatnego i sfery intymności.
31Podstawowymi przesłankami powstania roszczenia o ochronę dóbr osobistych są: zagrożenie lub

naruszenie dobra osobistego oraz bezprawność działania – art. 24 K.c.
32Poza Ustawą, która ma znaczenie ogólne, wskazać należy inne unormowania ustawowe. Są to: Usta-

wa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (art. 50 ust. 1),  Ustawa z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, (art. 4c), Ustawa
z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, (art. 12). 

33Poufność dokumentacji medycznej gwarantuje też art. 18 ust. 2 Ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej, zgodnie z którym zakład opieki zdrowotnej zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji
medycznej i może ją udostępniać jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie. Ma tu też zastosowanie
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).



Prawo i Medycyna 3/2008 (32, vol. 10)

Paweł Łuków, Iwona Wrześniewska-Wal

16

skiej głosi: „Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Ta-
jemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane
przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.
Śmierć chorego nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy le-
karskiej”.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
(określanej dalej jako „Ustawa”34) obowiązek zachowania tajemnicy
obejmuje informacje dotyczące pacjenta, uzyskane w związku z wyko-
nywaniem zawodu. W świetle tego przepisu zakres tajemnicy nie ogra-
nicza się do informacji o charakterze medycznym. Tajemnica lekarska
dotyczy wszelkich faktów i informacji o stanie zdrowia lub leczeniu, a
także faktów z życia prywatnego, rodzinnego lub zawodowego pacjen-
ta. Tajemnica lekarska obejmuje zatem także dane np. o stanie mająt-
kowym chorego, jego sytuacji rodzinnej, miejscu zamieszkania. Infor-
macje te lekarz mógł uzyskać zarówno od pacjenta, jak też od innych
osób (np. od rodziny, sąsiadów) lub na podstawie własnych obserwacji
(np. o zamożności pacjenta podczas wizyty domowej).

Lekarski obowiązek powstrzymania się od ujawnienia wszelkich fak-
tów o pacjencie jest bardzo rygorystyczny. Naruszenia tajemnicy nie
uzasadnia stopień pokrewieństwa między pacjentem a innymi osoba-
mi. Lekarzowi nie wolno informować o stanie zdrowia chorego nie tyl-
ko osób postronnych, ale też członków jego rodziny, o ile wcześniej nie
wyraził na to zgody35. Nieautoryzowanego ujawniania informacji nie
usprawiedliwiają też przewidywania lekarza o tym, jak wpłynie ono na
(inne niż zdrowotne) interesy pacjenta. Lekarz powinien powstrzymać
się od ujawniania nie tylko tego, co mogłoby być dla pacjenta np. kom-
promitujące, ale też informacji niewinnych, neutralnych, a nawet ta-
kich, po których można by oczekiwać, że ich rozpowszechnienie przy-
niesie choremu korzyści36. Lekarzowi nie wolno zatem nawet w dobrej
wierze ujawniać informacji objętych tajemnicą lekarską37. Zachowanie
tajemnicy nie wymaga specjalnego żądania ze strony pacjenta. Prze-

34W przypadku wszystkich pozostałych ustaw przytaczanych w tekście będą podawane pełne ich nazwy.
35K. Wroński, Przestrzeganie tajemnicy lekarskiej, „Współczesna Onkologia” nr 11 z 2007 r.
36M. Boratyńska, P. Konieczniak, Standardy wykonywania zawodu lekarza [w:] Prawo medyczne, pod

red. L. Kubickiego, Wrocław 2003 r., str. 77-78.
37J. Ciesielski, Tajemnica lekarska – rzecz święta, Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi - Pana-

ceum nr 10 z 2006 r. http://panaceum.oil.lodz.pl/archiwum/panaceum10-2006.pdf.
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ciwnie, to zwolnienie lekarza z tajemnicy jest dopuszczalne pod warun-
kiem wyraźnego upoważnienia przez pacjenta38.

W art. 40 ust. 2 Ustawa wylicza przypadki, kiedy lekarz jest zwolnio-
ny z obowiązku zachowania tajemnicy. Może to nastąpić tylko wów-
czas, gdy pacjent wyrazi na to zgodę albo zachowanie tajemnicy w spo-
sób istotny zagraża zdrowiu chorego lub innych osób. Lekarzowi wolno
przekazać informację o stanie zdrowia pacjenta innemu lekarzowi, je-
żeli jest to niezbędne do dalszego leczenia lub wydania orzeczenia o
jego stanie zdrowia, a także przekazać wyniki badania, jeśli zostało ono
przeprowadzone na żądanie uprawnionych przez odrębne ustawy or-
ganów i instytucji (np. prokuratora).

Do powyższego katalogu wyjątków Ustawa dodaje dwa dalsze przy-
padki: gdy ujawnienie informacji jest niezbędne dla praktycznej nauki
zawodów medycznych lub dla celów naukowych. Są to sytuacje, w któ-
rych nauczyciele akademiccy prezentują studentom podczas ćwiczeń
oraz kolegom w pracach naukowych dane o pacjentach. W obu przy-
padkach obowiązuje zasada minimalizmu: ujawniać wolno tylko te dane,
które są dla danego celu niezbędne39. W kontekstach naukowych w
szczególności nie wolno ujawniać danych personalnych pacjenta. Nie
są natomiast objęte tajemnicą informacje przetworzone w sposób unie-
możliwiający identyfikację osoby, której dotyczą40.

Na lekarzu spoczywa także obowiązek czuwania nad tym, aby inne
osoby z personelu medycznego (np. kształcące się w zawodach medycz-
nych) przestrzegały poufności informacji, które uzyskały w trakcie wyko-
nywania czynności leczniczych lub z dokumentacji medycznej. W art. 28
stanowi tak również Kodeks Etyki Lekarskiej: „Lekarz powinien czuwać
nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały
tajemnicy zawodowej. Dopuszczenie ich do tajemnicy powinno obejmo-
wać wyłącznie informacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego wy-
konywania ich czynności zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawi-
dłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem
przed jej ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wy-

38M. Boratyńska, P. Konieczniak, Standardy..., str. 77
39M. Boratyńska, P. Konieczniak, Zakres pojęcia  wykonywania zawodu lekarza [w:] Prawo medyczne,

pod red. L. Kubickiego, Wrocław 2003 r., str. 77-78 oraz E. L. Wędrychowska, Prawo pacjenta do informa-
cji o stanie zdrowia – zakres informowania, opracowania serwisu „Prawo i Zdrowie” nr 9 z 2004 r.

40Art. 28 Ustawy oraz art. 27 ust. 2 pkt 9 Ustawy o ochronie danych osobowych. Por. M. Safjan, Prawo
i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998 r. , s. 112.
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łącznie informacje potrzebne do postępowania lekarskiego”.
Obowiązek powyższy odnosi się także do studentów i innego perso-

nelu medycznego, który bierze udział w procesie kształcenia. Lekarze
stażyści, choć mają ograniczone prawo wykonywania zawodu41, są zo-
bowiązani przestrzegać w tym zakresie zasad wykonywania zawodu okre-
ślonych w Ustawie i w Kodeksie etyki lekarskiej.

3 .2 .  In tymność  pac jenta

Intymność pacjenta odnosi się zarówno do samej jego osoby, czyli
do jego sfery życia osobistego, jak również do charakteru jego relacji z
innymi osobami42. W stosunku łączącym lekarza i pacjenta obowiązek
poszanowania intymności wynika nie tylko z Kodeksu cywilnego, ale
także z innych aktów prawnych. Ochronę prawa pacjenta do „poszano-
wania intymności i godności osobistej” podczas udzielania świadczeń
zdrowotnych przewiduje art. 19 ust. 1 pkt 4 Ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej oraz art. 36 Ustawy.

Naruszenie intymności wiąże się z zawstydzeniem. Z punktu widze-
nia Ustawy lekarz ma w tym zakresie obowiązek uszanowania zawsty-
dzenia czy zażenowania pacjenta. Głównym sposobem dbałości o po-
szanowanie intymności pacjenta jest obecność w trakcie wykonywanych
świadczeń jedynie pacjenta i lekarza, z wyjątkiem tych pracowników
(np. pielęgniarka, inny lekarz), których obecność jest niezbędna ze
względu na rodzaj udzielanego świadczenia (art. 36 ust. 2 Ustawy). Sam
fakt przynależności do personelu medycznego danej placówki (szpita-
la, kliniki, przychodni etc.) nie stanowi jednak dostatecznej przesłanki
do obecności przy interwencji medycznej, lecz dopiero w połączeniu z
warunkiem niezbędności dla prawidłowego przebiegu interwencji43.

Pacjent ma prawo nie zgodzić się na udział w badaniu lub leczeniu
konkretnej osoby (np. pielęgniarki, która mieszka na jego osiedlu). Po-
winien wówczas zwrócić się do lekarza z prośbą, aby ktoś inny zastąpił

41Stażysta nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich –
par. 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego
lekarza, lekarza stomatologa.

42D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2004; str. 365-67 oraz D. Karkowska Prawo pacjenta do
poszanowania intymności, opracowania serwisu „Prawo i Zdrowie” nr 9 z 2004 r.

43J. Haberko, Prawne aspekty asysty przy porodzie ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa męża
matki i ojca dziecka, „Ginekologia Praktyczna”, nr 2 z 2006 r.
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tę osobę. Jeżeli lekarz nie ma możliwości zastąpienia jednego pracowni-
ka innym, to nie jest zobowiązany do spełnienia prośby chorego. Z regu-
ły lekarze przychylają się do takich próśb44.

Art. 36 ust. 2 zd. 2 Ustawy stanowi, że warunkiem uczestnictwa w inter-
wencji medycznej osób innych niż lekarz oraz osób niezbędnych do wyko-
nania tej interwencji jest wyrażenie zgody zarówno przez pacjenta, jak i
przez lekarza. W przypadku małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych
zgodę na obecność osób postronnych w trakcie wykonywania świadczeń
medycznych wyraża ich przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

Nie jest natomiast wymagana zgoda pacjenta na obecność przy zabie-
gu na sali operacyjnej, w gabinecie lekarskim lub w pokoju zabiegowym
osób uczących się zawodów medycznych, np. lekarzy stażystów lub stu-
dentów (art. 36 ust. 4 Ustawy). Wyjątek ten dotyczy klinik, szpitali aka-
demii (uniwersytetów) medycznych, jednostek badawczo-rozwojowych i
innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycz-
nych. Obecność osób uczących się zawodów medycznych w innych sytu-
acjach i w innych placówkach medycznych jest zatem niedopuszczalna.
Np. student medycyny będący synem lekarza nie może być obecny bez
zgody pacjenta przy czynnościach medycznych dokonywanych przez jego
rodzica w prywatnym gabinecie lekarskim.

Dodatkowym warunkiem zwolnienia z uzyskania zgody pacjenta na
obecność osób uczących się jest to, że wykonanie zabiegu medycznego
wynika z toku leczenia, a obecność tych osób jest ograniczona do niezbęd-
nego zakresu podyktowanego celami dydaktycznymi45. W przypadku zaś,
gdy działanie służy wyłącznie demonstracji o charakterze dydaktycznym,
konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta na obecność osób uczących się
zawodów medycznych. Niedopuszczalne są zatem praktyki polegające na
demonstrowaniu na pacjencie metody leczenia czy objawów chorób bez
zgody tego pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego (jak w pokazie skoliozy cytowanej w przypisie 2).

Prawo do asystowania przez studentów przy udzielaniu świadczeń
medycznych nie jest tożsame z prawem do dokonywania przez nich in-
terwencji medycznych. Dając zgodę na leczenie, pacjent upoważnia do

44D. Karkowska Prawo pacjenta do poszanowania intymności, opracowania serwisu „Prawo i Zdrowie”
nr 9 z 2004 r.

45D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2004; str. 365-67.
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interwencji lekarza, a nie osoby uczące się. Badanie pacjentów przez
studentów, nawet z upoważnienia i na polecenie lekarza, ale bez upo-
ważnienia ze strony pacjenta, należy uznać za interwencję medyczną
bez zgody pacjenta. Można się domyślać, że w celu uczynienia zadość
wymogowi świadomej zgody na interwencję medyczną osób kształcą-
cych się, w części placówek klinicznych na izbie przyjęć pacjent jest
informowany o możliwości uczestnictwa w zabiegach czy badaniach osób
kształcących się. W historii choroby znajdują się odpowiednie rubryki i
zapisy, dzięki którym chory może wyrazić zgodę bądź sprzeciw46.

Kwestią do ustalenia jest to, czy w takich praktykach brak zgody pacjen-
ta pociąga za sobą nieprzyjęcie do kliniki, a więc czy jest to rodzaj „sprze-
daży wiązanej”, oraz to, jak pacjenci odpowiadają na te praktyki: czy uzna-
ją, że bez zgody na udział studentów nie będą leczeni, czy też że mogą się
nie zgodzić, nie ryzykując odmowy świadczeń lub pogorszenia ich jakości.

Specyfika niektórych oddziałów szpitala (np. ginekologia i położ-
nictwo) oraz konieczność dołożenia zwiększonej staranności w zakre-
sie poszanowania prawa do intymności ukształtowały pozaprawne stan-
dardy w postaci rekomendacji towarzystw medycznych47, regulami-
nów niektórych szpitali48 oraz w orzecznictwie49. Obecność studen-

46Np. „Zgadzam się na udział w moim procesie leczenia studentów i lekarzy stażystów”, historia cho-
roby – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 im. Heliodora Święcickiego Akademii Medycznej w
Poznaniu.

47Uzyskiwanie świadomej zgody pacjentki na leczenie. Aktualne (2004 r.) zalecenia Royal College of Ob-
stetricians and Gynaecologists, „Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo” 2005/03: 13-21: “Wyma-
ga się wyraźnej zgody kobiety na obecność studentów medycyny:

• podczas konsultacji ginekologicznej lub położniczej,
• na sali operacyjnej w charakterze obserwatorów lub asysty operacyjnej,
• podczas badania ginekologicznego; należy uzyskać pisemną zgodę na badanie ginekologiczne kobie-

ty znajdującej się w znieczuleniu ogólnym”.
48„W szpitalu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne muszą być spełnione warunki poszano-

wania intymności i godności osobistej. Personel szpitala zobowiązany jest w każdym przypadku udzielić
pacjentce wyczerpujących informacji o osobach zdobywających kwalifikacje zawodowe (studenci medycy-
ny, słuchacze szkół medycznych) uczestniczącym w procesie leczenia i uzyskać jej zgodę” Prawa i obowiąz-
ki pacjentki oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „INFLANC-
KA” im. Krysi Niżyńskiej-„Zakurzonej” w Warszawie.

49W jednym z wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie czytamy: „Do standardu opieki przy poro-
dzie w szpitalu położniczym, zwłaszcza znajdującym się w mieście stołecznym, należy asysta lekarza, a
przynajmniej położnej (…) Powódka (…) nie otrzymała świadczeń zdrowotnych odpowiadających wyma-
ganiom wiedzy medycznej ani też nie zapewniono jej prawa do intymności i poszanowania godności w
czasie udzielania jej świadczeń zdrowotnych (…) naruszenie wskazanych praw powódki jako pacjentki
stanowiło naruszenie jej dóbr osobistych określonych przez nią jako prawo do bezpieczeństwa, właściwej
opieki medycznej, zapewnienia ochrony zdrowia i intymności, poszanowania godności – jako osoby ludz-
kiej i kobiety, która jedno z najbardziej intymnych, a jednocześnie doniosłych zdarzeń w swoim życiu
zmuszona była wystawić na widok osób postronnych (art. 23 k.c.)”. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie z dnia 29 sierpnia 2006 r. (I ACa 310/2006), LexPolonica nr 1332894
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tów i lekarzy stażystów podczas wykonywania świadczeń medycznych
stanowi zatem wyjątek od prawa pacjenta do intymności. To na leka-
rzu spoczywa obowiązek dbania o to, aby personel medyczny prze-
strzegał praw dotyczących intymności pacjenta (art. 36 ust. 3 Usta-
wy). Lekarz ponosi odpowiedzialność za zachowanie innych osób,
które pomagają mu w udzielaniu interwencji medycznej. Oceny jed-
nak, czy w danej sytuacji uczestnictwa w badaniu lub zabiegu innych
osób dochodzi do naruszenia prawa pacjenta do intymności, nie moż-
na dokonywać na podstawie wrażliwości lekarza. Różne osoby reagu-
ją zawstydzeniem na bardzo odmienne sytuacje. Miarą tego, czy in-
tymność została poszanowana czy nie, winny być specyficzne cechy i
uwarunkowania pacjenta.

Podsumowując tę część rozważań – polskie prawo medyczne ze-
zwala wyjątkowo na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i naruszenie in-
tymności pacjenta ze względów dydaktycznych. Wyjątki w ochronie
prywatności zostały ograniczone do instytucji, których celem jest,
oprócz zapewnienia świadczeń zdrowotnych, kształcenie kadr dla sys-
temu opieki zdrowotnej. Ograniczenia w ochronie prywatności nie
obejmują jednak prawa osób kształcących się do interwencji medycz-
nych (w postaci badania lub czynności leczniczych). Każda taka inter-
wencja wymaga zgody pacjenta, co sugeruje, że niepoinformowanie
pacjenta, że może nie zgodzić się, aby badanie lub inną czynność me-
dyczną wykonał student lub lekarz stażysta, stanowi naruszenie jego
praw. Podobnym naruszeniem będzie brak zgody pacjenta na inter-
wencję dokonaną przez te osoby. Stanowisko to potwierdzają zarów-
no normy konstytucyjne, jak i pozaprawne standardy postępowania w
medycynie, w których ochrona prywatności zajmuje bardzo wysokie
miejsce. O tym, czy informacja podlega ochronie, decyduje nie jej
treść, lecz kontekst, w którym została przez lekarza uzyskana. O tym
zaś, czy czyjaś obecność przy czynnościach medycznych narusza in-
tymność pacjenta, czy nie, decyduje pacjent, a nie wyobrażenia leka-
rza. W obydwu wypadkach prywatność w medycynie zależy nie od
decyzji i oceny lekarza, lecz od kontekstu i opinii pacjenta.
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4. Specyfika ochrony prywatności w polskim prawie medycznym

Z punktu widzenia polskiego prawa lekarski obowiązek ochrony pry-
watności wymaga od lekarza lub innego pracownika służby zdrowia ochro-
ny informacji o życiu osobistym i zdrowiu pacjenta oraz nienarażania go
na sytuacje dla niego krępujące. Obowiązek ten charakteryzuje po pierw-
sze to, że jest domniemany, tj. utrzymywanie w tajemnicy informacji o
pacjencie i niewłączanie osób postronnych w sytuacje dla niego zawsty-
dzające nie wymaga zasięgania opinii pacjenta. Zakłada się, iż obowią-
zek ten spoczywa na lekarzu i pacjent nie musi czynić czegokolwiek, aby
lekarz podlegał tej powinności. Podobnie nie jest zadaniem lekarza roz-
ważanie, czy obowiązek ten na nim spoczywa i czy naruszenie go przy-
niesie pacjentowi korzyści. Pacjent nie musi w żaden sposób interwenio-
wać w celu ochrony swojej prywatności.

Po drugie, uprawnienie lekarza do osłabienia ochrony prywatności pa-
cjenta jest zarówno warunkowe, jak i ograniczone. Jest ono warunkowe o
tyle, że zwolnienie z obowiązku ochrony prywatności w danym zakresie
następuje w wyniku upoważnienia ze strony osoby, której ochrona doty-
czy. Jest ograniczone, ponieważ wyjątkiem od obowiązku ochrony prywat-
ności jest włączanie w proces diagnostyki lub leczenia osób uczących się
zawodu medycznego w zakresie niezbędnym do tej nauki. Ponieważ praw-
ne upoważnienie lekarza do niezabiegania o zgodę pacjenta na naruszenie
jego prywatności nie pozbawia pacjenta jego praw, pacjent zachowuje pra-
wo do sprzeciwu wobec wkroczenia w jego prywatność. Na to zatem, jak
wiele informacji o pacjencie lekarzowi wolno ujawniać osobom uczącym
się oraz czy wolno im asystować w czynnościach medycznych dotyczących
tego pacjenta, może wpływać ten ostatni przez wyrażenie sprzeciwu. Tym
samym nie jest wyłączną prerogatywą lekarza ustalanie, komu i w jakim
zakresie niezbędnym do kształcenia medycznego wolno wkraczać w sferę
prywatności pacjenta. Aby lekarzowi wolno było włączyć osoby kształcące
się w krąg prywatności pacjenta, konieczny jest brak sprzeciwu pacjenta.
Ze względu na domniemany charakter lekarskiej powinności ochrony pry-
watności pacjenta warunkowość i ograniczoność uprawnienia lekarza do
osłabienia ochrony prywatności pacjenta pociąga za sobą lekarskie zobo-
wiązanie do zapytania pacjenta (lub upewnienia się w inny sposób), czy nie
sprzeciwia się wkroczeniu uczących się w jego prywatność.
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Po trzecie, prawo pacjenta do ochrony swojej prywatności jest nie-
zależne względem prawa do świadczeń medycznych. Nie znika w na-
stępstwie podjęcia się przez lekarza opieki nad chorym, a zrzeczenie
się go nie jest warunkiem uzyskania świadczeń. Obowiązek ochrony
prywatności pacjenta stanowi element składowy profesjonalizmu lekar-
skiego, a nie następstwo zobowiązań umownych. Konsekwencją nieza-
leżności tego obowiązku jest to, że jego treść lub zakres nie może sta-
nowić warunku świadczenia przez lekarza na rzecz pacjenta, podobnie
jak podjęcie się opieki nad pacjentem nie decyduje o treści i zakresie
ochrony prywatności pacjenta. Pomimo ograniczoności lekarskiego
obowiązku ochrony prywatności, pacjent zachowuje prawo do sprzeci-
wu wobec wkraczania przez osoby inne niż leczące go – a więc także
uczące się zawodów medycznych – w jego prywatność, a jego korzysta-
nie z tego prawa nie wpływa na jego prawo do świadczeń zdrowotnych.

Konsekwencje tych rozwiązań legislacyjnych można sformułować
następująco: 1) domniemanie ochrony prywatności wskazuje, że lekarz
ma prawny obowiązek ochrony prywatności pacjenta bez zabiegania o
upoważnienie lub zobowiązanie do tej ochrony ze strony pacjenta;
2) okolicznością usprawiedliwiającą ograniczenie lub rezygnację z ochro-
ny prywatności pacjenta jest upoważnienie lekarza do tego w określo-
nym czasie i zakresie przez pacjenta lub włączenie w proces diagno-
styczno-terapeutyczny osób uczących się w powołanych do tego pla-
cówkach; 3) ponieważ ograniczony charakter tego obowiązku nie po-
ciąga za sobą pozbawienia pacjenta jego praw, rozluźnienie ochrony
jego prywatności może zostać anulowane jego sprzeciwem.

Ponieważ wydanie zgody lub sprzeciw zależą od tego, czym jest przed-
miot zgody lub sprzeciwu oraz jak jest opisany50, niedopuszczalne są
praktyki uzyskiwania od pacjentów podpisów na formularzach blan-
kietowej zgody na ograniczenie ochrony ich prywatności w placówkach
klinicznych. Zgoda bądź sprzeciw blankietowy nie ma wyraźnej treści51.
Pacjent nie może z góry zająć postawy wobec uczestnictwa osób uczą-

50Chodzi tu o tzw. nieprzezroczystość postaw propozycjonalnych; por. W. van Orman Quine, Z punktu
widzenia logiki, Warszawa, Fundacja Aletheia 2000, ss. 171-193. Omówienie tej sprawy w kontekście zgody
można znaleźć w Onora O’Neill, Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge, Cambridge University Press
2002, ss. 42-44.

51Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy (orzeczenie z dnia 14 listopada 1972 r.,  I CR 403/72 ) wska-
zując, że automatycznie złożonego podpisu pacjenta w historii choroby nie można traktować jako świado-
mej zgody. „Ograniczenie się do zgody formalnej (tj. braku sprzeciwu itp.) jest niewystarczające”.
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cych się w jego diagnostyce i leczeniu, ponieważ nie wie, na co się godzi
lub czemu się sprzeciwia. Po pierwsze, cytowany wyżej „udział w moim
procesie leczenia studentów i lekarzy stażystów” jest określeniem tak
nieprecyzyjnym, że może oznaczać niemal wszystko, np. dostęp do do-
kumentacji medycznej, wyręczanie lekarzy i pielęgniarek, demonstra-
cje dydaktyczne. Po drugie, jednostka może sprzeciwiać się jednej for-
mie wkroczenia w jej prywatność, a tolerować inną, np. pewne formy
badania mogą ją zawstydzać, a inne nie. Pacjent musi mieć realną moż-
liwość wyrażenia sprzeciwu na udział osób uczących się w jego diagno-
styce lub leczeniu za każdym razem, gdy taka możliwość się pojawia, na
podstawie precyzyjnej informacji o tym, na czym „udział” osób kształ-
cących się ma polegać. Niezależność ochrony prywatności wymaga wy-
raźnego oddzielenia w praktyce decyzji o uczestnictwie osób kształcą-
cych się w diagnostyce lub leczeniu pacjentów od decyzji o świadczeniu
opieki zdrowotnej tym pacjentom. Prawo do ochrony prywatności przy-
sługują pacjentowi niezależnie od prawa do opieki zdrowotnej i korzy-
stanie z któregoś z nich nie może wpływać na honorowanie lub naru-
szenie drugiego. Pacjent leczony w placówce klinicznej zachowuje peł-
nię praw zarówno do opieki zdrowotnej, jak i prywatności, a lekarze
mają obowiązek respektować decyzje pacjenta korzystającego z tych
praw, w tym jego sprzeciw na wkraczanie  w jego prywatność osób uczą-
cych się zawodów medycznych.

5. Zalecenia praktyczne

Opisana na wstępie praktyka dotycząca poszanowania prywatno-
ści pacjentów jest konsekwencją nie tylko błędnej interpretacji zale-
ceń etycznych i przepisów prawa przez lekarzy, ale też niewiedzy pa-
cjentów odnośnie przysługujących im praw i zależności między nimi.
Konieczna jest edukacja nie tylko lekarzy w zakresie ich praw i po-
winności, ale też pacjentów. Na lekarzach spoczywa główny ciężar
dbania o zgodny z prawem i zaleceniami etycznymi przebieg diagno-
styki lub leczenia, także w zakresie dbałości o ochronę prywatności
pacjenta.
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W celu ochrony prywatności pacjenta w praktyce placówek klinicz-
nych konieczne są następujące kroki. Po pierwsze, przy przyjęciu do
szpitala klinicznego pacjent powinien otrzymać informację o możliwo-
ści zostania poproszonym o zgodę na udział w jego diagnostyce lub
leczeniu osób uczących się oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu wo-
bec ich uczestnictwa. Pacjenta należy zapewnić – i oczywiście dołożyć
starań, aby tak się stało – że jego sprzeciw nie wpłynie ani na to, czy
uzyska opiekę medyczną, ani na jej jakość. Obecna praktyka zgody blan-
kietowej nie ma mocy wiążącej, analogicznie jak nie ma mocy wiążącej
blankietowa zgoda na diagnostykę i leczenie. Po drugie, mając zamiar
włączyć do asysty studentów lub stażystów, lekarz powinien przedsta-
wić ich pacjentowi i poinformować go o charakterze ich obecności, a
następnie zapytać, czy nie sprzeciwia się ich asyście. Konieczne jest też
uprzedzenie, że nie sprzeciwiając się udziałowi osób kształcących się,
pacjent tym samym zgadza się na ich dostęp do informacji o sobie.
Po trzecie, przed przystąpieniem przez osobę uczącą się do czynności
diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz opiekujący się pacjentem
powinien upewnić się, czy pacjent nie wyraża sprzeciwu na zaangażo-
wanie tej osoby.
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I. Znana od czasów rzymskich kategoria błędu lekarskiego wciąż
pozostaje przedmiotem ożywionych dyskusji w piśmiennictwie i wywie-
ra doniosły wpływ na kształtowanie się poglądów doktryny oraz prakty-
kę stosowania przepisów prawa odszkodowawczego. Wnikliwa analiza
problematyki błędu pozwala bowiem w sposób należyty zrozumieć wiele
istotnych kwestii dotyczących odpowiedzialności lekarza za szkody wy-
rządzone przy leczeniu oraz ewolucji tej odpowiedzialności, dokonują-
cej się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat1. W obliczu coraz
liczniejszych w dzisiejszych czasach procesów lekarskich znajomość za-
gadnienia błędu lekarskiego, a zwłaszcza istoty oraz zakresu tego poję-
cia, pozostaje wręcz niezbędna dla dokonania należytej oceny postę-
powania lekarza z punktu widzenia przesłanek nałożenia na ten pod-
miot (bądź zatrudniający go szpital) obowiązku naprawienia szkód zwią-
zanych z wadliwie przeprowadzonym leczeniem.

II. Dawniejsze piśmiennictwo i orzecznictwo sądowe (zarówno cy-
wilistyczne, jak i karnistyczne) posługiwało się pojęciem błędu w sztuce
lekarskiej, nawiązując w tym zakresie do wypracowanej w nauce nie-
mieckiej kategorii Kunstfehler2.  Traktowanie medycyny jako sztuki
mogło mieć swoje źródło w dawnym rozumieniu pojęcia sztuka, które
interpretowano jako obowiązek postępowania według reguł i norm obo-
wiązujących w danej korporacji zawodowej (cechu), w tym także me-
dycznej (cyrulików)3. Wskazywano również, że w XVIII i XIX wieku
lekarz, nie dysponując jeszcze takimi możliwościami, jakie obecnie stwa-

1Por. M. Sośniak Cywilna odpowiedzialność lekarza (wyd. III), Warszawa 1989, s. 63 - 64.
2Na temat zob. O. Pribilla Der ärztliche Kunstfehler [w:] Die juristiche Problematik in der Medizin,

München, s. 72 oraz G. Brandis, O. Pribilla Arzt und  Kunstfehlervorwurf. Wissenschaftliches Taschenbuch,
Goldman – Verlag 1973.

3Z. Marek Błąd medyczny. Odpowiedzialność etyczno – deontologiczna i prawna lekarza, Kraków 2007, s. 35.
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rza nauka i technika, swoje decyzje dotyczące wyboru i zastosowania
określonej metody diagnozy czy terapii opierał na intuicji, co wobec
osiąganych wyników leczenia rzeczywiście można było oceniać w kate-
goriach sztuki (ars medicum)4.

Na początku lat 50. XX wieku Sąd Najwyższy, pozostając pod silnym
wpływem poglądów doktryny, sprzeciwił się nadawaniu medycynie cha-
rakteru sztuki. W wyroku (karnym) z dnia 8.XII.1953 r. (II K 811/53;
niepubl.) podkreślono, że medycyna, należąca do nauk ścisłych, zasadni-
czo nie różni się od innych dziedzin naukowych badających rzeczywi-
stość materialną i w związku z tym nie można jej ujmować w kategoriach
sztuki, a lekarza postrzegać jako sui generis artysty. Do uprawiania me-
dycyny jako nauki nie jest konieczne posiadanie specyficznych umiejęt-
ności i talentów, ale jedynie zdolności „rzemieślniczych” (zwłaszcza w
dziedzinach wymagających zdolności manualnych, np. chirurgii)5. Lekarz
uczy się zawodu podczas studiów medycznych, a zdobytą tam wiedzę
pogłębia wykonując praktykę i nabywając doświadczenia6. Stanowisko
to wielokrotnie potwierdziła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, m. in. w
orzeczeniu z dnia 1.IV.1955 r. (IV CR 39/54)7.

Nowe spojrzenie na medycynę spowodowało, że pojęcie błędu w sztu-
ce niejako z konieczności zastąpione zostało bardziej precyzyjną i od-
powiadającą rzeczywistemu stanowi rzeczy kategorią błędu lekarskie-
go (chociaż – jak można zauważyć – piśmiennictwo i judykatura nie
zawsze są konsekwentne w stosowaniu nowej terminologii).

III. Pierwsze nowożytne definicje błędu lekarskiego pojawiły się w
połowie XIX wieku w związku z toczącą się w literaturze wielu państw

4Ibidem.
5Por. Z. Marek, op. cit., s. 36. Autor zaznacza jednak, że pewne cechy osobowości (takie jak m. in.

otwartość na ludzi, zdolność empatii, intuicja) będą miały znaczenie decydujące w tym sensie, iż pozwolą
ocenić, czy mamy do czynienia nie z przeciętnym, lecz bardzo dobrym lekarzem. Por. M. Sośniak Cywil-
na…, s. 63 (przypis 23).

6Ibidem. W literaturze pojawił się jednak pogląd, iż posługiwanie się pojęciem sztuka lekarska wydaje
się zasadne i nie powinno budzić wątpliwości w tych dziedzinach medycyny, w których niezbędne jest
posiadanie przez lekarza umiejętności szczególnych, niedostępnych przeciętnemu człowiekowi (np. chi-
rurgia, psychiatria). Terminu sztuka bowiem używa się bowiem nie tylko do oznaczenia działalności arty-
stycznej, ale także do określenia umiejętności i biegłości w wykonywaniu określonych czynności (jako
synonim kunsztu czy mistrzostwa). Tak A. Liszewska Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej,
Kraków 1998, s. 24. Niektórzy autorzy uważają natomiast, że posługiwanie się pojęciem błędu w sztuce
lekarskiej jest celowe z uwagi na tradycje tego pojęcia, wynikające z dorobku judykatury i piśmiennictwa.
Tak M. Nesterowicz Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, Warszawa – Po-
znań 1972, s. 79 (przypis 51). Por. B. Popielski Medycyna i prawo, Warszawa 1963, s. 253 - 254.

7OSN 1957, poz. 7. Orzeczenie to poddane zostanie analizie w dalszym toku rozważań.
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Europy (w szczególności Niemiec i Francji) dyskusją na temat odpo-
wiedzialności lekarza (początkowo karnej, a z czasem także cywilnej)
za szkody wyrządzone przy leczeniu8. Początkowo błąd ujmowano sto-
sunkowo szeroko (zwłaszcza w doktrynie niemieckiej), włączając w za-
kres tego pojęcia każdą interwencję lekarską zakończoną niepomyśl-
nie dla pacjenta, w tym także przypadki niepodjęcia koniecznego in
casu leczenia, jeśli spowodowało u pacjenta szkodę9. Błąd łączył zatem
w sobie zarówno elementy obiektywnej nieprawidłowości postępowa-
nia lekarza, jak i pierwiastki subiektywnego zawinienia po jego stronie
(takie jak brak ostrożności, niedopatrzenie, niedbalstwo w działaniu,
itp.), składające się na pojęcie winy. Przedstawione podejście, jak się
wskazuje w piśmiennictwie, wynikało m. in. stąd, iż intensywny w tym
czasie rozwój nauk przyrodniczych i wiara w ogromne możliwości me-
dycyny wywoływały w społeczeństwie przekonanie o tym, że każde nie-
powodzenie w leczeniu musi być wynikiem błędu10.

Daleko idące zmiany w ujmowaniu błędu lekarskiego, a co za tym
idzie – ograniczenie jego wpływu na odpowiedzialność lekarza pocią-
gnął za sobą dokonujący się na przełomie XIX i XX wieku prężny roz-
wój nauk medycznych i znaczny postęp we wszystkich dziedzinach me-
dycyny (poznanie aseptyki, metod ogólnej anestezji, pojawienie się
nowych leków syntetycznych i sposobów przeprowadzania operacji)11.
Szerokie rozumienie błędu okazało się trudne do pogodzenia z przyję-
tą wówczas zasadą, iż z działalnością lekarza wiąże się pewien margi-
nes ryzyka, który należy uwzględnić przy ocenie niepowodzeń leczni-
czych i odpowiedzialności za wyrządzone pacjentom szkody12.

Zmiany zmierzały stopniowo w kierunku obiektywizacji błędu i ode-
rwania go od winy w ujęciu subiektywnym. W definicjach błędu, jakie
formułowano w XX wieku w piśmiennictwie wielu państw (m. in. fran-

8Określenie błąd lekarza (Unkunst) pojawiło się po raz pierwszy w Constitutio Criminalis Carolinae z
1532 r. (art. 134). W myśl tego przepisu lekarz ponosił odpowiedzialność karną, jeżeli nieumyślnie i bez
zamiaru (unvorsätzlich), w warunkach należytego namysłu doprowadził do śmierci pacjenta z powodu
braku pracowitości (Unfleiss) lub nieznajomości zasad sztuki lekarskiej (Unkunst). Na ten temat zob. M.
Sośniak Cywilna…, s. 65. Por. Z. Marek op. cit., s. 16.

9M. Sośniak Cywilna…, s. 66. Sankcją przewidzianą na wypadek złych wyników podjętego leczenia
mogła być m. in. utrata kaucji pieniężnej złożonej przez lekarza przed rozpoczęciem kuracji. Zob. B.
Seyda Dzieje medycyny w zarysie. Część I, Warszawa 1962, s. 239.

10Z. Marek, op. cit., s. 15.
11Ibidem. Por. M. Sośniak Cywilna…, s. 66.
12Z. Marek op. cit., s. 15.
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cuskim, niemieckim, anglosaskim, a także w powojennej literaturze
polskiego prawa karnego) oraz w rozstrzygnięciach sądów dotyczących
odpowiedzialności lekarskiej, podstawową rolę odgrywać zaczął ele-
ment uchybienia regułom fachowym (wykonywania zawodu) i sprzecz-
ności postępowania lekarza z zasadami wiedzy medycznej13. Jednocze-
śnie pojawił się również pogląd, w myśl którego nie każda postać błędu
lekarskiego mogła, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, pociągać
za sobą odpowiedzialność lekarza. Piśmiennictwo i judykatura wielu
państw ustanowiły bowiem wymóg, by błąd będący przyczyną powsta-
nia u pacjenta szkody miał określoną wagę (ciężar gatunkowy), tj. był
ewidentny bądź nawet rażący14.

Wprowadzenie ścisłego rozgraniczenia między błędem w sztuce a
subiektywną winą lekarza dokonało się w nauce niemieckiej, której
osiągnięcia zostały następnie przeniesione na grunt polskiej literatury i
orzecznictwa, początkowo prawa karnego, z czasem także cywilnego15.
Pojęcie błędu ograniczono do przypadków obiektywnej sprzeczności
zachowania lekarza z obowiązującymi regułami postępowania medycz-
nego (contra legem artis). Naruszenie zasad wiedzy i sztuki lekarskiej
powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć pacjenta
wpływać miało – według nowej koncepcji – jedynie na bezprawność
działania (czynu) lekarza. Natomiast pozostałe okoliczności wyrządze-
nia szkody (takie jak w szczególności młody wiek i niedoświadczenie
lekarza, wyjątkowość lub nagłość sytuacji, w których wykonywany był
zabieg) jako elementy subiektywne podlegały ocenie dopiero w związ-
ku z analizą winy sprawcy16. Poglądy piśmiennictwa zawężające pojęcie
błędu znalazły odzwierciedlenie w powojennym orzecznictwie. Za prze-

13Na ten temat zob. M. Sośniak Cywilna…, s. 67 i powołana tam literatura obca. Por. J. Sawicki Glosa
do wyroku Sądu Najwyższego z 3.XII.1958 r. (IV K 28/53), PiP 1960, nr 1, s. 204.

14Najsilniej tendencja ta ujawniła się w piśmiennictwie i judykaturze francuskiej, które uzależniały obcią-
żenie lekarza odpowiedzialnością od wykazania erreurs grossières. M. Pommerol La responsabilité médicale
devant le tribunal, Paris 1931, s. 24. W nauce polskiego prawa karnego przyjmowano natomiast, że błąd
lekarza mógł powodować odpowiedzialność tylko wówczas, gdy: był widoczny, można go było uniknąć przy
zastosowaniu zwykłych, a nie nadzwyczajnych wiadomości lub zręczności oraz stanowił rezultat należytego
namysłu lekarza, a nie działania wywołanego nagłością przypadku. Tak L. Wachholz Uwagi nad oceną sądo-
wo – lekarską tzw. błędów w sztuce, podaję za Z. Markiem, op. cit., s. 16. Por. wyrok Izby Cywilnej SN z
23.X.1956 r. (3 CR 922/55), niepubl. Na ten temat zob. także M. Sośniak Cywilna…, s. 68.

15Przeszczepienie rozwiązań niemieckich na grunt prawa polskiego przypisuje się w literaturze J. Sa-
wickiemu (zob. Odpowiedzialność za błędny zabieg leczniczy. Problem winy, PiP 1954, nr 6, s. 1000; Odpo-
wiedzialność karna lekarza za błąd sztuki lekarskiej, Warszawa 1958, s. 104; Błąd sztuki przy zabiegu leczni-
czym w prawie karnym, Warszawa 1965, s. 65).

16J. Sawicki Odpowiedzialność za błędny…, s. 1000.
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łomowy w tym względzie uznaje się wyrok Sądu Najwyższego z dnia
1.IV.1955 r. (IV CR 39/54)17, w którym expressis verbis stwierdzono, iż
błędem lekarskim jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie dia-
gnozy i terapii niezgodna z nauką medyczna w zakresie dla lekarza do-
stępnym.

Koncepcję wąskiego ujęcia błędu lekarskiego można obecnie uznać
za utrwaloną i nie budzącą żadnych zastrzeżeń. Polska literatura i orzecz-
nictwo pozostają zgodne odnośnie do faktu, iż błąd jest kategorią wy-
łącznie obiektywną, całkowicie niezależną od indywidualnych cech bądź
zdolności konkretnego lekarza oraz od okoliczności, w jakich dokonu-
je on czynności leczniczych18. Z zakresu błędu wyłącza się zarówno kwe-
stie podmiotowego zawinienia (pomimo iż należą one do fachowej sfe-
ry działania lekarza), jak i przypadki niedociągnięć i zaniedbań o cha-
rakterze stricte technicznym bądź organizacyjnym (tzw. nielekarskich,
niezwiązanych ze stosowaniem wiedzy medycznej)19. Ujęcie to odpo-
wiada tendencjom panującym powszechnie w nauce i orzecznictwie in-
nych państw Europy i świata, które również nie obejmują pojęciem błędu
uchybień lekarza nie dotyczących sfery fachowej (diagnozy i terapii).

IV. Katalog typowych zaniedbań o charakterze niefachowym („nie-
lekarskim”), wyłączonych z zakresu błędu lekarskiego, jest stosunko-
wo obszerny i rozciąga się na wszelkiego rodzaju niedociągnięcia lub
omyłki techniczne, organizacyjne lub administracyjne, prowadzące do
powstania u pacjenta szkody.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem polskiej judykatury i piśmien-
nictwa pojęcie błędu lekarskiego nie obejmuje m.in. przekroczenia czasu
naświetlania pacjenta promieniami RTG. We wspomnianym już wyro-
ku z dnia 1.IV.1955 r. (IV CR 39/54) Sąd Najwyższy uznał, że przekro-

17OSN 1957, poz. 7. Zbliżone rozstrzygnięcia zapadały na gruncie prawa karnego. Zob. wyrok SN z
5.II.1954 r. (I K 1011/53), nie publ.; wyrok SN z 3.XII.1958 r. (IV K 28/58), PiP 1960, nr 1, s. 200 z glosą J.
Sawickiego oraz wyrok SN z 8.IX.1973 r. (I KR 116/72), OSNKW 1974, z. 2, poz. 26. Więcej na temat
procesu obiektywizacji błędu lekarskiego w prawie karnym A. Liszewska op. cit., s. 20 oraz M. Sośniak
Cywilna..., s. 69 - 70.

18M. Sośniak Cywilna…, s. 68 – 69 i powołana tam literatura obca.; tenże Glosa do orzeczenia Sądu
Najwyższego z 13.II.1962 r. (II CR 160/61), PiP 1963, nr 8 – 9, s. 437 – 438; M. Nesterowicz Prawo medyczne
(wyd. VIII), Toruń 2007, s. s. 186 – 187; B. Lewaszkiewicz – Petrykowska Wina lekarza i zakładu opieki
zdrowotnej jako przesłanka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu, PiM 1999, nr 1, s. 124.

19Orzeczenia sądowe, w których utożsamia się pojęcie niedbalstwa i braku umiejętności z błędem
lekarskim są nieliczne i zazwyczaj spotykają się uzasadnioną krytyką ze strony piśmiennictwa. Zob. np.
wyrok SA w Katowicach z 18.II.1998 r. (I ACa/97), OSA 1999, z. 2, poz. 7, w którym za błąd uznano
wadliwe wykonanie znieczulenia przy operacji wyrostka robaczkowego, co doprowadziło u pacjenta do
trwałego uszkodzenia nerwu piszczelowego, strzałkowego i kulszowego.
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czenie dopuszczalnej dawki promieniowania RTG (w następstwie opusz-
czenia chorego poddanego terapii) nie stanowi błędu, lecz uchybienie
w zakresie zapewnienia choremu bezpieczeństwa i opieki podczas prze-
prowadzania niebezpiecznego dla zdrowia zabiegu naświetlania. Stwier-
dzenie takiego uchybienia nie wymaga bowiem odwoływania się do za-
sad nauki i wiedzy medycznej. W uzasadnieniu wyroku zaznaczono, że
nie każda sfera działalności lekarza, nawet fachowej (związanej z wy-
konywaniem czynności zawodu), nieprawidłowa z punktu widzenia za-
sad i przepisów prawa medycznego, objęta jest zakresem błędu lekar-
skiego. Poza nią pozostają bowiem innej postaci zaniedbania, które jed-
nak (podobnie jak błąd) mogą pociągać za sobą odpowiedzialność od-
szkodowawczą po zaistnieniu przewidzianych prawem przesłanek.

Za działanie nie podlegające kwalifikacji w ramach błędu lekarskie-
go orzecznictwo uznało także wadliwą identyfikację chorego, prowa-
dzącą do wykonania zabiegu lub przeprowadzenia operacji u innego
pacjenta. W wyroku z dnia 10.XII.1952 r. (C 584/52)20 Sąd Najwyższy
stanął na stanowisku, zgodnie z którym niewłaściwa identyfikacja pa-
cjenta i poddanie skomplikowanej operacji (usunięcia macicy) nieod-
powiedniej osoby pozostawała poza sferą czynności dotyczących wie-
dzy medycznej i stanowiła zaniedbanie o charakterze organizacyjno-
-administracyjnym. Braku należytej staranności Sąd dopatrzył się za-
równo w postępowaniu pielęgniarki, która przywiozła na salę operacyj-
ną inną chorą, jak i lekarza, który nie zaznajomił się z historią choroby,
nie zbadał pacjentki i nie zweryfikował jej tożsamości.

Szeroką grupę wyłączeń z zakresu kategorii błędu lekarskiego sta-
nowią przypadki pozostawienia w polu operacyjnym ciał obcych (kom-
presów, tamponów21 i chust22, narzędzi i materiałów chirurgicznych, np.
sondy23, odgryzacza kostnego24, igieł atraumatycznych25, nożyc i szczyp-
ców26). Sprawy te, określane w literaturze obcej jako tzw. sponge cases,
stosunkowo często były przedmiotem rozstrzygnięcia w polskiej judy-

20PiP 1953, nr 8 – 9, s. 367.
21Orzeczenie SA w Lublinie z 16.XII.2003 r. (I ACa 573/03), PiM 2005, nr 1, s. 119 z glosą M. Nesterowicza.
22Orzeczenie SN z 17.II.1967 r. (I CR 435/66), OSN 1967, poz. 177.
23Wyrok SN z 13.II.1962 r. (II CR 160/61), PiP 1963, nr 8 – 9, s. 432 i n. z glosą M. Sośniaka.
24Wyrok SN z 25.II.1972 r. (II CR 610/71), OSPiKA 1972, poz. 210 z glosą M. Nesterowicza.
25Wyrok SO we Wrocławiu z 20.IX.1999 r. (I C 708/96), PiM 2001, nr 9, s. 115 z glosą M.Nesterowicza.
26Orzeczenie SA w Lublinie z 27.IX.1999 r., podaję za M. Nesterowiczem Prawo medyczne, s. 184.
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katurze. W większości przypadków (poza orzeczeniem dotyczącym son-
dy chirurgicznej, poddanym w doktrynie krytyce27), Sąd Najwyższy zde-
cydowanie sprzeciwiał się uznaniu takiego działania za błąd lekarski i –
odwołując się w tej materii do poglądów przyjętych w orzecznictwie
innych państw (zwłaszcza Francji i Niemiec28) – kwalifikował je jako
niedopełnienie obowiązku staranności i ostrożności, spoczywającego
na każdym człowieku, nie tylko profesjonaliście29. W uzasadnieniach
wyroków podkreślano, że stwierdzenie niewłaściwości postępowania po-
legającego na pozostawieniu ciał obcych nie wymaga odwoływania się
do zasad wiedzy medycznej (gdyż z wiedzą tą nie ma nic wspólnego
pomyłka w liczeniu narzędzi czy zwykłe zapomnienie jakiegoś przed-
miotu, którego może dopuścić się zarówno instrumentariuszka, jak i
najbieglejszy operator), a uchybienia lekarza w tym względzie z uwagi
na daleko idące dla pacjenta skutki (w postaci długotrwałego bólu, ogól-
nego zakażenia organizmu lub innych komplikacji niejednokrotnie pro-
wadzących do śmierci) należy oceniać wyjątkowo ujemnie30. W judyka-
turze i doktrynie pojawił się nawet pogląd, w myśl którego pozostawie-
nie ciała obcego stanowi domniemanie niedbalstwa lekarza (art. 231
k.p.c.) i w braku dowodu przeciwnego z jego strony (ekskulpacji) może
prowadzić do odpowiedzialności za wyrządzoną pacjentowi szkodę31.

27M. Sośniak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.II.1962 r…., s. 437 –  438.
28Zob. wyrok Izby Cywilnej Trybunału Federalnego Niemiec (BGH) z 13.XII.1951 r. (III ZR 144/50)

oraz orzeczenie BGH z 27.II.1952 r. (II ZR 78/51); podaję za A. Hübner, H. Drozd Ärztliches Haftpflich-
trecht, Berlin – Göttingen – Heidelberg 1955, s. 239 i 235.

29Analiza polskich orzeczeń pozwala zauważyć, że z punktu widzenia obowiązku naprawienia szkody
bez znaczenia pozostaje okoliczność, jaki przedmiot pozostawiono w organizmie pacjenta: kompres gazo-
wy lub tampon, które ze względu na niewielkie rozmiary i chłonność materiału trudno było ewidencjono-
wać, czy też narzędzia i instrumenty chirurgiczne. Przypadki pozostawienia narzędzi chirurgicznych suro-
wiej traktowały natomiast sądy niemieckie i francuskie. Zaszycie gazy lub tamponu mogło, ze względu na
okoliczności sprawy, w ogóle nie pociągać za sobą odpowiedzialności. Na ten temat zob. O. Warneyer
Zurückgelassene Fremdkörper im Spiegel des Rechtes, Der Chirurg 1932, nr 4 (Niemcy) oraz R. Savatier, J.
M. Auby, J. Savatier, H. Pequinot Traité de droit médical, Paris 1965 (Francja).

30Por. M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 184; M. Sośniak Cywilna…, s. 214 – 215; A. Liszewska op.
cit., s. 194 - 195.

31Tak powołany już wyrok SN z 25.II.1972 r. (II CR 610/71). Sąd stwierdził w nim, że jeżeli pozostawio-
ny przedmiot stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta, przyznanie odszkodowania
(zadośćuczynienia za krzywdę) jest uzasadnione „samo przez się”(zasada res ipsa loquitur). W ten sposób
judykatura, odwołując się do wzorów anglosaskich, dopuściła możliwość powoływania się w podobnych
przypadkach na tzw. dowód prima facie. Więcej na ten temat zob. M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 58
oraz B. Janiszewska Dowodzenie w procesach lekarskich (domniemania faktyczne i dowód prima facie), PiM
2004, nr 2, s. 104 i n.
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Nie wszystkie jednak sytuacje, w których doszło do pozostawienia
ciała obcego w organizmie pacjenta powinny być automatycznie wyłą-
czane z zakresu błędu lekarskiego. Oceny należy bowiem dokonywać
ad casum, uwzględniając wszelkie okoliczności konkretnego przypad-
ku. Jeżeli bowiem lekarz podczas operacji posłuży się nieodpowiednim
narzędziem chirurgicznym, które w następstwie niewłaściwego zasto-
sowania złamie się lub ulegnie uszkodzeniu pozostając (w całości lub
części) w powłokach ciała, wadliwość działania lekarza można rozpa-
trywać w kategoriach błędu lekarskiego. Postępowanie to pozostaje
sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej i nie jest zwykłym uchybie-
niem technicznym. Ocena, czy narzędzie lub sprzęt medyczny jest wła-
ściwy i nadaje się do danego rodzaju zabiegu, a także weryfikacja jego
sprawności (kompletności, braku usterek widocznych, dostrzegalnych
prima facie) należy do kompetencji fachowca i może być dokonana je-
dynie przez osobę posiadającą wiedzę medyczną32.

Czwarta kategoria, którą judykatura i piśmiennictwo bezspornie
pozostawiają poza zakresem błędu lekarskiego, obejmuje przypadki
niezachowania zasad aseptyki przy przeprowadzaniu zabiegów i ope-
racji chirurgicznych. Wskazuje się tu w szczególności na działania po-
legające na użyciu przez personel medyczny niesterylnych strzykawek
lub igieł, instrumentów chirurgicznych i materiałów opatrunkowych, a
także na przystąpieniu do zabiegu bez umycia rąk przez operatora lub
dezynfekcji skóry operowanego pacjenta. W wyroku z dnia 17.II.1967 r.
(I CR 435/66)33 Sąd Najwyższy stwierdził, że nieumycie i nieodkażenie
rąk przed operacją, podobnie jak pozostawienie w zaszytej ranie środ-
ków lub materiałów opatrunkowych, nie może stanowić błędu lekar-
skiego. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że zachowanie elemen-
tarnych zasad aseptyki przy dokonywaniu zabiegów i operacji chirur-
gicznych nie wymaga posiadania specjalnej (fachowej) wiedzy ani nie
może nasuwać żadnych wątpliwości natury praktycznej i teoretycznej.
Zdaniem Sądu jest to bowiem podstawowy, wręcz kardynalny obowią-
zek całego personelu medycznego – zarówno lekarzy, jak pielęgniarek,
położnych oraz instrumentariuszek.

32W przypadkach dotyczących pozostawienia ciał obcych ostrożnie i ad casum trzeba rozpatrywać tak-
że kwestię zawinienia lekarza. O powstaniu u pacjenta szkody niejednokrotnie bowiem decydować będą
okoliczności przypadkowe, np. nagłość operacji lub trudne warunki jej przeprowadzania (tzw. battle con-
ditions). Por. M. Sośniak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.II.1962 r…, s. 436.

33OSN 1967, poz. 177.
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Błędem lekarskim nie są także omyłki o charakterze „technicznym”
lub organizacyjnym popełnione przez lekarza, personel medyczny bądź
administracyjny. Judykaturze znane są w szczególności przypadki zbyt
szybkiego dokonywania iniekcji lub niewłaściwego umiejscowienia za-
strzyku34, transfuzji krwi nieodpowiedniej grupy35 oraz odmowy lub
zwłoki w udzieleniu pomocy36.

W wyroku (karnym) z dnia 3.XII.1958 r. (IV K 28/58)37 Sąd Najwyż-
szy przyjął, że za błąd lekarski uznawać można tylko przypadki zapisania
choremu niewłaściwej dawki leku w sytuacji, gdy lekarz nie orientuje się
w jego działaniu lub omyłkowo zaleca pacjentowi lek niewłaściwy w tera-
pii danego schorzenia. Błędem nie jest natomiast niedokładne lub nie-
wystarczające pouczenie chorego o sposobie zażycia leku, jego dobowej
dawce lub interakcjach z innymi lekami. W ocenie Sądu tej postaci dzia-
łanie stanowi zwykłe zaniedbanie, którego można dopuścić się niezależ-
nie od znajomości zasad wiedzy medycznej. Z tych samych przyczyn uchy-
bieniem nie stanowiącym błędu lekarskiego nie będzie dokonana przez
pielęgniarkę omyłkowa zamiana zdjęć radiologicznych płuc, w której na-
stępstwie pacjentka poddana została długiemu i uciążliwemu, lecz w rze-
czywistości zbędnemu leczeniu na gruźlicę38.

Na szczególną uwagę zasługuje także wyrok z dnia 12.XII.2003 r. (II
C 911/01/05)39. Sąd Okręgowy w Katowicach przyjął w nim odpowiedzial-
ność zakładu leczniczego za szkodę (dokonanie oczywiście zbędnego za-
biegu odjęcia jelita grubego wraz ze zwieraczami) wyrządzoną w następ-
stwie błędu technicznego („komputerowego”) sekretarki medycznej, któ-
ra w karcie choroby powoda, obok wyników badań histopatologicznych
nie stwierdzających nowotworu, umieściła diagnozę „rak drobnokomór-
kowy” (carcinoma micrcellulare), dotyczącą innego pacjenta. Na tle przed-

34Wyrok SN z 25.X.1960 r. (I CR 397/60), PiP 1961, nr 12, s. 1055. W tej sprawie do wyrządzenia
szkody doszło w następstwie nieprawidłowo wykonanego przez felczera zastrzyku sulfathiazolu, co spowo-
dowało trwałe uszkodzenie nerwu kulszowego i utratę przez pacjenta zdolności do pracy.

35Wyrok SN z 8.IV.1959 r. (III CR 762/58), PiP 1961, nr 2 s. 343. Sprawa dotyczyła pielęgniarki, która
podała pacjentowi do przetoczenia krew innej grupy, co wywołało wstrząs poprzetoczeniowy i doprowa-
dziło do śmierci chorego.

36Wyrok SN z 13.IX.1937 r., Przegląd Ubezpieczeń Społecznych (orzecznictwo i opinie prawne) 191/
37. W tej sprawie, pomimo przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika ubezpieczalni społecz-
nej, do pacjenta skierowano lekarza i udzielono mu pomocy dopiero następnego dnia, co wywołało po-
ważne komplikacje w przebiegu choroby.

37PiP 1960, nr 1, s. 202.
38Wyrok SN z 14.VII.1969 r. (I CR 170/69), OSN 1970, poz. 71.
39PiM 2005, nr 2, s. 122.
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stawionego stanu faktycznego pojawia się bowiem pytanie, czy oprócz
wskazanego przez Sąd błędu technicznego, miał miejsce także błąd dia-
gnostyczny. W następstwie omyłki sekretarki wynik badania histopatolo-
gicznego powoda, wykluczający zmiany patologiczne w obrębie jelita gru-
bego, zawierał jednocześnie rozpoznanie nowotworu, co – jak się wydaje
– powinno skłonić lekarza do powtórzenia badania. Samo stwierdzenie
zmian rakowych powinno w każdym przypadku zostać uznane za bada-
nie wstępne, wymagające weryfikacji i uszczegółowienia (m. in. w celu
określenia typu nowotworu). Lekarz natomiast zaniechał potwierdzenia
diagnozy, a decyzję o ciężkiej, trwale okaleczającej operacji u młodego,
34-letniego pacjenta podjął zbyt pochopnie. Poza tym dopuścił się także
błędu terapeutycznego, gdyż – na co wskazał krajowy konsultant ds. pa-
tomorfologii, zakres operacji był zbyt szeroki, nieuzasadniony nawet błęd-
nym rozpoznaniem40.

Przedstawiony katalog zdarzeń, wyłączonych przez judykaturę i pi-
śmiennictwo z zakresu błędu lekarskiego, ma charakter otwarty i może
ulec dalszemu poszerzeniu. Wraz z postępem medycyny, rozwojem no-
wych technik leczenia i doskonaleniem metod diagnozy i terapii błąd
lekarski (ujmowany wąsko jako odstępstwo od zasad wiedzy medycz-
nej) występuje coraz rzadziej, a doznawana przez pacjenta szkoda sta-
nowi raczej wynik nieostrożności, niedołożenia należytej staranności w
działaniu bądź też innego rodzaju uchybień ze strony lekarza, persone-
lu medycznego, a także samego zakładu leczniczego jako zorganizowa-
nej całości41.

V. W piśmiennictwie prawniczym i medycznym wprowadza się róż-
nego rodzaju klasyfikacje błędów lekarskich. Jednym z podziałów o
istotnym znaczeniu, dokonanym w oparciu o kryterium czynności, w
związku z podjęciem których dochodzi do uszczerbku na zdrowiu pa-
cjenta, jest rozróżnienie na błąd diagnostyczny (rozpoznania)42, błąd
prognozy (rokowania) oraz błąd w leczeniu (terapeutyczny). Na po-

40Por. M. Nesterowicz Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 12.XII.2003 r. (II C 911/01/
05), PiM 2005, nr 2, s. 122 i n.; tenże Prawo medyczne, s. 181 -182.

41Na okoliczność tę wskazują nie tylko przedstawiciele nauki prawa (M. Nesterowicz Prawo medyczne,
s. 188), ale także środowiska medyczne (J. Bogusz Błąd sztuki lekarskiej, referat wygłoszony na posiedze-
niu naukowym Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w 1974 r.; podaję za M. So-
śniakiem Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1977, s. 139.

42W polskiej doktrynie nie przeprowadza się natomiast znanego m. in. piśmiennictwu francuskiemu
czy niemieckiemu rozróżnienia na błąd rozpoznania sensu stricto, rozpoznanie w ogóle niedokonane oraz
diagnozę spóźnioną. Na ten temat zob. M. Sośniak Cywilna…, s. 83 i powołana tam literatura obca.
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dział ten powołuje się większość przedstawicieli doktryny nie tylko
prawa cywilnego43, ale i karnego44, a także Sąd Najwyższy, oceniając
na tle poszczególnych stanów faktycznych kwestię cywilnej odpowie-
dzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu. W literaturze przyj-
muje się również inne klasyfikacje błędu, m. in. według kryterium
mieszanego, podmiotowo-przedmiotowego (tj. osoby dokonującej
czynności medycznych i jednocześnie rodzaju tych czynności). Podział
ten obejmuje błąd decyzyjny, wykonawczy, organizacyjny oraz błąd
opiniodawczy45. Powstawanie nowych podziałów błędów lekarskich
wynika, jak się zaznacza w piśmiennictwie, przede wszystkim stąd, iż
wraz z postępem nauki i rozwojem medycyny zmianie ulegają także
realia udzielania świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji prowa-
dzi do wzrostu znaczenia personelu medycznego (pielęgniarek i po-
łożonych, techników medycznych, laborantów itd.), który także – obok
lekarza – może ponosić odpowiedzialność za wyrządzone pacjentom
szkody46.

Wnikliwsza analiza wyróżnianych w literaturze poszczególnych po-
staci błędów dowodzi, że przyjmowane podziały nie mają charakteru
rozłącznego (dychotomicznego) i niejednokrotnie pokrywają się.

Błąd diagnostyczny wynika zazwyczaj z niewłaściwej interpretacji
objawów, na których oparł się lekarz dokonujący rozpoznania i polega
albo na nierozpoznaniu rzeczywistej choroby (tzw. błąd diagnostyczny
negatywny), albo na mylnym stwierdzeniu choroby faktycznie nieist-
niejącej (błąd pozytywny)47. Praktyka dowodzi, że błąd diagnostyczny
zdarza się stosunkowo często (zwłaszcza w takich dziedzinach medycy-
ny, jak chirurgia, ginekologia i położnictwo, kardiologia oraz onkolo-
gia) i ze względu na swoją istotę jest stosunkowo trudny do uniknięcia,
nawet przy zachowaniu najwyższej miary staranności przez lekarza po-

43M. Nesterowicz Prawo medyczne (wyd. VII), s. 157; M. Sośniak Cywilna…, s. 78 i n.; tenże Błąd
rozpoznania jako podstawa odpowiedzialności lekarza, Prace Prawnicze Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
1971, t. II, s. 221 i n.

44A. Liszewska op. cit., s. 153 i n.
45Tak m. in. Z. Marek, op. cit., s. 75. Por. A. Liszewska op. cit., s. 190 i n. Autorka, analizując zagadnie-

nie karnej odpowiedzialności lekarza, wyróżnia – jako szczególne postaci błędu lekarskiego – błąd tech-
niczny i organizacyjny.

46Z. Marek, op. cit., s. 157.
47O ile postać błędu diagnostycznego nie ma znaczenia z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej,

rozróżnienie na błąd pozytywny i negatywny staje się doniosłe na gruncie prawa karnego, które uzależnia
powstanie odpowiedzialności lekarza co najmniej od narażenia dóbr prawnych pacjenta na niebezpie-
czeństwo. A. Liszewska op. cit., s. 154-155.
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siadającego znaczny zasób wiedzy i doświadczenia48. W piśmiennictwie
podkreśla się, że błąd tej postaci wywiera zwykle najdalej idące, nega-
tywne konsekwencje dla pacjenta. Rozpoznanie stanowi bowiem pierw-
szy i najważniejszy etap w procesie leczenia i jeśli jest nieprawidłowe,
może pociągać za sobą wybór niewłaściwych metod i środków terapii i
w konsekwencji prowadzić do powstania poważnych szkód (krzywd),
często o charakterze nieodwracalnym (np. w postaci utraty szans wyle-
czenia lub poprawy stanu zdrowia)49.

Judykatura wielokrotnie odwoływała się do kategorii błędu diagno-
stycznego. W wyroku z dnia 18.II.1972 r. (II CR 609/71)50 za błąd tej
postaci Sąd Najwyższy uznał stwierdzenie gruźlicy u pacjenta, który w
rzeczywistości cierpiał na chorobę gośćcową. Nieprawidłowe rozpozna-
nie, skutkujące wyborem niewłaściwej metody leczenia (i konieczno-
ścią poddania się przymusowej, długotrwałej i uciążliwej kuracji prze-
ciwgruźliczej), doprowadziło do całkowitej utraty zdrowia i zdolności
do pracy. Z kolei w orzeczeniu z dnia 2.IV.2001 r. 51 Sąd Okręgowy w
Bydgoszczy przyjął, iż błędem diagnostycznym jest nierozpoznanie u
chorego (ofiary wypadku komunikacyjnego) poważnego uszkodzenia
arterii, prowadzące do konieczności amputacji kończyny. W ten sam
sposób – jako błędne – ocenione zostało postępowanie lekarza, który
nie przeprowadził odpowiednich badań umożliwiających wykrycie przy-
czyn postępującej utraty wzroku, doprowadzając u pacjenta do całko-
witej i nieodwracalnej ślepoty52. Na uwagę zasługuje także wyrok z dnia
20.III.2002 r. (V CKN 909/00)53, w którym Sąd Najwyższy za błąd dia-
gnostyczny uznał stwierdzenie nieistniejącej ciąży wyłącznie na podsta-
wie badania ultrasonograficznego (USG), które – jak wskazali powołani
w procesie biegli – mogło mieć w tym zakresie jedynie charakter pomoc-

48Przyczyny niewłaściwego rozpoznania są, jak się wskazuje w fachowej literaturze, niezwykle zróżni-
cowane i mogą dotyczyć zarówno osoby lekarza (np. niedokładne lub zbyt pobieżne przeprowadzenie
wywiadu, posłużenie się nieodpowiednią techniką badania, pominięcie określonej, a koniecznej metody
diagnozy), jak i pacjenta (jego wiek, brak wskazania w wywiadzie na niektóre symptomy choroby, pomi-
nięcie informacji dotyczących schorzeń współistniejących, zażywanych leków, nałogów itp.). Więcej na ten
temat zob. M. Sośniak Cywilna…, s. 79-81; tenże Błąd rozpoznania..., s. 221-246.

49Zob. M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 189.
50OSPiKA 1972, z. 10, poz. 183.
51Podaję za M. Nesterowiczem Prawo medyczne, s. 190.
52Wyrok SO w Bydgoszczy z 13.III.1995 r. (I C 34/92), podaję za M. Nesterowiczem Prawo medyczne,

s. 190.
53PS 2003, nr 4, s. 141 z glosą K. Bączyk.



Prawo i Medycyna 3/2008 (32, vol. 10)

Kinga Bączyk – Rozwadowska

38

niczy. Udzielane pacjentce sprzeczne informacje o stanie jej zdrowia (ist-
nieniu a następnie nieistnieniu ciąży) w wyniku popełnionych błędów
diagnostycznych doprowadziły do rozchwiania emocjonalnego i cierpień
psychicznych, które w ocenie Sądu uzasadniały przyznanie zadośćuczy-
nienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 §1 k.c.).

Błąd diagnostyczny stosunkowo często (choć nie w każdym przypad-
ku) powiązany jest z błędem terapeutycznym. Jak już wspomniano,
wadliwa diagnoza może bowiem pociągać za sobą wybór niewłaściwej
metody lub nieodpowiedniego sposobu leczenia.

Orzecznictwo dostarcza w tym względzie wielu przykładów. W wyroku
z dnia 19.VII.1999 r. (I C 1150/98)54 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy przyjął
odpowiedzialność zakładu leczniczego za lekarza-chirurga, który dokonał
oczywiście zbędnego zabiegu amputacji obu piersi powódki wyłącznie na
podstawie badań palpacyjnych, bez skonsultowania swojej diagnozy (no-
wotworu złośliwego) ze specjalistą-onkologiem i bez weryfikacji wyników
badań histopatologicznych. Wadliwe rozpoznanie u pacjentki (cierpiącej
w rzeczywistości na łagodną dysplazję sutka, nadającą się do leczenia far-
makologicznego) doprowadziło do wyboru niewłaściwej metody leczenia i
daleko idącego okaleczenia młodej kobiety. Z kolei w wyroku z dnia
10.III.2006 r. (IV CSK 80/05)55 Sąd Najwyższy zasądził wysokie zadość-
uczynienie na rzecz małoletniej powódki, u której w następstwie błędnego
rozpoznania nowotworu złośliwego nerki (w miejsce rzeczywiście istnieją-
cego odmiedniczkowego zapalenia nerek, wymagającego jedynie podania
odpowiednich leków) dokonano resekcji i wdrożono chemioterapię.

Wadliwa diagnoza może także powodować błąd terapeutyczny w
postaci wyboru niewłaściwego sposobu przeprowadzenia porodu (dro-
gami i siłami natury w miejsce koniecznego in casu cesarskiego cię-
cia). Praktyka dowodzi, iż konsekwencje tego rodzaju negatywnych
działań lekarza są zazwyczaj daleko idące i przejawiają się w postaci
tzw. szkód okołoporodowych (m. in. encefalopatii niedotlenieniowo-
-niedokrwiennej oraz ciężkiego dziecięcego porażenia mózgowego).
Znacznych rozmiarów zadośćuczynienie i odszkodowanie za tego ro-
dzaju szkody zasądził m. in. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z
dnia 8.II.2006 r. (I ACa 1131/05)56. Zdaniem Sądu błąd w diagnozie,

54OSP 2002, z. 4, poz. 59 z glosą M. Nesterowicza.
55OSP 2007, z. 1, poz. 1 z glosą M. Nesterowicza.



Błąd lekarski w świetle doktryny i orzecznictwa sądowego

Prawo i Medycyna 3/2008 (32, vol. 10) 39

prowadzący do podjęcia wadliwej decyzji o zakończeniu porodu dro-
gami natury, polegał na niepodłączeniu u rodzącej zapisu KTG, który
wykazałby nieprawidłowości świadczące o dyskomforcie płodu i za-
grożenia niedotlenieniem. Z kolei w orzeczeniu z dnia 17.XII.2003 r.
(II C 844/01/05)57 Sąd Okręgowy w Katowicach za przyczynę niewy-
konania zabiegu cesarskiego cięcia uznał zaniechanie przeprowadze-
nia u ciężarnej badań biometrycznych płodu, które pozwoliłyby stwier-
dzić znaczne rozmiary dziecka, stanowiące przeciwwskazanie do po-
rodu siłami natury.

Błąd terapeutyczny może także polegać na przeprowadzeniu za-
biegu pomimo istnienia przeciwwskazań lekarskich. Pogląd ten wyra-
żony został w orzeczeniu z dnia 24.XII.1954 r. (IC 1673/53), w którym
Sąd Najwyższy przyjął odpowiedzialność lekarza za zaniechanie do-
kładnego zbadania pacjenta przed operacją, skutkujące niewykryciem
u chorego skazy wysiękowej, stanowiącej przeciwwskazanie do ope-
racji tarczycy58. Błędem terapeutycznym jest również zastosowanie
zarzuconej metody leczenia, które powoduje szkodę lub powiększa
jej rozmiar59 oraz wspomniane już wykonanie zabiegu rzeczywiście
zbędnego60. Przyjmowane w judykaturze i piśmiennictwie szerokie
rozumienie pojęcia metody leczenia (ujmowanej jako określony tryb
postępowania zastosowanego w danej sytuacji) pozwala uznawać za
błąd terapeutyczny także zaniechanie natychmiastowego skierowania
chorego do szpitala (np. w stanie zagrożenia utratą życia lub powsta-
niem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), a także niepodjęcie leczenia,
w razie gdy poddanie chorego terapii jest bezwzględnie konieczne61.
Szczególną postać błędu w leczeniu stanowi również tzw. błąd opera-
cyjny polegający na wadliwym przeprowadzeniu zabiegu chirurgicz-

56Opubl. w wersji elektronicznej - LEX nr 194522.
57PiM 2005, nr 4, s. 129 z glosą M. Nesterowicza. Zob. także wyrok SA w Lublinie z 21.II.2006 r. (I ACa

69/06), PiM 2007, nr 4, s. 130 i n. z glosą M. Nesterowicza.
58Podaje za M. Nesterowiczem Prawo medyczne, s. 192.
59Zob. wyrok SO w Katowicach z 17.XII.2003 r. (II C 844/01/05), PiM 2005, nr 4, s. 129. W tej sprawie

lekarz przeprowadzający poród zastosował zarzuconą w ginekologii i położnictwie metodę Kristellera
(polegającą na uciskaniu brzucha rodzącej) oraz zalecił podanie kroplówki naskurczowej (zamiast wyma-
ganej rozkurczowej). W konsekwencji u noworodka doszło do urazu jatrogennego i poważnej szkody w
postaci trwałego uszkodzenia obwodowego układu nerwowego.

60Tak powołane już wyroki: SO w Bydgoszczy z 19.VII.1999 r. (IC 1150/98), dotyczący amputacji pier-
si; SO w Katowicach z 12.XII.2003 r. (II C 911/01/05), dotyczący zabiegu odjęcia jelita oraz wyrok SN z
10.III.2006 r. (IV CSK 80/05), dotyczący amputacji nerki.

61M. Sośniak Cywilna…, s. 92.
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nego (np. w postaci nieprawidłowego poszerzenia pola operacyjne-
go)62.

Niewielką doniosłość praktyczną ma natomiast błąd rokowania (pro-
gnozy co do stanu zdrowia pacjenta), który stosunkowo rzadko jest
przedmiotem rozstrzygania przez sądy. W przeważającej większości
przypadków w ogóle nie wywiera on bowiem wpływu na proces terapii,
zarówno w razie podjęcia, jak i niepodjęcia leczenia. Jeżeli jednak błąd
tej postaci łączy się z błędem diagnostycznym, nie można wykluczyć
ewentualnego pojawienia się komplikacji i powstania poważnych szkód
na zdrowiu (np. w razie stwierdzenia u pacjenta czasowej niezdolności
do pracy, w sytuacji gdy jest to niezdolność o charakterze trwałym)63.
Niewykluczone jest także powstanie u pacjenta ujemnych następstw
błędnego rokowania wyłącznie w sferze psychicznej, mogące stanowić
krzywdę w rozumieniu art. 445 § 1 k.c. i przemawiające za zasądzeniem
zadośćuczynienia64.

W ramach podziału błędów medycznych65 wprowadzonego przez
niektórych przedstawicieli nauk medycznych66 według kryterium przed-
miotowo-podmiotowego kategorię podstawową, najbardziej związaną
z osobą lekarza, stanowi błąd decyzyjny. Błąd ten obejmuje wszelkie
działania polegające na nieprawidłowym rozpoznaniu choroby oraz
niewłaściwym wyborze metody i środków terapii i tym samym, jak pod-
kreślają zwolennicy jego wyodrębnienia, zbliża się do wadliwości w za-
kresie czynności diagnozy i terapii, składających się na pojęcie błędu
diagnostycznego i terapeutycznego67.

Za błąd wykonawczy w piśmiennictwie uznaje się natomiast wszel-
kie postaci niewłaściwego wykonania prawidłowych zaleceń medycz-
nych, których dopuścić się mogą zarówno lekarze, jak i współpracujący

62Tak M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 192 - 193. Por. powołany już wyrok SO w Katowicach z
12.XII.2003 r. (II C 911/01/05), dotyczący zabiegu odjęcia jelita.

63M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 191.
64M. Sośniak Cywilna…, s. 89.
65Pojęcie “błąd medyczny” jest znacznie szersze niż klasyczne pojęcie błędu lekarskiego (błędu w sztu-

ce lekarskiej), stosowane w dziedzinie prawa i osłabia odpowiedzialność lekarza. Błąd medyczny może
bowiem zostać popełniony przez każdą osobę uczestniczącą w procesie leczenia czy hospitalizacji pacjenta
(a więc także i pielęgniarkę, położną, technika medycznego, a nawet sekretarkę medyczną). Poza tym
pojęcie to miesza błąd lekarski jako działanie (zaniechanie) sprzeczne z nauka medyczną z różnego rodza-
ju błędami technicznymi, ze zwykłą winą (niedbalstwem, niestarannością, itp.), np. błąd organizacyjny czy
w pewnym stopniu błąd wykonawczy lub opiniodawczy.

66Z. Marek op. cit., s. 69 i n.
67Por. Z. Marek, op. cit., s. 78.
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z nimi personel medyczny – pielęgniarki sprawujące całodobową opie-
kę nad chorym, położne, instrumentariuszki asystujące przy operacjach,
chemicy i laboranci, rehabilitanci, technicy aparatury medycznej itd.68

Błąd ten będzie w szczególności polegać na nienależytym, wyrządzają-
cym szkodę wykonaniu badania diagnostycznego lub przeprowadzeniu
operacji (pokrywając się w takich przypadkach z zakresem błędu ope-
racyjnego), oznaczeniu grupy krwi, podaniu leku bądź zastrzyku69.

Błąd organizacyjny stanowią rozmaitej postaci niewłaściwe działa-
nia i zaniechania w zakresie należytego funkcjonowania (organizacji)
lecznictwa, a zwłaszcza nieodpowiednie decyzje kierowników zespo-
łów (ordynatorów, zwierzchników laboratoriów i zakładów diagnostycz-
nych), osób sprawujących funkcje kierownicze w zakładach leczniczych
(szpitalach, przychodniach specjalistycznych), a także organizatorów
opieki medycznej (kierowników wydziałów wojewódzkich oraz resortu
zdrowia)70. Działania te, jak się wskazuje w piśmiennictwie, mogą doty-
czyć niedopatrzeń w prowadzeniu dokumentacji medycznej, uniemoż-
liwiających bieżącą kontrolę procesu leczenia, niewłaściwego przecho-
wywania lub oznaczenia leków, krwi i innych preparatów medycznych,
a także organizowania szybkiej pomocy (np. w zakresie transportu sa-
nitarnego) dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i epidemii71.

Kategoria błędu organizacyjnego może jednak budzić uzasadnione
wątpliwości z punktu widzenia przyjętej w polskim piśmiennictwie i ju-
dykaturze wąskiej definicji błędu lekarskiego, który – jak wielokrotnie
wspomniano – jako odstępstwo od zasad nauki i wiedzy medycznej swo-
im zakresem nie obejmuje uchybień o charakterze technicznym i orga-
nizacyjnym. Zgodnie z założeniami twórców koncepcji podziału błę-
dów według kryterium mieszanego błąd organizacyjny wyróżniony zo-
stał przede wszystkim po to, by pacjentom, których szkody powstały w
następstwie innych czynników niż działania lekarzy, stworzyć możliwość
kierowania roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio do instytucji

68Praktyka dowodzi, iż błędy wykonawcze popełniane są najczęściej przez personel medyczny w związ-
ku z przygotowaniem dla lekarza leków lub podczas asystowania przy zabiegach. Błędy tej postaci popeł-
niane przez lekarza pracującego samodzielnie (np. wadliwe wykonanie koniecznego zabiegu) może jed-
nocześnie być błędem decyzyjnym. Więcej na ten temat zob. Z. Marek, op. cit., s. 81-82.

69Ibidem.
70Z. Marek, op. cit., s. 91.
71Na ten temat zob. Z. Marek, op. cit., s. 99.
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medycznej lub Państwa72. Poszkodowani mogą jednak domagać się na-
prawienia szkody od zakładu leczniczego także i bez konieczności wy-
odrębniania błędu organizacyjnego, powołując się w takich sytuacjach
na tzw. winę organizacyjną zakładu leczniczego (art. 415 k.c., art. 471
k.c.)73. Pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa,
po ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 17.VI.2004 r.74, tak-
że będzie możliwe, jednakże wyjątkowo i w stosunkowo wąskiej grupie
przypadków, w których działania wyrządzające szkodę objęte zostaną
sferą działań władczych (art. 417 k.c., art. 4172 k.c.)75.

Błędem opiniodawczym są natomiast przypadki nierzetelności i nie-
poprawności w zakresie wydawania różnego rodzaju zaświadczeń, np.
o stanie zdrowia, możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju impre-
zach sportowych (zawodach) i turystycznych, o zdolności do pracy,
uprawnieniach do wykonywania zawodu, prowadzenia pojazdu, posia-
dania broni itp.76

Analizując poszczególne kategorie błędów należy jednak pamiętać
o tym, że rodzaj błędu pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia od-
powiedzialności cywilnej. Każdy z wymienionych postaci błędów może
w jednakowy sposób skutkować odpowiedzialnością, ponieważ o oce-
nie, czy błąd lekarski będzie pociągać za sobą obowiązek naprawienia
szkody decydują inne okoliczności, tj. wina lekarza oraz zaistnienie
pozostałych, wymaganych prawem przesłanek odpowiedzialności.

VI. Błąd lekarski nie pociąga za sobą odpowiedzialności cywilnej
sam przez się, a jedynie – jako postępowanie nieprawidłowe, narusza-
jące zasady wiedzy medycznej – wyczerpuje obiektywny element winy,
stanowiąc jeden z przejawów bezprawności77. Do powstania obowiąz-

72Tak Z. Marek, op. cit., s. 91.
73Zob. M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 338 i n.
74Dz. U. z 2004 r., Nr 164, poz. 1692). Nowe przepisy weszły w życie 1.IX.2004 r.
75Na ten temat zob. M. Safjan Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września

2004 roku), Warszawa 2004, s. 37; M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 364; tenże Zadośćuczynienie pienięż-
ne za doznaną krzywdę w „procesach lekarskich”, PiP 2005, nr 3, s. 13 oraz K. Bączyk – Rozwadowska
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007, s. 191.

76Z. Marek, op. cit., s. 101.
77Bezprawność rozumiana jest szeroko jako każde zachowanie niewłaściwe, tj. niezgodne z przepisami

prawa lub zasadami współżycia społecznego (słuszności). W stosunku do lekarzy będzie to zazwyczaj na-
ruszenie obowiązujących regulacji prawnych, reguł wynikających z nauki i wiedzy medycznej oraz istoty
wykonywanego zawodu, a także zasad etyki i deontologii, ujętych w szczególności w Kodeksie etyki lekar-
skiej. W razie istnienia stosunku umownego między lekarzem a pacjentem element obiektywny zawiera
się w samym naruszeniu postanowień tej umowy bądź jej niewykonaniu. M. Nesterowicz Prawo medyczne,
s. 46.
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ku naprawienia szkody konieczne jest jeszcze stwierdzenie winy w zna-
czeniu subiektywnym, tj. podmiotowej zarzucalności działania (czynu)
lekarza78. Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w doktrynie wyłącznie
bowiem błąd zawiniony subiektywnie przez lekarza rodzi odpowiedzial-
ność cywilną, jeżeli jednocześnie spełnione zostaną pozostałe przesłanki
tej odpowiedzialności, tj. szkoda i związek przyczynowy79. Pogląd ten
wielokrotnie wyraził również Sąd Najwyższy, m. in. w orzeczeniu z dnia
8.XII.1970 r. (II CR 543/70)80. Stwierdzono w nim, iż brak jest podstaw
odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy błędne stwierdzenie choro-
by u osoby zdrowej było usprawiedliwione występującymi objawami, a
zastosowane leczenie, którego niezwłoczne podjęcie w razie rzeczywi-
stej choroby byłoby celowe, nie przyniosło dla tej osoby ujemnych na-
stępstw poza przemijającymi dolegliwościami. W uzasadnieniu wyroku
Sąd Najwyższy podkreślił, że od lekarza nie można wymagać nieomyl-
ności, a powstrzymywanie go przed podejmowaniem decyzji odnośnie
do sposobu leczenia w sytuacjach wątpliwych (zwłaszcza gdy chodzi o
środki nie stwarzające niebezpieczeństwa dla zdrowia) z pewnością nie
leży w interesie pacjentów. Mimo błędu lekarz nie odpowiada, jeśli
przedsięwziął wszystko, co w danych okolicznościach było konieczne i
możliwe, a zwłaszcza w przypadkach nagłych, gdyż nikt nie wymaga od
niego nieomylności81.

Błąd lekarski jest zawiniony subiektywnie, jeżeli stanowi następstwo
niedbalstwa, tj. niedołożenia przez lekarza należytej staranności w dzia-
łaniu. W celu oceny ewentualnej odpowiedzialności za wyrządzoną pa-
cjentowi szkodę zbadać zatem należy, czy lekarzowi można postawić
zarzut, że gdyby nie dopuścił się niedbalstwa (zachował wymaganą sta-
ranność i wykorzystał wszelkie dostępne w danym czasie i okoliczno-

78Teorie o obiektywnej odpowiedzialności za sam błąd lekarski, jakie pojawiły się w doktrynie niemiec-
kiej (M. Haberland), w latach 30. XX w. nie spotkały się z aprobatą literatury i orzecznictwa. Na ten temat
zob. M. Nesterowicz Kontraktowa…, s. 83.

79Tak m. in. M. Sośniak Cywilna…, s. 63; M. Nesterowicz Kontraktowa…, s. 83; tenże Prawo medyczne,
s. 186; B. Lewaszkiewicz – Petrykowska op. cit., s. 124.

80OSN 1971, nr 7 – 8, poz. 136. Podobne stanowisko zajmuje judykatura innych państw, np. belgijska
(zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Liège z 26.III.1991 r.; Recueil générale de la jurisprudence 1991, nr 2,
s. 133) oraz angielska (zob. orzeczenie w sprawie Crivon vs Barnet Group Hospital Management Committee
and Others z 1958 r.; podaję za M. Nesterowiczem Prawo medyczne, s. 189.

81W tej sprawie małoletnia powódka domagała się zadośćuczynienia za krzywdę w postaci cierpień
fizycznych i psychicznych związanych z umieszczeniem po urodzeniu w tzw. poduszce Freyki, służącej do
leczenia u niemowląt wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Lekarze zastosowali tej postaci terapię
zapobiegawczo (prewencyjnie) w celu wyeliminowania w przyszłości ewentualnej wady grożącej kalec-
twem i wymagającej skomplikowanego leczenia operacyjnego.
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ściach metody i środki działania), mógłby błędu uniknąć i tym samym
nie doprowadzić do powstania u chorego uszczerbku na zdrowiu. W
tym celu konieczne jest odniesienie postępowania konkretnego leka-
rza do ustalonego standardu powinnego działania (tzw. wzorca „do-
brego lekarza”), przy uwzględnieniu na tym etapie konkretnych wa-
runków, w jakich doszło do udzielenia świadczeń zdrowotnych (nagłość
operacji, młody wiek lekarza i związane z nim mniejsze doświadczenie
zawodowe, indywidualne skłonności, konieczność udzielania pomocy
w trudnych warunkach itp.). Dokonując porównania sąd rozstrzygają-
cy daną sprawę powinien mieć na uwadze okoliczność, iż od lekarza, z
uwagi na przedmiot jego działań, jakim jest zdrowie i życie ludzkie,
wymaga się staranności podwyższonej, dalej idącej niż przeciętna (stan-
dard fachowca, staranność znawcy, tzw. professional standard)82. Sam
zaś wzorzec, w myśl utrwalonego poglądu doktryny i orzecznictwa, jest
obiektywny i abstrakcyjny, tzn. całkowicie niezależny od indywidual-
nych właściwości sprawcy83 i jednocześnie zmienny, uzależniony od tego,
jakiej specjalizacji medycznej dotyczy (np. wzorzec dobrego chirurga,
psychiatry) i czy stanowi punkt odniesienia dla fachowca z nowocze-
snej kliniki, dobrze wyposażonej w aparaturę i sprzęt medyczny, czy
mniejszego szpitala o skromniejszym budżecie84.

Jeżeli natomiast lekarz postąpi wprawdzie wbrew zasadom wiedzy
medycznej (dopuści się błędu lekarskiego), lecz w jego działaniu nie da
się stwierdzić braku należytej staranności (gdyż w okolicznościach kon-
kretnego przypadku uczynił wszystko w granicach swoich możliwości i
dostępnych środków, a jego postępowanie odpowiadało in casu mode-
lowi wzorcowemu), nie można przypisać mu winy, a tym samym – ob-
ciążyć odpowiedzialnością za szkodę. Sytuacja taka może mieć miejsce

82Tak R. Longchamp de Berier Zobowiązania, Lwów 1939, s. 354; M. Nesterowicz Kontraktowa…, s.
89; tenże Prawo medyczne, s. 50; M. Sośniak Należyta staranność, Katowice 1980, s. 179; S. Garlicki Odpo-
wiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1971, s. 40; A. Ohanowicz, J. Górski Zarys prawa
zobowiązań, Warszawa 1970, s. 185. Zob. także wyrok SN z 19.VIII.1953 r. (I K 295/53), PiP 1954, nr 2, s.
381 oraz orzeczenie SN z 7.I.1966 r. (I CR 369/65), OSPiKA 1966, z. 12, poz. 278.

83O konieczności obiektywizacji wzorca dobrego lekarza zadecydowały nie tyle względy bezpieczeństwa
obrotu, ale nadrzędna zasada salus aegroti i wymagania stawiane zawodowi lekarskiemu. Stosunek lekarz -
pacjent ma swoje źródło w zaufaniu stron i już z założenia zawiera się w nim pewien wzorzec fachowca,
jakiego poszukuje chory i jakiemu powierza swoje zdrowie i życie. Tak M. Sośniak Cywilna…, s. 106.

84Na kształt wzorca (zakres staranności) nie ma natomiast wpływu to, czy świadczenia zdrowotne udzie-
lane są nieodpłatnie (w ramach ubezpieczenia w NFZ), czy odpłatnie, na zasadach komercyjnych. W lite-
raturze podkreśla się, że jest to jeden z nielicznych przypadków, gdy nieodpłatność czynności nie prowadzi
do oceny postępowania sprawcy szkody zgodnie z regułą diligentia quam suis). M. Nesterowicz Kontrakto-
wa…, s. 91.
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np. przy zabiegach operacyjnych szczególnie trudnych i skomplikowa-
nych, w nieprawidłowych warunkach anatomicznych, kiedy nawet naj-
wyższej klasy specjalista nie byłby w stanie uniknąć popełnienia błę-
du85. Za niezawiniony błąd lekarz w żadnym przypadku nie poniesie
odpowiedzialności; ma on bowiem, jak się zaznacza w piśmiennictwie,
prawo do błędu (ponieważ jak każdy człowiek nie jest nieomylny), jed-
nakże nie ma prawa do winy86.

Analizy błędu lekarskiego z punktu widzenia odpowiedzialności od-
szkodowawczej w każdym przypadku należy jednak dokonywać z
uwzględnieniem rodzaju i charakteru odstępstwa lekarza od zasad wie-
dzy i reguł wykonywania zawodu. Zdarzają się bowiem także i takie
błędy, które w sposób oczywisty (ewidentny) świadczą o braku wiedzy i
niekompetencji lekarza87. Dopuszczenie się tej postaci błędów, zgod-
nie ze starą rzymską zasadą ignorantia culpae adnumeratur, może ozna-
czać niedbalstwo i pozwalać na przyjęcie subiektywnej winy lekarza,
bez konieczności przeprowadzenia w tym względzie jakichkolwiek dal-
szych dowodów88. Pogląd ten znalazł już odzwierciedlenie w najnow-
szym orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 13.X.2005 r.
(IV CK 161/05)89 stwierdzono, że niedostateczna wiedza lekarza prze-
sądza o jego winie co najmniej w stopniu niedbalstwa. Teza ta niewąt-
pliwie zasługuje na aprobatę. Nieznajomości ustalonych i aktualnie obo-
wiązujących zasad wiedzy i techniki medycznej w żaden sposób nie da
się bowiem usprawiedliwić. Lekarz powinien przecież doskonalić na-
byte umiejętności, stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, śledzić
postępy nauki i rozwój nowych technologii medycznych. Obowiązek
ten wynika wprost nie tylko z przepisów ustawy o zawodzie lekarza (art.
18), a także z norm deontologicznych, ujętych w Kodeksie Etyki Le-
karskiej (art. 55, art. 56) oraz treści Przysięgi Hipokratesa.

85B. Popielski op. cit., s. 254. Por. M. Sośniak Cywilna.., s. 95.
86M. Nesterowicz Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 21.II.2006 r. (I ACa 69/06)…, s. 137.
87B. Lewaszkiewicz – Petrykowska op. cit., s. 124.
88Ibidem.
89OSP 2006, z. 6, poz. 71 z glosą M. Nesterowicza.
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Dyskusja na temat tego, czy dopuszczalne jest rozwiązanie porodu przez
cesarskie cięcie na żądanie pacjentki toczy się od dłuższego czasu i nie da
się ukryć, że na jej kształt przemożny wpływ wywiera wzrost świadomości
pacjentek co do sfery ich autonomii. W Polsce i na świecie obecna jest
tendencja do zwiększania ilości tego rodzaju zabiegów, co – jak podają
lekarze – wynika z rozszerzania się zakresu wskazań ginekologicznych i
położniczych1. Postęp w medycynie spowodował między innymi, że nie-
które schorzenia, przy których pacjentkom dawniej odradzano zacho-
dzenie w ciążę (np. cukrzyca), obecnie zostały zaliczone jako wskaza-
nia do cesarskiego cięcia.

Nie trzeba tłumaczyć, że cesarskie cięcie to nie zabieg kosmetyczny,
tylko dość poważna operacja brzuszna. Rekonwalescencja trwa na ogół
dłużej niż po porodzie pochwowym, większe są dolegliwości bólowe po
fakcie i można spotkać pacjentki, które na samą myśl o cesarskim cię-
ciu drżą ze strachu. Są też jednak inne, które wręcz przeciwnie: uważa-
ją cięcie za – w ich przypadku – rozwiązanie najrozsądniejsze z możli-
wych. Zwolennicy tego zabiegu twierdzą, że elektywne cesarskie cięcie
wykonane po trzydziestym dziewiątym tygodniu ciąży, w znieczuleniu
regionalnym, z profilaktyką antybiotykową i przeciwzakrzepową nie
zwiększa powikłań u matek lub zwiększa je bardzo nieznacznie2. Kwa-
lifikuje się jako czynność lecznicza – skoro ma na celu rozwiązanie
porodu – tyle że odznacza się wysokim stopniem inwazyjności. Nie
można powiedzieć, by wykonujący je lekarz działał nielegalnie, o ile z
okoliczności wynika leczniczy cel zabiegu. Okoliczności bywają jednak

1Zob. m.in. A. Barchnicka: Cięcie cesarskie - wskazania i techniki, [w] Chirurg. pl  9.VIII.2005.
2Za: S. Suchocki, P. Piec, A. Łuszczyńska: Cięcie cesarskie na życzenie - trudny problem medyczny, etycz-

ny i prawny, [w] „Ginekolgia i Położnictwo” nr 1/2007, s. 59, zob. też S. Paterson-Brown: Should doctors
perform an elective caesarean section on request? [w] British Medical Journal nr 8/1998 s. 462-465.
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różne; przykładem z gatunku (moim zdaniem) skrajnych jest znane ze
słyszenia dokonywanie cesarskiego cięcia w najwcześniejszym możli-
wym okresie ciąży (nawet w siódmym miesiącu) po to, by brzuch pa-
cjentki – jeszcze nie tak wydatny – poddać jak najszybciej zabiegom
kosmetycznym przywracającym urodę. Wówczas dziecko musi rzecz
jasna powędrować na pewien czas do inkubatora.

Cesarskie cięcie jest zabiegiem o podwyższonym ryzyku. W związku
z tym pewna grupa lekarzy wzdraga się przed wykonywaniem go tylko
dlatego, że pacjentka tak chce3. Spotyka się również pogląd bardziej
elastyczny, sprowadzający się do deklaracji: wykonam cc na życzenie, o
ile prawnicy wskażą mi podstawę prawną. Niemniej wyraźnej podstawy
prawnej nie ma, a środowisko lekarskie jest podzielone4.

Żądanie pacjentki co do przeprowadzenia tego zabiegu może mieć
miejsce w następujących okolicznościach: 1) przy medycznych wskaza-
niach do zabiegu o charakterze względnym; 2) przy braku wskazań
medycznych; 3) przy braku wskazań i jednoczesnej obecności przeciw-
wskazań.

Do przestrzegania wskazań medycznych zobowiązuje lekarza art. 4
lekarskiej ustawy zawodowej: lekarz obowiązany jest wykonywać za-
wód m.in. z należytą starannością i zgodnie ze wskazaniami aktualnej
wiedzy medycznej. Inne wskazania – pozamedyczne – powinny zatem
prima facie wynikać z przepisów ustaw, w przeciwnym bowiem razie
lekarz nie miałby prawa brać ich pod uwagę. Można też jednak twier-
dzić, że to sposób wykonywania przez lekarza zawodu powinien odpo-
wiadać wskazaniom aktualnej wiedzy medycznej, natomiast przy po-
dejmowaniu decyzji – bądź co bądź wspólnym z dostatecznie poinfor-
mowanym pacjentem – pozytywne wskazania medyczne nie są warun-
kiem koniecznym. W przeciwnym razie należałoby odmówić jakiejkol-
wiek legalności zabiegom czysto kosmetycznym.

3Cięcie cesarskie czy poród siłami natury? - rozmowa z prof. dr hab. med. A. Olejek, prof. dr hab. med. G.
Brębowiczem i prof. dr hab. med. R. Dębskim; [w] Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 12/2005, s. 12-15.

4Zagadnieniu temu poświęcone były dwa kolejne numery „Ginekologii i Położnictwa”. Zob. m.in. S.
Suchocki, P. Piec, A. Łuszczyńska: Cięcie cesarskie na życzenie - trudny problem medyczny, etyczny i prawny,
[w] „GiP” nr 1/2007;  R. Zając: Czy cięcie cesarskie na życzenie stanie się altenatywą porodu siłami natury?,
[w] „GiP” nr 2/2006; S. Suchocki, P. Piec: Cięcie cesarskie na przełomie XX i XXI wieku - aktualne problemy,
[w] „GiP” nr 1/2007; Z. Słomko, R. Poręba, K. Drews, T. Niemiec: Najważniejsze zagadnienia dotyczące
cięcia cesarskiego, [w] „GiP” nr 2/2006; R. Poręba: Cięcie cesarskie - korzyści i zagrożenia, [w] „GiP” nr  1/
2007; J. Haberko: Zabieg cięcia cesarskiego na wyłączne życznie rodzącej, [w] „GiP” nr 1/2007; A. Reroń, H.
Huras: Powikłania po cięciach cesarskich, [w] „GiP” nr 2/2006.
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Wskazania medyczne a autonomia pacjenta

Wskazania medyczne mają niejednolity charakter, w szczególności
odróżnia się „wskazania bezwzględne” i „wskazania względne”5. Oba
pojęcia są jasne tylko w bardzo ogólnym sensie. Kto uznaje pewne po-
stępowanie za wskazane bezwzględnie, stwierdza że racje „za” w każ-
dym wypadku absolutnie przeważają nad racjami „przeciw”; kto zaś
mówi o postępowaniu wskazanym względnie, uważa, że ten bilans nie
jest oczywisty.

Sfera określana mianem „wskazań względnych” obejmuje w pierw-
szej kolejności takie metody postępowania, które wykazują niewątpliwą
skuteczność, ale ze względu na rozmiar działań niepożądanych pociąga-
ją za sobą na tyle wysokie koszty dla dóbr (głównie osobistych) leczone-
go, że w skali statystycznej zyski z tego postępowania niewiele przewyż-
szają straty, czy też nawet jedne równoważą się z drugimi. Inaczej mó-
wiąc – chodzi o przypadki, gdy podjęcie określonego postępowania nie
wykazuje wyraźnie większej użyteczności nad jego zaniechaniem6.

O względnych wskazaniach mawia się też w przypadkach, dla któ-
rych medycyna zna dwa lub więcej sposobów postępowania, z których
żaden nie wykazuje jednoznacznej przewagi nad pozostałymi. „Względ-
nymi” określa się także wskazania do leczenia chorób banalnych, nie-
groźnych, mało uciążliwych i ustępujących samoistnie. Podciąga się
wreszcie pod tę nazwę stany, w których medycyna ma pacjentowi do
zaoferowania jedynie sposoby postępowania o słabej skuteczności
(zwłaszcza paliatywy) albo metody, których skuteczności w ogóle nie
dowiedziono należycie.

5Podczas pewnej publicznej dyskusji będący jej uczestnikiem anonimowy lekarz taki podział w ogóle
zanegował, stwierdzając: „wskazanie względne jest równoznaczne z brakiem wskazań” (!). Wbrew temu
kuriozalnemu poglądowi podział wskazań na względne i bezwzględne jest stosowany szeroko, w tym także
w piśmiennictwie naukowym.

6Za przykład może posłużyć przyjmowanie kortyzonu  (syntetyczny hormon steroidowy mający działa-
nie m.in. przeciwzapalne) przez chorych na astmę lub reumatyzm. W leczeniu objawowym kortyzon wyka-
zuje tu wysoką skuteczność, jednak przy tym ma bardzo liczna działania niepożądane, zwłaszcza gdy stosu-
je się go przez dłuższy czas. Lista działań niepożądanych kortyzonu jest naprawdę imponująca i obejmuje
(tylko przykładowo!) zaburzenia równowagi elektrolitowej (w następstwie: napady drgawkowe u dzieci,
nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca u dorosłych), zatrzymywanie płynów w organizmie (obrzęki),
martwica kości, uszkodzenia wzroku (jaskra, zaćma), zaburzenia psychiczne różnego typu, otyłość (w tym
odkładanie się tkanki tłuszczowej na twarzy; tzw. „twarz księżycowa”), wrzody żołądka i dwunastnicy,
zaburzenia gospodarki hormonalnej (w następstwie: impotencja, zaburzenia miesiączkowania, u dzieci
zahamowanie wzrostu), zwiększone prawdopodobieństwo zmian zakrzepowo-zatorowych, osłabienie od-
porności na zakażenia.
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W gruncie rzeczy między kategoriami wskazań bezwzględnych i
względnych nie zachodzi żadna różnica jakościowa, która pozwalałaby
na w miarę precyzyjne ich rozgraniczenie, a wskazania w obrębie każ-
dej grupy również mogą być „bardziej lub mniej względne”; lepiej było-
by więc mówić o dającej się stopniować „sile” wskazań7.

W systemie prawnym, który respektuje zasadę szacunku dla autono-
mii pacjenta, różnice między wskazaniami bezwzględnymi a względny-
mi ulegają pewnemu zatarciu, ponieważ co do zasady proces decyzyjny
zostaje przerzucony na pacjenta (lekarz występuje tu jako „doradca”
czy „biegły” dysponujący wiedzą szczególną). Postawiwszy rozpozna-
nie lekarz powinien zaproponować jakiś dalszy sposób leczenia z uza-
sadnieniem, dlaczego sugeruje właśnie ten, a także ze wskazaniem zna-
nych medycynie możliwości alternatywnych8. Gdy zaś chodzi o wyko-
nanie czynności niewskazanej – w ocenie zaczyna liczyć się czynnik wie-
dzy i woli pacjenta: jeżeli lekarz świadomie działał w sposób nie-wska-
zany, a dla uzyskania zgody wprowadził pacjenta w błąd, mamy tu do
czynienia z wyjątkowo nagannym naruszeniem porządku prawnego9.
Jeżeli natomiast obaj wiedzieli, iż czynność nie jest wskazana i dyspo-
nując taką wiedzą pacjent się na to zgodził (czy wręcz aktywnie żądał
jej wykonania), prawo medyczne może ową czynność zaakceptować.
(W logice paternalizmu nie byłoby to możliwe.) Wobec tego wszelkie
nakłanianie lub zachęcanie pacjenta przez lekarza do określonej meto-
dy leczenia w oderwaniu od dostatecznego poinformowania należy
uznać nie tylko za nieetyczne, ale również za bezprawne, aczkolwiek w
równym stopniu dotyczy to zachęcania do cesarskiego cięcia, jak na-
kłaniania do porodu pochwowego. Trudno natomiast uznać za nieetycz-
ne sugerowanie określonego sposobu rozwiązania porodu na tle przed-

7Szersze omówienie zagadnienia bezwzględnych i względnych wskazań medycznych znajduje się w
artykule Autonomia pacjenta a wskazania medyczne, autorstwa mojego wspólnie z P. Konieczniakiem, któ-
ry ukaże się w tegorocznym wydaniu rocznika „Studia Iuridica”. W niniejszej pracy został umieszczony
tylko niezbędny skrót.

8Artykuł 31 ust.1 uzl stanowi, że lekarz ma obowiązek informować pacjenta „o jego stanie zdrowia,
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się prze-
widzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”. Wyrażenie
„proponowane oraz możliwe metody” obejmuje sposoby postępowania zarówno bezwzględnie, jak względ-
nie wskazane.

9Nakłonienie pacjenta do poddania się „leczeniu” poprzez kłamliwe poinformowanie go o istnieniu
wskazań może mieć najróżniejszą motywację – może np. chodzić o to, by pacjent poddał się niepotrzebne-
mu, refundowanemu przez ubezpieczenie leczeniu farmakologicznemu. Za „leczenie” to zapłacą ubez-
pieczeni ze składek, a producent leku podzieli się zyskiem z lekarzem.
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stawionych rzetelnie i wyczerpująco wad oraz zalet poszczególnych
metod.

Brak wskazań medycznych. Zgoda pacjenta na naruszenie
dóbr osobistych10

Powszechnie przyjmuje się, że w odniesieniu do cięższych uszko-
dzeń ciała, w szczególności przy ryzyku utraty życia, zgoda pacjenta
nie może być jedyną przesłanką legalizującą działania lekarskie; nie-
zbędne jest ponadto, aby czynność została podjęta w celu leczniczym.
Cel leczniczy zaś obejmuje przywrócenie lub utrzymanie życia bądź
zdrowia11. Działanie w celu leczniczym (i za zgodą pacjenta) legalizu-
je zatem nawet ciężkie uszkodzenie ciała lub spowodowanie śmierci.
Powstaje jednak pytanie, jak szeroko należy ów cel leczniczy pojmo-
wać. Z jednej strony powiada się, że zgoda uprawnionego prowadzi
do uchylenia bezprawności w naruszeniu dobra osobistego, tylko gdy
pozwala na to sam charakter naruszonego dobra12. Z drugiej strony
jednak pada mało zachęcające stwierdzenie, że udzielenie w tej spra-
wie jednolitych wskazówek jest niemożliwe „z natury rzeczy”, niemniej
kategorycznie wyklucza się skuteczne wyrażenie zgody na ciężkie
uszkodzenie ciała13. W świetle oczekiwań pacjenta oraz postępu me-
dycyny takie podejście jest przejawem braku wyobraźni – weźmy przy-
kład operacji kosmetycznej polegającej na resekcji żeber w celu wy-
modelowania szczuplejszej sylwetki lub na zestrugiwaniu kości, żeby
wysmuklić nogi w kostkach. Leczniczy zabieg o radykalnych skutkach
może w ogólnym bilansie okazać się znacznie mniej dolegliwy niż
operacja kosmetyczna celem poprawy wyglądu, w związku z którą na
ogół wcale nie zadaje się pytań o wskazania medyczne. Społeczna
akceptacja dla zabiegów upiększających jest naprawdę wielka i to bez
oglądania się na konsekwencje. To samo dotyczy notabene udziału w

10Poniższy fragment pochodzi w całości z pracy powołanej w przypisie 7.
11J. Radzicki: Ryzyko zabiegów lekarskich... , s. 117.
12A. Szpunar: Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, [w] „Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny i Socjologiczny” nr 1/1990, s. 44.
13Tamże, s. 47.



Cesarskie cięcie na życzenie pacjentki

Prawo i Medycyna 3/2008 (32, vol. 10) 51

ryzykownych zawodach sportowych: wyścigach samochodowych, mo-
tocyklowych bądź walkach bokserskich.

Samo pojęcie ciężkiego uszkodzenia ciała jest zresztą niedookreślo-
ne, a niektóre uszkodzenia ciała wprawdzie nie wydają się ciężkie, ale
za to obarcza je ryzyko poważnych powikłań (np. liposukcja). Cywilno-
prawne przepisy odszkodowawcze posługują się alternatywą: „uszko-
dzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia” (art. 445 § 1 kc), wsku-
tek czego nie tak łatwo określić, jak silne uszkodzenie ciała kwalifikuje
się jako ciężkie – skoro podstawą do żądania odszkodowania i zadość-
uczynienia jest każde uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Ponadto
nie powinno się tracić z oczu faktu, że odbywa się to jednak w warun-
kach przestrzegania zasad wiedzy medycznej, a więc minimalizujących
ryzyko uszkodzeń ciała większych niż to niezbędne oraz zmniejszają-
cych niebezpieczeństwo dla życia. Uwzględnienia wymagają takie czyn-
niki, jak: odwracalność bądź nieodwracalność uszkodzenia, okres go-
jenia się ran, czas potrzebny do odzyskania pełnej sprawności organi-
zmu, a także czy zabieg powoduje okaleczenie i jak bardzo jest ono
widoczne dla otoczenia. Dla przykładu: wydaje się, że nieco inaczej
należy ocenić pchnięcie nożem w brzuch przez bandytę w ciemnej ulicy
od planowego rozcięcia ciała celem kosmetycznej resekcji dolnych że-
ber bądź w ramach zabiegu cesarskiego cięcia (również takiego, który
przeprowadzany jest planowo i wyłącznie na życzenie pacjentki).

W doktrynie prawniczej wypowiedziany został pogląd, że zgoda po-
krzywdzonego (uprawnionego) rozszerza granice ryzyka dopuszczal-
nego przy danym zabiegu14, co zostało jednak zinterpretowane jako nie-
porozumienie wynikłe z wyrażenia w tak ogólnej formie. Zgoda po-
krzywdzonego może wyłączać przestępność czynu związanego z ryzy-
kiem (niebezpieczeństwem), jednakże sama zgoda dopuszczalnego ry-
zyka nie rozszerza. Jego margines jest w zasadzie wyznaczony przez
wartość społeczną realizowanego celu oraz przez sposób jego osiągnię-
cia. Wobec tego zgoda stanowi jedną z przesłanek warunkujących le-
galność czynności podejmowanych w stanie ryzyka15. Trzeba jednak
wziąć poprawkę na to, że rozważania karnistyczne są uwarunkowane
definicją przestępstwa jako czynu społecznie niebezpiecznego, podczas

14H. Welzel: Das Deutsche Strafrecht, Berlin 1958, s. 117, za: J. Radzicki: Ryzyko..., s. 106.
15J. Radzicki, s. 106.
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gdy prawo cywilne operuje przy ochronie dóbr osobistych pojęciem sze-
roko rozumianej bezprawności, co może pociągać za sobą różnice w
punkcie widzenia.

Honorowana przez prawo medyczne autonomia pacjenta wydaje się
bardziej pokrewna prawu cywilnemu z jego zasadą autonomii woli niż
prawu karnemu. Nie zmienia to jednak faktu, że na gruncie odpowie-
dzialności karnej swoboda w dysponowaniu przez uprawnionego nie-
którymi dobrami może zostać potraktowana jako szkodliwa społecznie
i z tego powodu doprowadzić do uznania za przestępcę lekarza wyko-
nującego określony zabieg tylko na życzenie. Większa subtelność i ela-
styczność w interpretowaniu zgody uprawnionego na naruszenie róż-
nych dóbr prawnie chronionych zostaje umniejszona przez pojęcie spo-
łecznej szkodliwości czynu dokonanego przez lekarza. Z kolei doktry-
na cywilistyczna prezentuje stanowisko sztywne, sprowadzające się do
rozróżnienia: „lekkie uszkodzenie ciała – tak, ciężkie uszkodzenie cia-
ła – nie.” Przy ocenie cywilnoprawnej skuteczności udzielenia zgody na
naruszenie dobra osobistego autonomia jednostki doznaje ogranicze-
nia przez klauzulę zasad współżycia społecznego. Niezależnie bowiem
od poglądu na charakter prawny zgody pacjenta na zabieg uznaje się,
skądinąd słusznie, że zgoda taka nie może być sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego. Zarówno z punktu widzenia prawa karnego,
jak cywilnego trzeba więc ustalić, do jakiego stopnia ogół ma prawo
ingerować w to, co fachowy i sumienny lekarz robi swojemu pacjentowi
na własne uświadomione życzenie tamtego. Inaczej mówiąc – jakim
pryncypiom w relacjach międzyludzkich to urąga i dlaczego jest szko-
dliwe społecznie.

Z bezkarności samobójstwa (próby samobójczej) i samookaleczenia
wyprowadza się wniosek, że życie i zdrowie jednostki stanowią sferę
wolną od ingerencji państwa, ale tylko o tyle, o ile jednostka narusza
sobie te dobra sama, bez udziału osób trzecich16. Podnosi się, że pań-
stwo ma interes w tym, by utrzymywać obywateli przy życiu i w zdrowiu,
nie zmusza jednak nikogo, by sam swe dobra chronił17. Jednak chro-
niąc dobra związane z jednostką, państwo może mieć na względzie

16S. Popower: hasło „lekarz”, Encyklopedia podręczna prawa karnego, red. W. Makowski, t. II Warsza-
wa b.r.w., s. 819.

17Tamże, s. 818.
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przede wszystkim interes ogólny (społeczny): aby dane dobro było bro-
nione pod groźbą odpowiedzialności karnej (i cywilnej – M.B.) lub też
interes społeczny w sensie wtórnym wobec bezpośredniego interesu
jednostki. Wymaga zatem ustalenia, który z tych interesów przeważa.
Przewaga interesu ogółu w ochronie pewnego dobra będzie oznaczać,
że jednostka nie ma prawa swobodnie nim dysponować; może rozpo-
rządzać dobrem własnym tylko o tyle, o ile państwo chroni je w pierw-
szym rzędzie w granicach interesu jednostki18. W odniesieniu do cięż-
kich uszkodzeń ciała i zdrowia przewaga zostaje przyznana interesowi
ogólnemu, albowiem cały ogół ma interes w tym, by naród nie składał
się z kalek i ciężko chorych. Ponadto wywołanie ciężkiego rozstroju
zdrowia bądź okaleczenia ciała przez osobę trzecią bardziej wstrząsa
poczuciem prawnym społeczeństwa niż takie działanie skierowane prze-
ciw samemu sobie. Gdy zaś chodzi o lekkie uszkodzenie ciała lub nie-
znaczny rozstrój zdrowia – na plan pierwszy wysuwa się bezpośredni
interes jednostki; interes ogólny chroniony jest tylko pośrednio, ponie-
waż lekkie uszkodzenie nie obciąża całego społeczeństwa utratą przez
jednostkę „siły produkcyjnej” i nie obarcza go kosztami opieki socjal-
nej. Stąd konkluzja, że zezwolenie osoby pokrzywdzonej usuwa bez-
prawność tylko w zakresie lekkiego uszkodzenia ciała lub zdrowia19.
Natomiast trwałe zeszpecenie lub zniekształcenie ciała bez utraty sił
produkcyjnych wprawdzie nie obarcza społeczeństwa ekonomicznie,
jednak podobny czyn „sam w sobie nosi znamiona czynu odrażającego,
przeciw któremu ze względu na jego grozę wysuwa się na plan pierwszy
interes ogółu, wstrząśniętego czynem, który wywołał okropne skutki”20.
Na przeszkodzie uznania za skuteczną zgody na pewne uszkodzenia
ciała stoją zatem dwa czynniki: interesu ogólnego oraz powszechnej
odrazy moralnej, którą wzbudza dane działanie21.

Argumentów filozoficznych na rzecz możliwie szerokiego szano-
wania autonomii pacjenta dostarcza etyka utylitarystyczna. Bez wda-
wania się w szczegóły można tylko zasygnalizować, że odwołanie się

18S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946, s. 180.
19Tamże, s. 180-181.
20Tamże, s. 181.
21Współcześnie rodzą się bardzo zasadnicze wątpliwości, czy sama „odraza moralna”, wzbudzana przez

pewne działanie, może uzasadniać zaliczenie go do kategorii czynów bezprawnych (a w każdym razie
czynów stanowiących przestępstwo). Szerzej zob. L. Gardocki, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa
1990, s. 51, 57-59, 76-85.
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do etyki utylitarystycznej pozwala interpretować lekarską zasadę pri-
mum non nocere jako postulat, by w efekcie wszelkich interwencji me-
dycznych suma czynionego dobra przewyższała sumę wyrządzonego
zła22. Dawniej uważało się, że wyłączną kompetencję w tym względzie
ma lekarz z powodu dysponowania wymaganą wiedzą fachową; obec-
nie na lekarza został nałożony obowiązek podzielenia się z pacjentem
częścią tej wiedzy, ażeby jego zgoda na zabieg była w pełni uświado-
miona również merytorycznie. Można z tego wyprowadzić wniosek,
że ów bilans strat i korzyści powinien uwzględniać nie tylko stan or-
ganizmu, ale i charakter pacjenta, a także wyznawaną przezeń hie-
rarchię wartości23. Takie poszerzenie sfery wolności pacjenta jest jed-
nak akceptowalne tylko na tyle, na ile uznać, iż w dziedzinie inter-
wencji medycznych równie ważne są czynniki emocjonalne, wolityw-
ne oraz moralne, które wymagają uwzględnienia w bilansie. Gdy za-
tem pacjent domaga się zabiegu korzystnego dlań ze względu na pre-
ferowane wartości, co jednocześnie nie sprzeciwia się zasadom mo-
ralnym lekarza, to obowiązkiem lekarza jest żądanie pacjenta speł-
nić, a odmowa byłaby równoznaczna z zaniechaniem leczenia24. Ostat-
nia konkluzja jest dosyć śmiała, wynika jednak z przyjętego założe-
nia, iż leczenie powinno obok aspektów somatycznych uwzględniać
także sferę duchową pacjenta. Założenie to odpowiada podanej przez
WHO definicji zdrowia jako „stanu doskonałego samopoczucia fizycz-
nego, psychicznego i społecznego, a nie tylko braku choroby czy ułom-
ności”. Wprawdzie jest to ideał praktycznie nieosiągalny, jednakże
da się z niego wywieść zawodowy i moralny obowiązek lekarza spro-
wadzający się do „czynienia wszystkiego, na co pozwala mu jego wie-
dza i umiejętności zawodowe, by jak najbardziej zbliżyć pacjenta do
takiego stanu”25. Definicji zdrowia sformułowanej przez WHO nie
powinno się brać dosłownie, jednak spełnia ona funkcję układu od-
niesienia oraz rodzaju dyrektywy kierunkowej dla rozwoju współcze-
snej medycyny. W jednej na pewno dziedzinie sprawa nie podlega
dyskusji: w medycynie estetycznej lekarze nie protestują, nie zdumie-

22M. Nowacka, Etyka a transplantacje, Warszawa 2003, s. 165.
23Tamże, s. 166.
24Tamże, s. 167.
25Tamże, s. 168.
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wa też nikogo życzenie w sprawie np. powiększenia biustu kobiecie
czy penisa mężczyźnie26.

Znalezienie złotego środka, który pozwoliłby pogodzić życzenia pa-
cjenta ze wskazaniami medycznymi i zrozumiałymi oporami lekarza,
wymaga zajęcia stanowiska w kontrowersyjnej kwestii wartościowania
poszczególnych dóbr osobistych, a także interesów niemajątkowych oraz
konstytucyjnie zagwarantowanych wolności. Nie da się zaprzeczyć, że
taka potrzeba istnieje, a wynika choćby z ustawowego określenia stanu
wyższej konieczności: „...jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniej-
sze aniżeli dobro naruszone” (art. 424 k.c.).

W zakresie ochrony niemajątkowej dóbr osobistych przyjmuje się,
że naruszenie jednego dobra nie jest bezprawne wówczas, gdy zostało
dokonane dla ochrony innego dobra o wielkiej doniosłości społecznej27.
Z kontekstu wynika jednak, że chodzi o wartościowanie „z zewnątrz”,
tzn. przez podmiot trzeci, w tym wypadku redaktora publikującego ar-
tykuł w prasie. Tymczasem tutaj chodzi o wartościowanie dóbr osobi-
stych przez samego pacjenta w sposób, który nie stawiałby zaangażo-
wanego w naruszenie lekarza w sytuacji moralnie uzasadnionej dez-
aprobaty i jednocześnie nie godził w powszechnie akceptowane warto-
ści. Określenia typu: „wielka doniosłość społeczna”, „ważny interes
społeczny” są na miejscu tylko w odniesieniu do konfliktu między do-
brem osobistym jednostki a dobrem społecznym lub między dobrami
osobistymi dwóch osób. Wydaje się, że odpowiedź na pytanie, czego
pacjentowi wolno zasadnie oczekiwać od lekarza, nie wymaga słów aż
takiego kalibru.

Przy ocenie dopuszczalności swobodnego dysponowania dobrem
osobistym wiele mówi się o interesie ogółu, a niewiele uwagi poświęca
interesowi jednostkowemu. Tymczasem dobra osobiste są zawsze czy-
jeś: stanowią wartości prawnie chronione, ale ze względu na interes
jednostki. Konkretna jednostka ma różne dobra osobiste i jedne są dla
niej subiektywnie ważniejsze od innych. Opinie ludzi dotyczące tego,
co im szkodzi, są tak samo głęboko subiektywne, jak opinie na temat

26Niemniej i to musi mieć jakieś granice: przyprawienie biustu mężczyźnie czy penisa kobiecie wydaje
się dopuszczalne tylko w ramach operacji zmiany płci u transseksualisty - podyktowanej wyraźnymi wska-
zaniami medycznymi.

27SN z 5.V.1978, IV CR 82/78 - na podstawie Z. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr
osobistych w praktyce sądowej [w] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia
wybrane, red. J. Piątowski, Ossolineum 1986, s. 33.
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tego, co przyniesie im korzyść28. Instytucja stanu wyższej konieczności
rozstrzyga w razie konkurencji między dobrami w sytuacji konfliktu, co
nie znaczy, że nadaje się do zastosowania w razie kolizji dóbr tej samej
osoby ponad jej głową i wbrew jej wyraźnej woli. Wolno zastanawiać
się, które spośród znajdujących się w kolizji dóbr osobistych różnych
osób zasługuje w danym przypadku na większą ochronę. Jednak moż-
na postawić tezę, że gdy dobra owe należą do jednej osoby i osoba ta
sama dostarcza rozwiązania, ogół nie ma prawa w to ingerować. Wy-
starczy wskazać równie godne ochrony dobro, które uprawniony życzy
sobie zachować lub chronić kosztem dobra poświęcanego. Nawet cięż-
kie uszkodzenie ciała przy udziale lekarza powinno być społecznie ak-
ceptowalne, gdy zaspokaja inny godny ochrony interes niemajątkowy
pacjenta, a on sam tak właśnie zadecydował: że przedkłada jedno do-
bro lub interes ponad inne. Jedynym tabu pozostaje życie – w każdym
razie dopóki prawo nie zalegalizuje eutanazji.

Cesarskie cięcie

Gdy istnieją wskazania medyczne o charakterze względnym, życze-
nie pacjentki sprowadza się do dokonania wyboru między równorzęd-
nymi (z prawnego punktu widzenia) sposobami rozwiązania porodu.
Istnienie wskazania względnego wraz z życzeniem pacjentki legalizują
działanie lekarza i nie powinny wzbudzać kontrowersji etycznych, po-
nieważ prawo pozwala pacjentce decydować, a lekarzowi decyzję tę
wykonywać.

Trzeba wszakże przy tej okazji zwrócić uwagę, że poród fizjologicz-
ny ma swoją specyfikę polegającą na tym, że wymaga współdziałania
ze strony pacjentki: wykonywania ruchów partych. Odmowa rodzącej
prowadzi ni mniej ni więcej tylko do tego, że dotychczasowe wskaza-
nie względne (lub nawet brak wskazania) staje się wskazaniem bez-
względnym. Przyczyny odmowy nie mają znaczenia – matkę i dziecko
trzeba ratować i jedyną drogą ratunku pozostaje cesarskie cięcie. Za-
pewne na taki krok decydują się tylko kobiety kompletnie wyczerpa-

28R. Gillon, Etyka..., s. 87.
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ne lub uparte desperatki, co nie zmienia faktu, że w odniesieniu do
porodu sama tylko wola pacjentki może doprowadzić do zaistnienia
bezwzględnego wskazania medycznego uzasadniającego zabieg cesar-
skiego cięcia.

Inną specyficzną cechą porodu jako zdarzenia jest to, że przebiega
w sposób nieprzewidywalny. Nawet najlepszy lekarz przy najbardziej
precyzyjnej diagnostyce nie potrafi przewidzieć, jak w przypadku danej
pacjentki będą przebiegać poszczególne fazy porodu, ile potrwają i czy
nie wystąpi konieczność wspomagania medycznego: zastosowania in-
tensywnych rękoczynów, kleszczy, próżniociągu czy wreszcie cesarskiego
cięcia. Wskazania do cesarskiego cięcia mogą zaistnieć dopiero następ-
czo i tego również nie da się przewidzieć. W niektórych przypadkach
da się tylko z dużym prawdopodobieństwem prognozować, iż poród
będzie trudny lub powikłany, natomiast nikt nie zdoła zagwarantować
(nawet gdy pacjentka jest młoda, zdrowa, odpowiednio zbudowana i
rodzi po raz kolejny), że poród odbędzie się szybko czy łatwo. W świe-
tle tych wszystkich niewiadomych planowe, elektywne cesarskie cięcie
daje większą pewność własnej sytuacji. Dla pacjentek przejawiających,
nazwijmy to, gwałtowną niechęć do loterii perspektywa cesarskiego cię-
cia może wydawać się mimo wszystko bardziej pociągająca.

Przyczyny domagania się przez pacjentki rozwiązania porodu przez
cesarskie cięcie bywają różne. Zdarzają się fanaberie, zwykła bezmyśl-
ność bądź uleganie cudzym namowom przy jednoczesnym braku do-
statecznego rozeznania. Przykładowo pacjentka żąda zabiegu w okre-
ślonym terminie, „bo mąż chce wyjechać na narty, ale nie bardzo mu
wypada, póki nie będzie po wszystkim”. Niewykluczone, że wielu ta-
kich sytuacji dałoby się uniknąć przez skrupulatne realizowanie ze strony
lekarzy prawa pacjenta do wyczerpującej informacji. Niemniej jeśli
pacjentka mimo perswazji trwa w swym postanowieniu, trzeba udzielić
odpowiedzi na pytanie, czy wolno jest jej stawiać takie żądania.

Innym powodem bywa lęk przed bólem lub śmiercią przy porodzie
lub przed porodem trwającym zbyt długo. Pacjentki potrafią dla popar-
cia swoich żądań przedstawiać zaświadczenia od psychiatry. Niektórzy
ginekolodzy odpowiadają na to, że lęk jest stanem patologicznym i po-
winien być leczony zamiast, a nie jako powód do wydania pacjentce
skierowania do cc. Inni – że argumentacji „bo ja się boję” nie należy
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traktować poważnie29. Pierwsze jest próbą obejścia problemu, ponie-
waż leczenie stanów lękowych w perspektywie miesięcy pozwala wąt-
pić w jego efektywność, zwłaszcza gdy lęk nasila się w miarę zbliżania
się porodu. Drugie stanowi przejaw lekceważącego stosunku do pa-
cjenta podyktowanego najprawdopodobniej jakąś odmianą paternali-
zmu. Z jednej strony obawy pacjentek uważa się za „naturalne”, ale
lekarka wie lepiej, że nie ma się czym przejmować. Przyznaje, że od-
czuwanie bólu jest zjawiskiem subiektywnym i zależy od psychiki, jed-
nocześnie zaś na podstawie wyłącznie osobistego doświadczenia auto-
rytatywnie stwierdza, iż „to nie jest nie do wytrzymania”30. W ten spo-
sób sama sobie przeczy, a rzekoma argumentacja okazuje się pustosło-
wiem. Jeśli dana metoda leczenia ma w konkretnym przypadku służyć
wyzbyciu się lęku, należy przynajmniej zastanowić się nad jej zastoso-
waniem. Udokumentowanym w literaturze przypadkiem jest ostra ner-
wica lękowa u pacjentki, uznana za jedyne wskazanie do cesarskiego
cięcia31. Ta nerwica była spowodowana poprzednim męczącym poro-
dem pochwowym. Jak widać, kilkanaście godzin w bólu, pocie i znoju
może spowodować traumę. Inna kobieta po dwóch ciężkich porodach
oświadczyła, że z chęcią urodziłaby trzecie dziecko, ale tylko o ile tym
razem miałaby zagwarantowane cesarskie cięcie. Spotkać można argu-
ment, iż „traumatyczne przeżycia z przeszłości w trakcie odbytych już
porodów nie mają nic wspólnego z cięciem na życzenie i należy je za-
szeregować jako wskazania natury psychicznej”32.

Mimo upowszechnienia znieczuleń do porodu wiadomo, że boli i
tak, tylko mniej, a ponadto skuteczne znieczulenie (zewnątrzoponowe
lub podpajęczynówkowe)33 może być zastosowane dopiero przy odpo-
wiednim rozwarciu szyjki macicy (minimum 3 cm). Do tego momentu
trzeba się męczyć, czasem kilkanaście godzin. Więc nieprawdą jest, że
znieczulenie do porodu eliminuje dolegliwości bólowe: jest to teza opar-
ta na uproszczeniach. Znieczulenie tylko zmniejsza ból, a ponadto, jak
już zostało powiedziane, może być zaaplikowane nie od razu. Jest więc

29Zob. wypowiedź A. Olejek: Cięcie cesarskie czy poród siłami natury? - rozmowa..., s. 12.
30tamże.
31B. Kuczera, I. Ulman-Włodarz, D. Dudkiewicz, J. Pozowski: Ostra nerwica lękowa jako wskazanie do

cesarskiego cięcia, [w] Ann. Acad. Med. Siles. 2005, 59, 4.
32R. Zając: „Czy cięcie cesarskie stanie się alternatywą...?, s. 71.
33Inne znieczulenia, takie jak np. podany domięśniowo dolargan, niektórym pacjentkom pomagają,

delikatnie mówiąc, średnio.
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czego się bać, zwłaszcza gdy pacjentka zna swój obniżony próg odpor-
ności na ból. Jednocześnie żadna osoba trzecia nie dysponuje danymi
umożliwiającymi zweryfikowanie takiej deklaracji ze strony pacjentki:
bagatelizowanie przez lekarza bólu czy sugerowanie histerii jest pozba-
wionym podstaw wymądrzaniem się wynikającym najpewniej z podejścia
paternalistycznego „ja wiem lepiej niż ty, jak bardzo ma cię boleć”.

Ruchy parte to ciężki wysiłek fizyczny, bywa że pacjentki skarżą się
potem na rozmaite dolegliwości, np. na ból w okolicy kości ogonowej.
W pewnej liczbie przypadków poród pochwowy prowadzi do uszko-
dzeń w obrębie miednicy, co z kolei w przyszłości skutkuje niekiedy
nietrzymaniem moczu lub kału. To powikłanie również jest nie do prze-
widzenia. Są położnicy, dla których cesarskie cięcie na życzenie ma
wskazanie lekarskie: uniknięcie późniejszych zaburzeń funkcji miedni-
cy małej34.

Reasumując: trudny i bolesny przebieg porodu pochwowego oraz
późniejsze powikłania mogą równie dobrze wystąpić u pacjentki zu-
pełnie zdrowej, więc porównanie z loterią nie daje podstaw do ob-
razy: współczesna wiedza medyczna po prostu nie pozwala progno-
zować nic konkretnego. W przypadku cesarskiego cięcia jest to ła-
twiejsze, niemniej podnosi się, że w praktyce nie istnieje empirycz-
ny materiał dowodowy należytej jakości, który by pozwalał na wszech-
stronne porównanie porodu pochwowego z porodem przez cesar-
skie cięcie35. Przykładowo: dane o śmiertelności są ujęte zbiorczo i
obejmują również cesarskie cięcia z wyraźnych wskazań, w trybie
nagłym oraz w znieczuleniu ogólnym36. U przeciętnego odbiorcy
wywołuje to wrażenie, iż różnica ilościowa na niekorzyść cesarskie-
go cięcia w porównaniu z porodem pochwowym stanowi normalne
następstwo operacji. Biorąc pod uwagę przeważającą w naszym śro-
dowisku lekarskim niechęć do cesarskich cięć na życzenie, fakt wy-
konania zabiegu w polskich realiach świadczy na ogół o tym, że za-
grożenie pojawiło się wcześniej i dlatego cesarskie cięcie wykona-
no, tyle że być może za późno. W każdym razie model do porównań

34Za R. Zając: Czy cięcie..., s. 71. Wynika to stąd, iż odsetek owych uszkodzeń jest istotnie większy przy
porodzie pochwowym niż po cesarskim cięciu - zob. G.M. Anderson: Making sense of rising caesarean
section rates. Time to change our goals, [w] British Medical Journal nr 9/2004, s. 696-697.

35G. M. Anderson: Making sense... s. 696.
36S. Paterson-Brown: Should doctors... s. 463.
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powinna stanowić pacjentka bez obciążeń zdrowotnych i bez prze-
ciwwskazań. Wówczas za uprawniony można uznać wniosek, że ko-
bieta lepiej wie, co ją czeka po cesarskim cięciu niż przy porodzie
pochwowym.

Jeszcze inną przyczyną żądania cesarskiego cięcia bywa strach o
dziecko. Jest to argumentacja typu: „lepiej zaufać sprawnemu opera-
torowi niż głupim położnym”, bo o dobre położne wbrew pozorom
trudniej niż o dobrego lekarza37. Strach o dziecko występuje tym sil-
niej, im trudniejsze było zajście w ciążę lub jej donoszenie, zwłaszcza
u pacjentek po medycznym wspomaganiu. Strach to zrozumiały i za-
sługuje na uwagę. Lista możliwych u dziecka powikłań okołoporodo-
wych jest długa i sugestywna (m.in. porażenie dziecięce, krwotoki we-
wnątrzczaszkowe), przy czym wiele z nich ma charakter trwały, pod-
czas gdy po cesarskim cięciu mogą wywiązać się „tylko” zaburzenia
układu oddechowego38. Gdy dziecko zaklinuje się barkami w kanale
rodnym (dystocja barkowa), stanowi to zagrożenie także dla matki i
wymaga interwencji wiążącej się z brutalnym użyciem siły, która nie-
rzadko prowadzi do urazów u noworodka (zwłaszcza uszkodzenia
splotu ramiennego). Procesy odszkodowawcze spowodowane niewy-
konaniem cc na czas lub w ogóle są coraz powszechniej znanym fak-
tem. A matkom nie chodzi o pieniądze, tylko żeby dziecko urodziło
się zdrowe. Dodatkowym czynnikiem wartym wzięcia pod uwagę w
obawie o stan dziecka może być również, choć brzmi to boleśnie, świa-
domość niedoskonałej opieki medycznej w danym szpitalu. Pacjentki
z danej okolicy mogą nie mieć faktycznej możliwości co do wyboru
placówki. W sprawie rozpatrywanej niedawno przez Okręgowy Sąd
Lekarski w Warszawie przyczyną śmierci noworodka była zwłoka w
wykonaniu cesarskiego cięcia spowodowana wadliwą organizacją pracy

37Coraz powszechniej krytykowany jest sam sposób kształcenia położnych.
38Wymienia się zespół zaburzeń oddychania (RDS), przejściowe tachypnoe (TTN - przyspieszenia

częstości oddechów) wynikające z gorszego opróżnienia dróg oddechowych z płynu owodniowego, zespół
przetrwałego nadciśnienia płucnego oraz później - dychawicę oskrzelową. Dla porządku można dodać, że
źródła wymieniają również alergie pokarmowe i próchnicę, tutaj jednak dla laika związek przyczynowy
jest niejasny, przydałoby się więc bliższe wyjaśnienie. Zob. m.in. S. Suchocki, P. Piec, A. Łuszczyńska:
Cięcie cesarskie na życzenie - trudny problem... s. 59-60. Jak wyjaśnia pediatra, chodzi o to, że w czasie akcji
porodowej skurcze macicy powodują m.in. wypychanie z płuc rodzącego się dziecka resztek płynu owo-
dniowego. Dziecko urodzone przez cesarskie cięcie musi się tej wody pozbyć samo i nie zawsze mu się to
do końca udaje. Pozostały w płucach płyn może spowodować stan zapalny. Ponieważ jednak po zabiegu
matka musi spędzić w szpitalu parę dni dłużej, a w tym czasie odbywa się rzecz jasna codzienny obchód
pediatryczny, jest czas, by powikłanie rozpoznać i niezwłocznie zareagować.
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szpitala39. Ten wadliwy system utrzymywał się jeszcze przez rok40.
Podane wyżej przyczyny sprowadzają się do ważenia przez pacjent-

kę własnych dóbr osobistych, przy uwzględnieniu także dobra dziecka
oraz do dokonania wyboru pomiędzy nimi. Wiele kobiet tak robi, cho-
ciaż nie nazywają rzeczy po imieniu. Poród pochwowy nie stanowi war-
tości samej w sobie – jest sprawą subiektywną, uwarunkowaną m.in.
światopoglądowo. Jedni urządzają akcje typu „rodzić po ludzku” i za-
chęcają do tzw. porodów naturalnych, zarzucając nadmierną medyka-
lizację. Inni chcą cesarskiego cięcia na życzenie w imię zmniejszenia
szoku. Zły stan psychiczny matki natychmiast odbija się na dziecku:
zamiast karmić je i tulić pacjentka łyka pigułki antydepresyjne i cały
wysiłek wkłada w to, by w ogóle móc wstać z łóżka. Niedobrą rolę od-
grywają tutaj poglądy uwarunkowane katolicyzmem: od lekarza można
usłyszeć zupełnie niemedyczny argument: „Tak panią Bóg stworzył, żeby
pani rodziła w sposób naturalny” oraz powoływanie się na znany frag-
ment z Pisma Świętego o rodzeniu w bólach. Wciąż jeszcze lekceważo-
ne bywają pacjentki wrażliwe na ból, jakby czyimkolwiek „naturalnym”
obowiązkiem miało być dzielne znoszenie cierpień. Próbuje się kon-
struować (niekoniecznie uwarunkowany religijnie) etos wysiłku i po-
święcenia. Są jednak pacjentki zadające sobie rozsądne pytanie, w imię
czego właściwie miałyby to znosić. Opowieści o cudzie narodzin trafia-
ją tylko do osób ze skłonnościami mistycznymi; tymczasem pojawia się
coraz więcej pacjentek dokonujących racjonalnych kalkulacji, aby jak
najmniej się nacierpieć; ustanawiających na własny użytek priorytet
jednych dóbr osobistych nad innymi w celu zminimalizowania fizycz-
nych i psychicznych dolegliwości.

Ruchy parte bywają subiektywnie odczuwane jako ciężki, niewdzięcz-
ny i upokarzający wysiłek. Nacięcie krocza powoduje poważny dyskom-
fort, bywa że długotrwały lub nieodwracalny. Z drugiej strony – zamiast
bólu towarzyszącego skurczom trzeba przygotować się na trwający około

39Po anestezjologa telefonowano dwukrotnie, bo za pierwszym razem nie stawił się. Pielęgniarka ane-
stezjologiczna przybyła z opóźnieniem, bo musiała dostarczyć na salę operacyjną ciężki  wózek z lekami
anestezjologicznymi. Tłumaczyła, że „nie było windziarza, a ona wózka nie weźmie na plecy. Wprawdzie w
szpitalu, o który chodzi, blok operacyjny jest tuż przy sali porodowej, ale nie ma tam leków ani anestezjo-
logów. W praktyce oznacza to, że blok operacyjny nie był przygotowany na wykonanie natychmiastowego
cesarskiego cięcia i było to wówczas w tym szpitalu sytuacją stałą i normalną (!).

40Jak zeznał świadek, dyskusja trwała cały rok i skończyła się awanturą u dyrektora szpitala. Zlikwido-
wano wózek anestezjologiczny. Leki zapakowane w folię można wziąć pod pachę i pobiec z nimi po scho-
dach.



Prawo i Medycyna 3/2008 (32, vol. 10)

Maria Boratyńska

62

tygodnia dość silny ból po cesarskim cięciu. Zamiast wysoce prawdo-
podobnego nacięcia krocza – gwarantowane rozcięcie brzucha i blizna
pooperacyjna. Ponadto dłuższy powrót do zdrowia, opóźnienie laktacji
oraz możliwe powikłania, których też nie powinno się lekceważyć.

Jeżeli poród zawsze może przebiegać ciężko, to każda kobieta po-
winna mieć prawo swobodnej (acz w pełni uświadomionej) decyzji co
do sposobu rozwiązania, głównie ze względu na uznawaną przez siebie
hierarchię dóbr niemajątkowych. Zwłaszcza, że w ten sposób zostaje
dokonany wybór znanych dolegliwości przy rezygnacji z nieznanego i
niepewnego. Jeżeli pacjentka deklaruje, że po rozważeniu wszystkich
za i przeciw pragnie poświęcić jedno swoje dobro osobiste i narazić się
na cięższe uszkodzenie ciała z ryzykiem powikłań, a nawet utraty życia
w zamian za np. wyzbycie się lęku przed bólem porodowym (inne do-
bro osobiste) lub mając na uwadze mniejsze ryzyko dla dziecka (jako
przyszła matka stawia wyżej dobro nienarodzonego dziecka i gotowa
jest na takie poświęcenie) – jej decyzja powinna być uszanowana. Nie
tylko dla dobra pacjentki, ale także dla dobra dziecka, które urodzi,
powinno się zadbać i o to, by kobieta była w jak najlepszym stanie psy-
chicznym i jeżeli dla zachowania równowagi emocjonalnej potrzebuje
porodu zabiegowego – jest to także moim zdaniem powód wystarczają-
cy. Cesarskie cięcie może być w takich okolicznościach wykonane na
życzenie, ale tylko o ile nie ma przeciwwskazań, czyli przede wszystkim
gdy płód osiągnął już dojrzałość umożliwiającą samodzielne życie.

Ponieważ poród fizjologiczny ma charakter nieprzewidywalny, roz-
wiązania zabiegowego nie można uznać za „oczywiście zbędne” i przez
to będące zaniedbaniem lekarskim41. Takie rozumowanie oparte jest na
nieporozumieniu. Problem zabiegu oczywiście zbędnego pojawia się przy
czynnościach podjętych w dobrej wierze w intencji leczenia, ale w sytu-
acji kardynalnego zawinionego błędu diagnostycznego – jak również w
razie umyślnego wprowadzenia pacjenta w błąd. Inaczej mówiąc: odnosi
się do leczenia choroby nieistniejącej. W przypadku cesarskiego cięcia
na życzenie mamy natomiast do czynienia z sytuacją, gdy kobieta z góry
wie, na co się decyduje. Z punktu widzenia obiektywnych wad i zalet obu
sposobów postępowania oraz przy uwzględnieniu własnych preferencji
pacjentki jest to rozwiązanie co najmniej użyteczne.

41Odmiennie J. Haberko: Zabieg cesarskiego cięcia na wyłączne życzenie rodzącej, s. 53-53.
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Tam, gdzie interes jednostki nie stoi w sprzeczności z żadną kon-
kretną zasadą współżycia społecznego – powinien być uwzględniony
jako przesłanka skutecznej zgody na naruszenie dobra osobistego, na-
wet jeżeli pociąga to za sobą ciężkie uszkodzenie ciała. Gdy zachodzi
kolizja między dobrami osobistymi konkretnej osoby i jednocześnie trud-
no dopatrzyć się godnego ochrony interesu ogółu ani pryncypiów w
relacjach międzyludzkich, które miałyby zostać naruszone – nieskrę-
powany wybór pomiędzy kolidującymi dobrami osobistymi powinien
należeć do uprawnionego. Biorąc pod uwagę osobisty z istoty samego
pojęcia charakter dóbr, o których mowa – ograniczenie swobody w dys-
ponowaniu nimi przez uprawnionego ze względu na kryteria moralne
(zasady współżycia społecznego) powinno być dokonywane z najwyż-
szą ostrożnością.

Gdy wszakże konieczny jest udział osoby trzeciej – lekarza – odwo-
łanie się do zasad współżycia społecznego oznacza, że pacjent powi-
nien w swoich zamysłach brać poprawkę na to, by nie wciągać go w
projekty nie do zaakceptowania z punktu widzenia etosu zawodowego.
Oceny trzeba będzie jednak formułować w sposób nad wyraz wyważo-
ny, bo naczelną zasadą powinno być poszanowanie autonomii jednost-
ki. Trzeba uwolnić się od uwarunkowań o podłożu tabuistycznym. Nie
stanowi wystarczającego powodu dla ograniczenia autonomii jednost-
ki to, że innym jej zachowanie „nie mieści się w głowie”. Niemniej le-
karz odczuwający opór przed wykonaniem cesarskiego cięcia na życze-
nie może powołać się na klauzulę sumienia – tyle że przy zachowaniu
wszystkich wymagań ustawowych.

Przytoczone rozważania odnoszą się do poziomu decyzji klinicznej
(konkretny lekarz podejmuje decyzję postawiwszy rozpoznanie u kon-
kretnej pacjentki), ale tak samo rzeczy się mają na poziomie formuło-
wania wskazań. Ich treść nie wynika bezpośrednio z faktów i zawsze
jest „nasycona wartościami”. Dlatego wszelkie wskazania w medycynie
są w tym samym stopniu wskazaniami „ludzkimi, społecznymi, moral-
nymi, filozoficznymi”, co naukowymi. Nie należy więc argumentować,
że pewne postępowanie „niezależnie od woli pacjenta jest moralnie
niedopuszczalne, gdyż nie jest medycznie wskazane” – stanowiłoby to
odwrócenie przesłanek i wniosków. Szacunek dla autonomii z pewno-
ścią „rozmiękczył” tradycyjnie rozumiane pojęcie wskazań, przekazu-
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jąc prawo decyzji w ręce pacjenta, który przy ważeniu korzyści i ryzyka
nie jest związany formalną hierarchią dóbr własnych. Może nawet pod-
dać się na własne żądanie czynnościom, które medycyna określiłaby
jako niewskazane (co nie znaczy że przeciwwskazane). Przypuszczal-
nie w najbliższych dziesięcioleciach prawo medyczne będzie ewoluowało
w kierunku szerszej akceptacji dla autonomicznego decydowania o wła-
snym ciele rękami i instrumentami lekarza.
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1. Uwagi wstępne

Powołaniem lekarza jest, jak stanowi art. 2 Kodeksu Etyki Lekar-
skiej, ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, le-
czenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu1. W procesie leczenia
fundamentalną zasadą, jaką powinien kierować się lekarz, jest szacu-
nek dla prawa chorego do decydowania o swoim losie. Lekarz nie może
sobie arogować pozaustawowego czy metaprawnego uprawnienia do
leczenia innych bez ich zgody i wbrew ich woli2. Podstawowe znaczenie
ma zatem zgoda pacjenta na leczenie, która zakreśla granice dopusz-
czalnej interwencji medycznej zgodnie z zasadą voluntas aegroti supre-
ma lex esto. Możliwość decydowania przez chorego o podjęciu, konty-
nuacji i odmowie leczenia jest postrzegana nie tylko jako zwykła for-
malność, lecz jako realizacja podstawowych praw pacjenta.

Świadoma zgoda pacjenta (informed consent) w świetle obowiązują-
cych standardów prawnych i etycznych3 powinna spełniać ściśle okre-
ślone kryteria, a mianowicie być zgodą podjętą dobrowolnie i swobod-
nie, w odpowiedniej formie, po uprzednim poinformowaniu pacjenta

1A. Gubiński, Komentarz do Kodeksu etyki lekarskiej, Warszawa 1995 r., s. 66.
2J. Sawicki, Przymus leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep w świetle prawa, s. 74.
3Artykuł 5 Konwencji o Ochronie Praw człowieka i Godności Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowań

Biologii i Medycyny, art. 32 i 34 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.
U. nr 28 z 1997 r., poz. 152 ze zm.), art.19 ust.1 pkt. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30
sierpnia 1991 r. (Dz. U. nr 91, poz. 408 ze zm.), art. 15 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
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przez lekarza o stanie zdrowia, proponowanych i możliwych metodach
leczenia, rokowaniach i możliwych następstwach leczenia oraz skon-
kretyzowaną co do zakresu i przedmiotu. Conditio sine qua non świa-
domej zgody jest bez wątpienia również precyzyjne określenie zakresu
zgody udzielanej przez pacjenta. Konkretyzacja zgody (specific con-
sent)4 polega na wyszczególnieniu w akcie zgody pacjenta jego przed-
miotu, tj. czynności, na które pacjent się zgadza. Należy wskazać, iż
nieuprawniona jest praktyka tzw. zgody blankietowej, będącej de facto
upoważnieniem lekarza ogólnie do leczenia czy do wszystkich zabie-
gów diagnostyczno-terapeutycznych. Czynność medyczna, jakiej ma się
poddać pacjent, powinna być bowiem in concreto wskazana i opisana.
Wobec tak doniosłego znaczenia zasady konkretyzacji zgody pacjenta
w procesie leczenia nasze rozważania poświęcimy próbie prawno-me-
dycznego zdefiniowania właśnie owego przedmiotu zgody pacjenta5.

2. Historyczne uregulowania prawne dotyczące przedmiotu
zgody pacjenta

Stanisław Popower, wypowiadając się na temat zgody pacjenta pisał,
iż zezwolenie winno być udzielone do określonego działania, natomiast
zezwolenie in blanco, do pokrzywdzenia w ogóle, nie jest skuteczne.
Możliwe jest wszakże i skuteczne zezwolenie „zbiorowe”, tzn. równo-
czesne zezwolenie do szeregu określonych działań6. Pomimo tak traf-
nych spostrzeżeń przedstawicieli doktryny, w polskim prawie brak było
definicji tak określonej zgody, co więcej – przez długi okres czasu po-
wszechną praktyką była zgoda blankietowa, niestety niekiedy jeszcze
występująca.

4Zaznaczyć należy,  iż  zakresem naszych rozważań są objęte, z uwagi na ograniczone ramy opracowa-
nia, wyłącznie czynności o charakterze  leczniczym sensu  stricto. Zabieg medyczny może mieć charakter
leczniczy (terapeutyczny) i nieleczniczy. Zabiegi lecznicze to takie, które są podyktowane względami zdro-
wotnymi, czyli mają na celu ratowanie życia albo zachowanie lub przywrócenie zdrowia fizycznego czy
psychicznego pacjenta. O kwalifikacji czynności leczniczych i nieterapeutycznych zob. m.in. E. Zielińska,
Aspekty prawnokarne  nietereapeutycznych zabiegów medycznych (w:) Studia Iuridica XVI\1988 r., s. 237
oraz M. Filar (w:) Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000 r., s. 139).

5M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998 r., s. 36.
6S. Popower, Encyklopedia podręczna prawa karnego, t. II, hasło: lekarz, s. 808.
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Ustawa o zawodzie lekarza z 1950 r.7 stanowiła, iż dokonanie zabie-
gu operacyjnego wymaga zgody chorego, jeżeli zaś chodzi o małolet-
nich i osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem psychicz-
nym – zgody przedstawiciela bądź faktycznego opiekuna (art. 17 ust. 1
ustawy). Przepis ten wprowadzał zatem dystynkcję, wyróżniając zabiegi
zwykłe i operacyjne oraz uznając, że jedynie te ostatnie – jako związane
z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia pacjenta – wy-
magają jego zgody. W doktrynie prawa przepis ten spotkał się ze słuszną
krytyką. Mirosław Nesterowicz zarzucał, że jest on sformułowany zbyt
wąsko. Nie można bowiem wymagania zgody pacjenta ograniczać tylko i
wyłącznie do zabiegu operacyjnego8. Jerzy Sawicki podnosił, iż tradycyj-
ny zakres, jaki łączy się w prawie polskim z pojęciem zabiegu operacyj-
nego jest przestarzały. Zdaniem autora istnieją bowiem zabiegi diagno-
styczne o wiele bardziej ryzykowne, których nie określa się mianem ope-
racji, jak na przykład punkcja szpiku, odma śródczaszkowa, cystoskopia,
rektoskopia, bronchoskopia, biopsje nerek itp. Podobnie antybiotykote-
rapia, chemioterapia, immunosupresja czy leczenie hormonalne są zwią-
zane z większym ryzykiem niż niejeden zabieg operacyjny9.

W judykaturze zaś Sąd Najwyższy ostatecznie wywiódł, odwołując
się do ratio legis przepisu art. 17 Ustawy o zawodzie lekarza, iż „zabieg
operacyjny w rozumieniu art. 17 ustawy to także interwencja lekarska
w postaci elektrowstrząsów”10. Wykładni tego rodzaju Sąd Najwyższy
dokonał uznając, że wprawdzie literalna interpretacja pojęcia „zabieg
operacyjny” może nastręczać trudności, jednak mimo wszystko należy
przyjąć jako zasadnicze kryterium oceny inwazyjność interwencji le-
karskiej i jej możliwy wpływ w postaci ujawnionych skutków na zdrowie
i życie pacjenta. Zatem zgoda pacjenta jest wymagana nie tylko w od-
niesieniu do zabiegów przeprowadzanych metodą chirurgiczną, ale do
wszelkich interwencji medycznych, gdzie istnieje zagrożenie poważny-
mi powikłaniami dla życia i zdrowia chorego. Sposób i rodzaj metody
nie jest w tym wypadku wyłącznym kryterium oceny. Sąd Najwyższy
stwierdził również, iż zgodność z prawem każdej czynności lekarza za-

7Ustawa z dnia 28 października 1950 r.  Dz. U nr 50, poz. 458.
8M. Nesterowicz, Podstawy prawne zabiegów lekarskich w świetle orzecznictwa SN, „Palestra” 1976\1, s.

23 i nast.
9J. Sawicki, Przymus leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep w świetle prawa, s. 102.
10Wyrok SN z dnia 17 marca 1977 r., I CR 70\77, OSPiKA 1978\4, s. 182.
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leży od zgody pacjenta na jej przeprowadzenie, przy czym dotyczy to
każdego etapu, począwszy od czynności dotyczących ustalenia diagno-
zy, poprzez poszczególne etapy terapii11.

W doktrynie prawa wskazywano, iż anachroniczne wręcz brzmienie
przepisu art. 17 ustawy należałoby zastąpić sformułowaniem odnoszą-
cym się „do wszelkich rodzajów interwencji lekarskich o określonym
stopniu intensywności i określonym ryzyku”12. Mimo to regulacją usta-
wową, w której po raz pierwszy został expressis verbis sformułowany
obowiązek uzyskania zgody pacjenta na każdy zabieg, stała się dopiero
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.
U nr 91, poz. 408 ze zm.). Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy pacjent
ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdro-
wotnych lub ich odmowy po uzyskaniu odpowiedniej informacji. Następ-
nie Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996
r. (Dz. U. z 1997r. nr 28, poz. 152 ze zm. – zwana dalej ustawą o zawodzie
lekarza) wprowadziła zasadę, zgodnie z którą lekarz jest zobowiązany
uzyskać zgodę pacjenta na wszelkie zabiegi terapeutyczne, diagnostycz-
ne i profilaktyczne, będące czynnościami zarówno zwykłego, jak i pod-
wyższonego ryzyka (art. 32 i art. 34 Ustawy o zawodzie lekarza).

3. Carte blanche na leczenie

Przedmiot zgody pacjenta powinien być dostatecznie skonkretyzo-
wany. W praktyce medycznej niestety zdarza się jeszcze tak, iż pacjent
po przyjęciu do szpitala z reguły po wstępnym badaniu i rozpoznaniu
składa swój podpis w historii choroby na pierwszej stronie o treści: „wy-
rażam zgodę na proponowane leczenie i zabieg operacyjny”, „zgadzam
się na leczenie”, „wyrażam zgodę na wszelkie niezbędne zabiegi” itp.
Zgoda wyrażona w takich warunkach określana jest w doktrynie prawa
mianem zgody blankietowej13.

Zważyć należy, iż tak wyrażona zgoda nie czyni zadość wymogom statu-
owanym mocą dyspozycji art. 32 i art. 34 Ustawy o zawodzie lekarza, tak

11A. Szpunar, W. Wanatowska, Przegląd Orzecznictwa SN, NP 1968, nr 11.
12M. Sośniak, Glosa do wyroku SN z 17.03.1977 r. (I CR 70\77), OSPiKA 1978\4, s. 183-185.
13M. Nesterowicz, Zabiegi lekarskie w świetle orzecznictwa SN, „Palestra” 1976/1, s. 27-28.
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więc nie może zastąpić prawidłowo wyrażonej zgody. W momencie przyj-
mowania pacjenta do szpitala po wstępnym tylko badaniu z reguły nie jest
możliwe postawienie rozpoznania i udzielenie mu pełnej i wyczerpującej
informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moż-
liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniach. Wstępne badania mają na celu właśnie uzyskanie przez le-
karza wyżej wymienionych informacji, co jest niezbędne w celu postawie-
nia rozpoznania oraz wyboru sposobu leczenia. Również podpisanie zgo-
dy bez obecności lekarza przeprowadzającego dany zabieg i bez bezpo-
średniej z nim rozmowy trudno uznać w takich warunkach za uświadomio-
ne podejmowanie decyzji przez pacjenta14.

Reasumując, podpis pacjenta po przyjęciu do szpitala na karcie przy-
jęć, w historii choroby, a nawet oświadczenie pacjenta, że wyraża zgodę
na wszelkie zabiegi, co do zasady nie może być traktowany jako świado-
ma zgoda w rozumieniu art. 32 Ustawy o zawodzie lekarza. Należy jed-
nak zaznaczyć, iż bywa również tak, iż w szpitalach jednoprofilowych (oku-
listyka, położnictwo, laryngologia, zabiegi naczyniowe) pacjent jest przy-
gotowywany ambulatoryjnie przez dłuższy czas do zabiegu przez lekarza
i wówczas jego zgoda wyrażana już przy przyjęciu do szpitala jest zgodą
w pełni uświadomioną.

W judykaturze Sądu Najwyższego trafnie wskazuje się, iż „zgoda pa-
cjenta to nie tylko brak sprzeciwu lub też złożenie przez pacjenta w spo-
sób automatyczny podpisu na dokumencie stwierdzającym historię cho-
roby”15. W ocenie Sądu Najwyższego przyjęta praktyka przyjmowania
zgody blankietowej i zastępowanie nią zgody właściwej jest nieprawidło-
wa. Z akt sądowych wynika, że zgodę na leczenie i proponowane zabiegi
wywodzi się już wyłącznie z samego faktu zgłoszenia się przez pacjenta
do zakładu leczniczego. Przyjmuje się, iż ten, który się zgłasza do leka-
rza, aprobuje wszystkie możliwe zabiegi, o których decyduje już lekarz.
Jest to zgoda wyprowadzana a priori z zaufania pacjenta do rzetelności,
fachowości i odpowiedzialności lekarza. Wobec przyjętej wadliwej prak-
tyki właściwsze byłoby odręczne oświadczenie pacjenta, że godzi się na
proponowany zabieg po poinformowaniu go przez lekarza o ryzyku z

14G. Rejman, Odpowiedzialność karna lekarza, s. 64.
15Orzeczenie SN z 14.11.1972 r., Nr 1, CR 463\72, NP 1975 r. nr 4, s. 587.
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nim związanym. Takie oświadczenie byłoby pewnym przeżyciem i dotar-
łoby do świadomości pacjenta, w przeciwieństwie do stereotypowego
podpisu składanego na dokumencie przedstawiającym historię choroby.
Nadto taka forma ułatwiłaby postępowanie dowodowe, bez potrzeby prze-
słuchiwania na tę okoliczność wielu świadków16.

Reasumując, zarówno w świetle obowiązujących uregulowań praw-
nych, jak i orzecznictwa sądowego leczenie na podstawie zgody in blan-
co jest w istocie rzeczy tożsame z leczeniem bez zgody pacjenta. Należy
zaznaczyć, iż wyjątkiem dopuszczającym możliwość zgody blankietowej
jest jednak sytuacja stypizowana w art. 31 ust. 3 Ustawy o zawodzie leka-
rza. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Ustawy o zawodzie lekarza na żądanie pa-
cjenta lekarz nie ma obowiązku udzielania informacji m.in. o stanie zdro-
wia, rozpoznaniu, proponowanych lub możliwych metodach leczniczych,
diagnostycznych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowa-
nia lub zaniechania, o ryzyku. W tej sytuacji pacjent, decydując się na
leczenie, wyraża de facto zgodę in blanco bez wskazywania, jaki jest to
rodzaj leczenia ewentualnie jakie zabiegi będą wykonywane. Zgodnie z
tą regulacją zgoda jest składana bez wcześniejszego poinformowania pa-
cjenta, co mogłoby przesądzać o bezskuteczności składanego oświadcze-
nia. Tak jednak nie jest, gdyż ustawodawca przyznaje w tym przypadku
prymat autonomii woli pacjenta, który ma prawo zrzec się swoich upraw-
nień, w tym także do uzyskania informacji. Wówczas tak złożona zgoda,
będąca carte blanche na leczenie, jest w pełni skuteczna.

Na marginesie tych rozważań zauważyć należy, iż w istocie rzeczy każdy
zabieg wiąże się z ryzykiem, pewną niewiadomą, zwłaszcza co do określe-
nia możliwych następstw danej czynności medycznej. I w tym zakresie zgo-
da pacjenta zawsze pozostanie w jakimś zakresie niedookreślona, z owym
blankietowym, czyli niezupełnym poinformowaniem co do możliwych, acz-
kolwiek nieprzewidywalnych ex ante skutków i następstw zabiegu.

4. Proces leczenia a kwestia zgody pacjenta

W praktyce medycznej przedmiot zgody pacjenta jest uwarunkowa-
ny przede wszystkim procesem diagnostyczno-leczniczym, a w tym –

16Orzeczenie SN, I CR 237\76.
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następstwem jego poszczególnych faz. Działanie lekarza obejmuje za-
sadniczo: postawienie rozpoznania na podstawie całokształtu wiado-
mości zebranych od pacjenta i o pacjencie, analizę wszystkich zebra-
nych wiadomości o pacjencie i odniesienie tego do konkretnego przy-
padku oraz opracowanie szczegółowego planu leczenia. W zależności
od tego odbiera się zgodę od pacjenta w następującej kolejności: na
badanie wstępne, dalsze badania diagnostyczne, przyjęcie do szpitala,
postępowanie lecznicze, zabieg operacyjny, zabieg o podwyższonym
ryzyku. Czynności lecznicze, na które pacjent wyraża zgodę, mogą za-
tem polegać na rozpoznawaniu chorób (czynności diagnostyczne), le-
czeniu (terapia) bądź też na zapobieganiu chorobom (profilaktyka np.
przeciwzakrzepowa lub przeciwzapalna).

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Ustawa o zawodzie lekarza, określa-
jąc przedmiot zgody pacjenta, operuje takimi pojęciami, jak: badanie,
zabieg operacyjny, metoda leczenia lub diagnostyka o podwyższonym
ryzyku, nie definiując jednakże tych pojęć. Jednocześnie art. 2 ust. 1
Ustawy o zawodzie lekarza w przepisach ogólnych stanowi o tym, iż
”wykonywanie zawodu lekarza (...) polega na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu
chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu
porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich”.
Analizując zakresy znaczeniowe wymienionych powyżej pojęć stwier-
dzić należy, iż niewątpliwie najszerszy zakres ma świadczenie zdrowot-
ne, które obejmuje zarówno badania, zabieg operacyjny, jak i metodę
leczenia i diagnostyki o podwyższonym ryzyku.

W aspekcie prawnym pojęcie badania należy interpretować zgodnie
z intencją ustawodawcy jako podstawowe czynności medyczne pozba-
wione ryzyka, polegające nie tylko na oględzinach pacjenta, ale i roz-
mowie z pacjentem. Badania te dzielą się na tzw. badania podmiotowe,
polegające na zebraniu wywiadu od pacjenta, oraz badania przedmio-
towe, jak np. mierzenie ciśnienia, osłuchanie. W doktrynie prawa ba-
danie określa się jako podstawową czynność związaną z oględzinami
ciała i badaniami fizykalnymi17 bądź też jako rutynowe nieryzykowne
czynności medyczne18. Należy jednak zaznaczyć, iż definicje te koncen-

17T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, „Prawo i Medycyna” nr 6-
7 \2000 r., s. 88.

18M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa, 1998 r., s. 45.
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trują się głównie na przedmiotowym aspekcie badania, pomijają zaś
jego aspekt podmiotowy. Niezwykle zaś istotną częścią składową bada-
nia pacjenta jest wywiad z pacjentem, znajdujący zresztą swoje odzwier-
ciedlenie w dokumentacji medycznej. Owe badanie podmiotowe de-
terminuje dalsze badanie przedmiotowe pacjenta.

Pacjent, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów art. 32 ust. 1
Ustawy o zawodzie lekarza i art. 19 Ustawy o zakładach opieki zdro-
wotnej, ma prawo wyrazić zgodę na badanie lub udzielanie innych świad-
czeń zdrowotnych. W judykaturze Sądu Najwyższego podkreśla się
konieczność uzyskania zgody pacjenta na każde badanie, w tym na ba-
dania laboratoryjne19. Z drugiej zaś strony fundamentalną zasadą etycz-
ną wiążącą lekarza jest zakaz leczenia pacjenta bez uprzedniego zba-
dania pacjenta (art. 9 K.E.L.). W kontekście powyższych rozważań nie
sposób zgodzić się z poglądem, iż lekarze są skłonni pod pojęciem ba-
dania rozumieć wszelkie działania zmierzające do ustalenia rozpozna-
nia – z wyłączeniem metod diagnozowania, które wiążą się z podwyż-
szonym ryzykiem20. Lekarze mają coraz większą świadomość znaczenia
i wagi zgody pacjenta i tym bardziej nie są bezpośrednio zainteresowa-
ni, aby obchodzić ustawowe regulacje dotyczące zgody pacjenta i prze-
prowadzać takie czynności bez jego wyraźnej woli.

Proces chorobowy rozpoczyna się z reguły od objawów choroby, które
jako pierwszy odbiera pacjent, interpretując je na własny sposób. W
zależności od tego odbioru pacjent podejmuje bądź działania diagno-
styczne poprzez udanie się do lekarza i wykonanie zaleconych badań,
bądź też przyjmuje postawę pozazdrowotną i nie podejmuje żadnych
działań. Rozpoznaniu właśnie owych symptomów choroby służą dzia-
łania czy też zabiegi diagnostyczne, których istota polega na ocenie sta-
nu zdrowia i nazwaniu choroby. Pojęcie zabiegu diagnostycznego nie
zostało ustawowo zdefiniowane. Zdaniem chirurga Tadeusza Brzeziń-
skiego zabieg diagnostyczny jest to zabieg służący do obiektywnego
ustalenia lub wykluczenia u badanego przewidywanego rozpoznania i
który subiektywnie został przez lekarza podjęty w celu rozpoznania czy

19Orzeczenie SN z dnia 22 września 1967 r., I CR 188\67, PUG 6\1968, s. 222. Sąd Najwyższy stwier-
dził, iż pobranie wycinka skóry do celów badania histopatologicznego dopuszczalne jest tylko za zgodą
pacjenta.

20T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, „Prawo i Medycyna” nr  6-
7 \2000 r.
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kontroli przebiegu leczenia lub przedsięwzięć profilaktycznych i jest
do osiągnięcia tego celu niezbędny21. Do zabiegów diagnostycznych w
praktyce medycznej zaliczamy przykładowo zabiegi polegające na ba-
daniu moczu i krwi czy badaniach pomocniczych, jak rentgenowskie
lub endoskopowe.

Kolejnym etapem procesu leczniczego są działania terapeutyczne
czy też lecznicze, które pacjent podejmuje po określeniu rozpozna-
nia. Działania te obejmują między innymi przyjmowanie leków, sto-
sowanie zaleconej kuracji, ale również poddanie się zabiegom chirur-
gicznym. Zabieg leczniczy jest to więc zabieg, który w myśl współcze-
snych poglądów nauki lekarskiej obiektywnie i praktycznie może być
zastosowany w celu leczenia w danym przypadku zgodnie z prawidła-
mi sztuki lekarskiej i który subiektywnie został podjęty przez lekarza
w celu leczenie chorego22. Zabiegi lecznicze można podzielić w różny
sposób: w zależności od ich usytuowania – np. na zabiegi podstawowe
i pomocnicze; zależnie od metody działania – np. na zabiegi zacho-
wawcze i operacyjne, klasyczne, endoskopowe; zaleznie od charakte-
ru – np. na paliatywne, radykalne23. Należy także podnieść, że rodzaj
podejmowanych czynności leczniczych czy nawet wybór metody i sam
przebieg procesu leczenia zależy wyłącznie od pacjenta. To pacjent
bowiem jest głównym wykonawcą programu leczenia opracowanego
przez lekarza. Lekarz ustala określony program terapeutyczny zawie-
rający instrukcje co do przyjmowania leków, rehabilitacji, badań, wi-
zyt kontrolnych; w jego wykonaniu pacjent współdziała z lekarzem. Z
kolei druga część terapii może dotyczyć np. zmiany trybu życia, do-
tychczasowych przyzwyczajeń i nawyków. W tym przypadku pacjent
otrzymuje jedynie ogólne wskazania, na podstawie których opraco-
wuje na własny użytek szczegółowy plan działań zdrowotnych i staje
się jego wyłącznym wykonawcą24.

Zabieg profilaktyczny należy definiować analogicznie jak zabieg lecz-
niczy, uwypuklając jednakże cel zapobiegawczy. Niekiedy czynności lecz-
nicze mogą wymagać hospitalizacji pacjenta. Zgodnie z treścią art. 21

21T. Brzeziński, Zawodowa etyka lekarska (w:) Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej, pod
red. T. Kielanowskiego, s. 60.

22T. Brzeziński, Zawodowa etyka lekarska, opr. cit, s. 60.
23M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd. III, s. 12-13.
24I. Heszen-Klemens, Poznawcze ukierunkowania zachowania się wobec własnej choroby, s. 16.
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Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej o przyjęciu do szpitala osoby
zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytu-
cję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności po zapoznaniu się ze
stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela usta-
wowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych prze-
pisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażania zgody. Pacjent z
reguły wyraża zgodę na hospitalizację poprzez złożenie oświadczenia o
treści: „wyrażam zgodę na hospitalizację i związane z nią zabiegi” i
podpis złożony w historii choroby. Zgoda udzielona na tym etapie obej-
muje swoim zakresem przede wszystkim zgodę na pobyt w szpitalu i
rutynowe zabiegi typu: pobranie krwi, ekg, usg, rtg klatki piersiowej i
brzucha, podanie leków drogą doustną i dożylną. Obecnie szczególnie
istotną kwestią w związku z przyjęciem do szpitala  jest jego zgoda na
wykonanie testu wykrywającego zakażenie wirusem HIV. Pacjent wy-
raża bowiem zgodę z reguły na ściśle określone zalecone mu badania
laboratoryjne25.

Kolejną fazą procesu leczenia może być już wprowadzenie planu
leczniczego w życie, jego zaś częścią często bywa farmakoterapia. Pa-
cjent powinien nie tylko wyrazić zgodę na farmakoterapię, ale również
zostać poinformowany o możliwych skutkach ubocznych leku, jego in-
terakcjach z innymi preparatami i przeciwwskazaniami bądź też o moż-
liwości upośledzenia w czasie jego zażywania określonych funkcji róż-
nych narządów. W procesie farmakoterapii przyjmowanie niemalże

25M. Filar, Lekarskie prawo karne, s. 272, M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 60. W tym zakresie
przyjęto następujące dyrektywy, opracowane w Polsce przez Zespół do spraw AIDS Naczelnej Rady Le-
karskiej w 1992 r.:

1. Jeśli lekarz pobrał określony materiał biologiczny celem zdiagnozowania choroby nierozpoznawal-
nej w momencie tego pobrania, może on prowadzić badanie diagnostyczne tego materiału pod dowolnym,
uznanym przez siebie za właściwy kątem z punktu widzenia postawienia właściwej diagnozy (oczywiście,
jeśli pobranie nastąpiło za zgodą pacjenta). W grę wchodzi bowiem określenie rodzaju choroby, pacjent
zgadzając się na takie ustalenie w badaniu diagnostycznym nie może z góry godzić się jedynie na rozpo-
znanie jednych chorób, nie godzić się na diagnozowanie innych chorób. W tej sytuacji nie ma obowiązku
uzyskiwania zgody pacjenta co do zakresu wykonywanych badań.

Lekarz ma jednak obowiązek poinformować na wyraźne żądanie o celu wykonywania badań diagno-
stycznych - w tym w kierunku rozpoznania zakażenia HIV.

2. W każdym innym przypadku na wykonywanie testów na obecność wirusa HIV należy uzyskać zgodę
pacjenta. Jeśli zatem pacjent był już zdiagnozowany a lekarz pobrał materiał biologiczny jedynie celem
wyboru metody terapii, to dalsze badania diagnostyczne tego materiału bez zgody pacjenta są niedopusz-
czalne. W szczególności zaś nie można prowadzić takich badań np. w celach nieleczniczych dla zabezpie-
czenia się personelu szpitala przed zainfekowaniem czy też wymuszać taką zgodę od pacjenta pod groźbą
odstąpienia od czynności medycznych.

3. Nie wolno uzależniać jakichkolwiek badań i zabiegów lekarskich od uprzedniego wykonania i wyni-
ków testów, poza wyjątkiem opisanym w pkt.1.
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każdego preparatu może wiązać się ze skutkami ubocznymi, dlatego
też pacjent tym bardziej powinien mieć pełen zakres wiedzy o ewentu-
alnych skutkach i następstwach zażywania danego leku. Taka informa-
cja pozwoli wyważyć wówczas, czy spodziewane efekty terapeutyczne
przeważają nad możliwością wystąpienia negatywnych skutków.

Na zakończenie tych rozważań wskazać należy, iż o uznaniu zabiegu
za leczniczy bądź diagnostyczny decyduje przede wszystkim przekona-
nie lekarza, że zabieg ten należy zastosować w konkretnym przypadku.
W odniesieniu do zabiegu diagnostycznego musi być też spełnione kry-
terium niezbędności danej czynności medycznej26. Ocena ta może być
niekiedy trudna, a i jej kryteria mogą być płynne, stąd może się też
zdarzyć tak, iż zabieg pierwotnie zaklasyfikowany jako diagnostyczny
może zakończyć się wdrożeniem procedury leczniczej, np. zabieg re-
waskularyzacji naczyń.

5. Czynności medyczne zwykłego i podwyższonego ryzyka

Zasadniczo czynności medyczne ze względu na ich cel dzielimy na
terapeutyczne, diagnostyczne i profilaktyczne. Stopień zagrożenia i ry-
zyka czynności medycznych jednak uzasadnia dalszą ich dystynkcję i
podział na czynności zwykłego i podwyższonego ryzyka. Zważyć bo-
wiem należy, iż przepisy Ustawy o zawodzie lekarza różnicują w art. 32
i art. 34 przedmiotowo te czynności, wymieniając zarówno zabieg ope-
racyjny i metodę leczenia lub diagnostyki podwyższonego ryzyka, jak
też badanie i inne świadczenia zdrowotne.

Ustawa o zawodzie lekarza z 1950 r., jak wcześniej wskazano, stano-
wiła, iż jedynie dokonanie zabiegu operacyjnego wymaga zgody chore-
go. Na tle tego stanu prawnego Sąd Najwyższy orzekł, iż pojęcie zabie-
gu operacyjnego należy poszerzyć, chodzi bowiem nie o samą opera-
cję, ale o każdą interwencję medyczną o wysokim stopniu intensywno-
ści, która to interwencja może wywrzeć istotny wpływ na zdrowie i ży-
cie pacjenta27. A zatem już Sąd Najwyższy dokonując wykładni funk-

26T. Brzeziński, Zawodowa etyka lekarska opr. cit., s. 61.
27Wyrok SN  z dnia 17 marca 1977 r., I CR 70\77, OSPIKA 1978 r., nr 4, s. 182.
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cjonalnej pojęcia operacji wskazał kryteria oceny podwyższonego ryzy-
ka, zaliczając do nich intensywność zabiegu oraz wpływ interwencji czy
też ewentualne skutki dla życia i zdrowia pacjenta. Obecnie wymóg
kwalifikowanej formy pisemnej ustawodawca generalnie odnosi nie tyl-
ko do zabiegów operacyjnych, ale i czynności podwyższonego ryzyka,
zgodnie z dyspozycją art. 34 ust.1 Ustawy o zawodzie lekarza. Nato-
miast zgoda na badanie lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych
może być wyrażona ustnie albo nawet w sposób dorozumiany (art. 32
ust. 7 Ustawy o zawodzie lekarza). Prawidłowa kwalifikacja przez leka-
rza czynności podwyższonego ryzyka ma zatem znaczenie nie tylko stricte
formalne, albowiem w odniesieniu do zabiegu operacyjnego oraz me-
tody leczenia i diagnozy o podwyższonym ryzyku wymagana jest kwali-
fikowana pisemna forma zgody pacjenta. Wymóg ten dotyczy każdego
zabiegu operacyjnego, ale już nie każdej metody leczenia i diagnozy,
lecz tylko tej o podwyższonym ryzyku.

W polskim ustawodawstwie medycznym nie ma definicji metod le-
czenia lub diagnostyki podwyższonego ryzyka, brak jest także wskaza-
nia katalogu takich czynności. Powstaje zatem pytanie, jak należy okre-
ślić ryzyko czynności medycznych, jakie są kryteria podziału i czy w
istocie dyferencjacja ta ma swoje racjonalne uzasadnienie.

Ryzyko zabiegu Tadeusz Brzeziński definiuje jako wszelkie niebez-
pieczeństwa dla chorego mogące wyniknąć z powikłań po zastosowa-
niu metod badania i leczenia28. Według Genowefy Rejman pojęcie zwy-
kłego ryzyka obejmuje niebezpieczeństwo grożące pacjentowi w związ-
ku z zabiegiem leczniczym mającym oparcie w wiedzy medycznej, ten
rodzaj niebezpieczeństwa jest wkomponowany w czynność leczniczą.
Ryzyko przekraczające granice ryzyka zwykłego (ryzyko ponadprzecięt-
ne) najczęściej wiąże się z czynnościami leczniczymi, które nie zostały
potwierdzone w eksperymentach leczniczych29. Maria Boratyńska i Prze-
mysław Konieczniak wskazują z kolei, iż wielkość ryzyka jest iloczynem
dwóch kryteriów, tj. prawdopodobieństwa, że wskutek wykonania czyn-
ności nastąpi uszczerbek dla jakiegoś dobra oraz rodzaju i rozmiaru
tego uszczerbku30.

28T. Brzeziński, Zgoda na zabieg diagnostyczny i leczniczy (w:) Etyka i deontologia lekarska, red. T. Kie-
lanowski, Warszawa 1980 r., s. 62.

29G. Rejman, Odpowiedzialność karna lekarza, s. 159.
30M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001 r., s. 91-92.
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Niewątpliwie jednak z medycznego punktu widzenia przy ocenie skali
ryzyka zabiegu, zarówno leczniczego, jak i diagnostycznego, należy
uwzględnić szereg czynników:

1. stopień skomplikowania technicznego i medycznego danego za-
biegu,

2. stan pacjenta fizyczny, w tym w szczególności wydolność ważnych
narządów,

3. stan psychiczny pacjenta, jak też jego indywidualne cechy, np. wiek,
przebyte choroby, wcześniejsze doświadczenia medyczne, nastawienie
psychiczne itp.,

4. stopień wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zespołu po-
dejmującego czynność medyczną,

5. warunki kliniczne, referencyjność jednostki, w której zabieg się
wykonuje,

6. prawdopodobieństwo wystąpienia uszczerbku lub rozstroju zdro-
wia pacjenta,

7. stopień możliwego uszczerbku – ilościowy i jakościowy,
8. stosowanie standardów leczniczych i profilaktycznych, zwłaszcza

w zakresie infekcji,
9. rutynowość zabiegu mierzona częstotliwością wykonywania da-

nych zabiegów i doświadczeniem zespołu podejmującego czynność me-
dyczną.

Spośród wymienionych powyżej wskazań jedynie stopień technicz-
nego skomplikowania zabiegu wydaje się czynnikiem obiektywnym, choć
i to nie zawsze. Wszystkie pozostałe elementy ryzyka są zindywiduali-
zowane, subiektywne i podlegające każdorazowej ocenie. Nie można
też zgodzić się z poglądem, że ryzyko może być mierzone wyłącznie na
podstawie oceny prawdopodobieństwa powikłań31.

Oceny ryzyka dokonuje w pierwszym rzędzie lekarz bądź niekiedy
cały zespół lekarzy, składający się m.in. z anestezjologa i lekarzy kon-
sultantów, który kwalifikuje in concreto czynność medyczną dla danego
pacjenta jako niezbyt ryzykowną, bądź też jako czynność medyczną pod-
wyższonego ryzyka. Ryzyko podlega ocenie ex ante, tj. przed przedsię-

31G. Rejman, Odpowiedzialność karna lekarza, s. 183. Autorka podaje, iż w niemieckiej medycynie
proponowano swego czasu, by za punkt graniczny oddzielający czynności o ryzyku zwykłym i ryzyku po-
nadprzeciętnym przyjmować prawdopodobieństwo rzędu 5\6%. Dalej autorka wskazuje, iż ten system nie
sprawdził się w praktyce.
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wzięciem zabiegu lub innej czynności medycznej. Ewentualna ocena
skutków dokonywana ex post nie ma znaczenia dla określenia ryzyka.
Następnie pacjent po przedstawieniu mu tej oceny medycznej oszaco-
wuje – czy też bilansuje – zysk i straty, jakie mogą się wiązać dla niego
z danym zabiegiem. Pacjent ostatecznie podejmuje decyzję z pełną świa-
domością ryzyka danego zabiegu, wynikających z niego korzyści i moż-
liwych negatywnych następstw32.

Brak w Ustawie o zawodzie lekarza, jak też w Ustawie o zakładach
opieki zdrowotnej, definicji czynności medycznej podwyższonego ryzy-
ka skutkuje tym, iż lekarz – podejmując się danej czynności medycznej
– musi dokonać własnej typizacji, przyjmując, jak się zdaje, jako crite-
rium divisionis wymienione powyżej kryteria. Wydaje się też, iż granica
pomiędzy zabiegami o zwykłym i podwyższonym ryzyku nie zawsze jest
zupełnie wyraźna. Stopień ryzyka określonego zabiegu można bowiem
ocenić na podstawie kilku elementów jedynie w odniesieniu do danego
przypadku. W pierwszym rzędzie lekarze uwzględniają stopień tech-
nicznego skomplikowania danego zabiegu, ale w żadnej mierze nie
wolno abstrahować od indywidualnego przypadku – od stanu fizyczne-
go i psychicznego pacjenta. Niebagatelną rolę w ocenie ryzyka odgry-
wają także warunki kliniczne, w jakich zabieg jest przeprowadzany33,
stosowane standardy i procedury, w tym zapobiegawcze, a także do-
świadczenie personelu medycznego. Są to niewątpliwie elementy indy-
widualne, które muszą być poddane wieloaspektowej subsumpcji w
każdym jednostkowym przypadku.

Uwzględniając te wszystkie czynniki lekarz bądź zespół lekarzy de-
cyduje, czy np. gastroskopia, badania kolonoskopowe, biopsje itp. są
czynnościami ryzyka, jaki jest jego stopień i czy dany zabieg zaliczyć
należy do katalogu czynności medycznej podwyższonego ryzyka. Z
mojego doświadczenia zawodowego wynika, iż do takich zabiegów o
podwyższonym ryzyku można zaliczyć np.: zabiegi chirurgiczne, cysto-
skopię, odmę czaszkową, arteriografię, koronarografię, biopsję nerek,

32Trafne jest stanowisko Sądu Najwyższego, iż pacjent wyrażając zgodę, bierze na siebie jedynie ryzyko
operacyjne, które dotyczy zwykłych pooperacyjnych powikłań, nie zaś komplikacje i szkody wynikłe z po-
myłki lekarza - orzeczenie SN z dnia 19 października 1971 r., II CR 421\71 (niepubl.).

33Na szczególne znaczenie w procesie leczenia referencyjności jednostek medycznych zwraca się uwa-
gę w literaturze przedmiotu, por. D. Pietrini, F. Zanghi, F. Tosi, S. Pulitano, M. Piastra, Anesthesiological
and intensive care considerations in children undergoing extensive cerebral excision procedure for congenital
epileptogenic lesions, (w:) “Childs Nervous System”, Aug. 2006 r.
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wątroby, nakłucia szpiku kostnego, elektrowstrząsy34. Wydaje się też,
że stworzenie definicji czynności medycznej podwyższonego ryzyka bądź
też katalogu takich czynności, zważywszy na niepowtarzalność inter-
wencji medycznej oraz niemożność zobiektywizowania wszystkich wy-
mienionych kryteriów oceny skali ryzyka poddanych subsumpcji, jest
wręcz niewykonalne.

Ustawa o zawodzie lekarza nie zawiera również definicji zabiegu ope-
racyjnego. Zabieg operacyjny niewątpliwie zaliczyć należy do szerszej
kategorii zabiegów leczniczych. Należałoby go zdefiniować jako czyn-
ność medyczną związaną z przerwaniem ciągłości tkanek. Zabiegi ope-
racyjne można podzielić na duże – powyżej 40 minut – i małe – poniżej
40 minut. Inny podział to podział na zabiegi plastyczne, funkcjonalne i
ratujące życie, kolejny – na zabiegi planowe, pilne i nagłe. Zabieg ope-
racyjny wiąże się z zabiegami znieczulającymi miejscowo lub ogólnie.

Każdy zabieg operacyjny stanowi w naszej ocenie czynność medycz-
ną podwyższonego ryzyka. Wymogi dotyczące formy zgody na czyn-
ność medyczną podwyższonego ryzyka odnoszą się mutatis mutandis
do zabiegu operacyjnego.

6. Forma zgody pacjenta

Zgoda pacjenta, jak już zaznaczono, nie może być tylko blankieto-
wym upoważnieniem dla lekarza ogólnie do leczenia, do wszystkich
zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych. Każde bowiem badanie, za-
bieg diagnostyczny lub leczniczy, którym ma się poddać pacjent, muszą
być objęte jego świadomością i wolą.

Zgoda na badanie i inne czynności medyczne niepodwyższonego ry-
zyka może być wyrażona zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 7 Ustawy o
zawodzie lekarza w formie dowolnej, także konkludentnie, tj poprzez
zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę
poddania się proponowanym czynnościom medycznym. Pacjent może
uzewnętrznić swoją decyzję wyraźnie: w formie ustnej słowami: „wyra-
żam zgodę na badanie” lub konkludentnej. Przejawem zgody konklu-

34M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 59.
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dentnej – per facta concludentia – może być każde inne zachowanie
polegające np. na mimice, gestach, skinieniu głową, czynach (jak np.
przyjście do lekarza, rozebranie się do badania, przyjmowanie leków
itp.), które w danych okolicznościach towarzyszących w sposób dosta-
teczny, nie budzący wątpliwości wyrażają wolę wywołania skutków ob-
jętych treścią aktu zgody pacjenta (art. 32 ust.7 Ustawy o zawodzie le-
karza). Natomiast gdy chodzi o zabieg operacyjny, diagnostykę i lecze-
nie podwyższonego ryzyka, warunkiem koniecznym jest formalne uzy-
skanie pisemnej zgody chorego. Jednocześnie w aspekcie prawa cywil-
nego konieczność zachowania formy pisemnej zgody należy postrzegać
jako wymóg ad probationem, albowiem zgoda winna być przede wszyst-
kim aktem świadomości pacjenta, który na piśmie znajduje jedynie swoje
potwierdzenie.

Warunek konkretyzacji zgody (specific consent), przejawiający się w
wyszczególnieniu w akcie zgody czynności, na które pacjent się zgadza,
należy traktować jako przeciwieństwo blankietowości zgody. Czynność
medyczna, jakiej ma się poddać pacjent, powinna być jednoznacznie
sprecyzowana i opisana. Nie spełnia tego wymogu ogólnikowe wskaza-
nie „zabiegi terapeutyczno-diagnostyczne”.

Nierzadko zabieg lekarski może składać się z wielu bardzo zróżni-
cowanych co do intensywności i stopnia ryzyka czynności medycznych.
I tak w razie przeprowadzania zabiegu operacyjnego, poza samą ope-
racją również inne czynności mogą przedstawiać dla pacjenta podwyż-
szone ryzyko. Koniecznym warunkiem przeprowadzenia zabiegu chi-
rurgicznego może być np. znieczulenie lub przetaczanie krwi. Są to czyn-
ności podwyższonego ryzyka, co do których pacjent powinien złożyć
bądź odrębne oświadczenie, bądź też wyrazić zgodę na zabieg chirur-
giczny i konieczne znieczulenie, przetaczanie krwi i inne tego typu czyn-
ności. Konkretyzacja zgody opiera się na informacji lekarza o możli-
wych powikłaniach znanych mu z piśmiennictwa lub doświadczenia wła-
snego. Naszym zdaniem powinno się informować o wszystkich powi-
kłaniach występujących z częstotliwością powyżej 1% przypadków. Jest
to wówczas zgoda konkretna na interwencję medyczną podstawową i
wtórne czynności konieczne lub możliwe. W sytuacji, gdy pacjent wyra-
ził zgodę tylko na zabieg chirurgiczny, bez wcześniejszego poinformo-
wania i odebrania zgody na inne niezbędne czynności podwyższonego
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ryzyka, należy przyjąć, iż lekarz wykonując dane czynności, działał bez
zgody pacjenta. Nie można bowiem poszerzać przedmiotu aktu zgody
pacjenta z czynności podstawowej na inne czynności podwyższonego
ryzyka, co do których pacjent nie był poinformowany ani też nie wyra-
ził na nie zgody.

Pacjent, zgodnie z dyspozycją art. 31 w zw. z art. 32 i art. 34 ustawy,
ma prawo do wyboru w ramach procesu leczenia metody postępowa-
nia medycznego. Powyższe uprawnienie ma bardzo istotne znaczenie
zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy istnieją alternatywne metody leczenia
i pacjent po poinformowaniu przez lekarza wybiera określony sposób
postępowania. Wówczas w naszej ocenie wskazana przez pacjenta me-
toda leczenia powinna stanowić integralną część opisu rodzaju zabiegu
pacjenta, np. wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopo-
wą, czy przepuklina pachwinowa prawostronna – operacja sposobem
Lichtensteina. Wówczas, w razie zastosowania innej metody lub jej
zmiany w trakcie zabiegu, pacjent mógłby domagać się ustalenia zasad-
ności przekroczenia zakresu jego zgody. Niemożność wykazania przez
lekarza działania w ramach art. 35 ustawy uzasadniałaby postawienie
zarzutu przekroczenia zakresu zgody pacjenta.

Opis przedmiotu aktu zgody może być niekiedy doprecyzowany wska-
zaniem celu danej czynności medycznej. Taka specyfikacja ma istotne
znaczenie zwłaszcza przy zabiegach okaleczających, tj. związanych z am-
putacją części ciała lub jakiegoś narządu. Wówczas treść aktu zgody
pacjenta jest bardzo ważna dla świadomej akceptacji przez pacjenta
skutków danego zabiegu.
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Problematyka formy pisemnej zgody pacjenta przewidziana w art.
34 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28 poz. 152 z późn. zm. – dalej „Ustawa o
zawodzie lekarza”) przy zabiegach operacyjnych i metodach leczenia
lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, pojawiła się w spra-
wie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę rozpoznawanej przez
Sąd Najwyższy wskutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Teresę M.,
w której to sprawie w dniu 11 kwietnia 2006 r. zapadł wyrok oddalający
skargę kasacyjną (I CSK 191/05) 1 .

Sąd Najwyższy stanął przed odpowiedzią na pytanie, czy lekarz, któ-
ry nie uzyskał zgody pacjentki w formie pisemnej, może powoływać się
na skutecznie, tj. prawidłowo wyrażoną zgodę czy też niezachowanie
wymaganej formy pociąga za sobą bezskuteczność udzielonej zgody.
W razie pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie należy się zasta-
nowić nad celem, w jakim została zastrzeżona forma pisemna.

Sąd okręgowy jako sąd pierwszej instancji ustalił, że powódka zgło-
siła się do pozwanego lekarza Krzysztofa P., który po przeprowadzeniu
badania i przeanalizowaniu wyników poinformował powódkę o koniecz-
ności pilnego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego usunięcia maci-
cy. Powódka następnego dnia zgłosiła się do pozwanego zakładu. Udzie-
lane jej informacje, zarówno w czasie wizyty u pozwanego Krzysztofa
P., jak i w szpitalu, były nieprecyzyjne. Powódka nie była w stanie wyro-
bić sobie zdania co do sposobu przeprowadzenia operacji (metody), a
także co do zakresu operacji (usunięcie macicy czy także jajników). W

1 Orzeczenie opublikowane zostało wraz z glosą M. Nesterowicza w Prawie i Medycynie Nr 3/2007, s.
142-151.
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podpisanych przez powódkę dokumentach (ankieta anestezjologiczna,
zgoda na przyjęcie do szpitala, zgoda na zabieg oraz na przetoczenie
krwi) zakres operacji został określony jako „usunięcie macicy ”.

W toku operacji jednak powódce usunięto zarówno macicę, jak i
przydatki.

Powódka domagała się zasądzenia przez sąd okręgowy kwoty 150.000
zł tytułem odszkodowania oraz 250.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz
renty w kwocie 800 zł miesięcznie za szkodę, jaką poniosła w wyniku
rozszerzenia operacji, którą wykonał pozwany Krzysztof P. w pozwa-
nym zakładzie.

Sąd okręgowy uznał za zasadne twierdzenia powódki, iż wyraziła
zgodę na usunięcie tylko macicy, a zostały też usunięte przydatki, oraz
że nie została należycie poinformowana o zabiegu i jego skutkach. Sąd
ten przyznał, iż powódce przysługuje roszczenie wobec szpitala na pod-
stawie art. 19 ust. 1 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zw. z art.
448 k.c. oraz na podstawie art. 445 §1 k.c. wobec pozwanego lekarza,
natomiast oddalił roszczenie o rentę, uznając, iż usunięcie przydatków
nie wpłynęło negatywnie na aktywność zawodową powódki.

Od tego wyroku strony wniosły apelację. Sąd apelacyjny ustalił, iż
podczas drugiej wizyty u pozwanego powódka została poinformowana
o konieczności usunięcia także przydatków i również przed samą ope-
racją została o tym poinformowana i informację tę zrozumiała i wyrazi-
ła zgodę na taki zakres zabiegu.

Sąd apelacyjny wskazał, iż odmienna treść pisma zawierającego zgodę
powódki na operację nie pociąga za sobą powstania odpowiedzialności
pozwanych, ponieważ zgoda nie zawsze musi być wyrażona na piśmie,
wystarczające jest ujawnienie tej woli w sposób dostateczny.

Sąd uznał tylko szkodę powódki w zakresie nienależytej opieki po
zabiegu i zasądził kwotę 3.000 zł na rzecz Teresy M. oddalając powódz-
two w pozostałym zakresie.

Od tego orzeczenia powódka wniosła skargę kasacyjną, powołując
się na naruszenie art. 34 ust. 1 w zw. z art.. 32 ust. 1 i 7 Ustawy o zawo-
dzie lekarza i lekarza dentysty.

Skarżąca podniosła, iż pisemna zgoda nie jest zastrzeżona jedynie
dla celów dowodowych.

Sąd Najwyższy podzielił stanowisko sądu apelacyjnego i także uznał,
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że niezachowanie formy pisemnej pociąga za sobą jedynie ogranicze-
nia dowodowe, nie wpływając na skuteczność samej zgody i na tej pod-
stawie oddalił skargę.

W przytoczonym orzeczeniu pojawił się wymagający rozstrzygnięcia
problem, czy skuteczna jest zgoda wyrażona w formie ustnej na zabieg
o podwyższonym ryzyku. Ponadto należało odpowiedzieć na pytanie,
pod jakim rygorem ustawodawca wymaga formy pisemnej na taki typ
zabiegu.

Nieprawidłowo udzielona zgoda powoduje, iż lekarz podejmując się
czynności medycznych, narusza dobro osobiste pacjenta w postaci in-
tegralności cielesnej i naraża się na pociągnięcie go do odpowiedzial-
ności cywilnej.

Aby uznać zgodę za skutecznie wyrażoną, musi jej udzielić na mocy
art. 32 Ustawy o zawodzie lekarza osoba uprawniona2  (pacjent, przed-
stawiciel ustawowy, sąd opiekuńczy), mająca zdolność do jej wyrażenia
(np. osoba przytomna).

Ponadto, aby mówić o prawidłowo udzielonej zgodzie, musi być ona
„świadomie” udzielona, zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o zawodzie le-
karza, po poinformowaniu pacjenta o wszelkich możliwych i przewidy-
walnych komplikacjach, chyba że zachodzą sytuacje wyjątkowe, o któ-
rych mowa w art. 31 ust. 4 ustawy (gdy niepomyślne jest rokowanie,
wówczas lekarz może ograniczyć udzielaną informację tylko do jej nie-
zbędnych elementów w danej sytuacji)3.

Doktryna wśród tych przesłanek wskazuje także, iż zgoda nie może
być sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, co jed-
nak stanowi przesłankę oczywistą.

Jako czwartą przesłankę niektórzy przedstawiciele doktryny wymie-
niają formę zgody4.

Słusznie Sąd Najwyższy uznał w swoim orzeczeniu, że poprzez nie-
udzielanie zgody przez pacjenta w zastrzeżonej formie pisemnej nie
został wyeliminowany skutek prawny samej zgody.

W związku z czym brak pozostałych przesłanek, z wyjątkiem formy,

2 Osoba, której dane dobro osobiste w postaci życia i zdrowia przysługuje;  jest to osoba która może
tym dobrem „rozporządzać”, jako że jest jego dysponentem.

3 Zob. M. Nesterowicz, Prawo i medycyna, Warszawa 2006, Nr 1, s. 122.
4 Zob. M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989; s. 126, M. Filar, Prawo i Medycy-

na, Warszawa 2003, Nr 13, s. 42; J. Ignaczewski, Zgoda pacjenta na leczenie, Warszawa 2003, s. 19



Problematyka formy pisemnej zgody udzielonej przez pacjenta

Prawo i Medycyna 3/2008 (32, vol. 10) 85

będzie się przejawiał nieskutecznością zgody z punktu widzenia legal-
ności postępowania lekarza5.

W zasadzie obojętne jest, w jakiej formie oświadczenie o wyrażeniu
zgody zostanie udzielone, byleby posiadało wymagany stopień określo-
ności i mogło uchodzić za podstawę podjęcia „naruszającego” działa-
nia6.

 Zgoda pacjenta na dokonanie zabiegu lekarskiego nie tylko daje
wyraz, iż pacjent akceptuje ryzyko zabiegu i przyjmuje je na siebie, ale
nadaje mu w ogóle cechę legalności7.

To skutecznie wyrażona zgoda pacjenta, a nie forma, w jakiej zostaje
ona udzielona, decyduje o legalności zabiegu.

Tylko w razie nieudowodnienia przez lekarza udzielenia zgody przez
pacjenta, naruszenie przewidzianej formy wpłynie na ocenę legalności
przeprowadzonego zabiegu jako bezprawnego.

Orzeczenie Sądu Najwyższego tylko potwierdza, iż forma nie stano-
wi przesłanki skuteczności zgody pacjenta.

Warte jest przytoczenia orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z
27 lutego 1991 r. (I ACr 16/91, OSA  1991/2/5), który stwierdził, że:
„Fakt braku dokumentu obejmującego zgodę pacjenta na dokonanie
operacji jest nieistotny dla odpowiedzialności lekarzy, skoro zgoda nie-
wątpliwie była. Zgoda jest bowiem aktem świadomości chorego, który
może znaleźć na piśmie jedynie swe potwierdzenie w sprawie, nawet
jeżeli jest uchybieniem przepisom o charakterze porządkowym i zawo-
dowym (…)”.

Sąd ten również określił, na czym polega świadoma zgoda, wskazu-
jąc, że pacjent chciał przeprowadzenia zabiegu, wiedział, na czym on
polega i jakie może mieć negatywne skutki.

W związku z czym należy teraz zastanowić się, w jakim celu została
zastrzeżona forma pisemna dla zabiegów o podwyższonym ryzyku z art.
34 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza.

Na mocy bowiem art. 32 ust. 7 Ustawy o zawodzie lekarza zgoda na
badanie lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych może być wyra-

5 M. Safian, Prawo i Medycyna, Warszawa 1998, s. 62.
6 M. Sośniak, Zgoda uprawnionego w cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, Zeszyty Naukowe

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze 1959, Nr 6, s. 149.
7 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2001, s. 87.
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żona ustnie, a nawet per facta concludentia (np. przez samo zgłoszenie
się do gabinetu lekarskiego).

Do rozstrzygnięcia powyższego problemu punktem wyjścia może być
odpowiedź na pytanie o charakter prawny zgody, a co za tym idzie –
możliwość stosowania przepisów o czynnościach prawnych z kodeksu
cywilnego do tejże zgody.

Co do charakteru prawnego zgody przeważająca większość doktry-
ny stoi na stanowisku, iż zgoda nie jest czynnością prawną8.

Uznaje się zgodę za akt woli, przejawiający się w przysługujących
jednostce dobrach osobistych i możliwości zadysponowania tymi do-
brami w drodze autonomicznej decyzji9.

M. Nesterowicz uważa, że zgoda to „ oświadczenie woli, do którego
można stosować przepisy kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia
woli, a zwłaszcza brak świadomości w powzięciu decyzji i wyrażeniu
woli oraz błąd ”. Z tym poglądem, pomimo, iż zgody nie można uznać
za stricte oświadczenie woli, należy się zgodzić w takim zakresie, iż sto-
sujemy odpowiednio do tego oświadczenia przepisy kodeksu cywilne-
go.

Zgoda zatem jest to oświadczenie podobne do czynności prawnej,
do której będą miały tylko odpowiednio, w drodze analogii, zastosowa-
nie przepisy o czynnościach prawnych z kodeksu cywilnego.

Tak też przyjął Sąd Najwyższy, że zgoda to przejaw woli podobny do
oświadczenia woli.

Zasadą jest, iż zastrzeżenie formy pisemnej dla czynności prawnych
na podstawie art.73 k.c. zostało przewidziane tylko dla celów dowodo-
wych, jeśli z treści przepisu nie wynika, że forma ta została przewidzia-
na pod rygorem nieważności albo dla wywołania określonego skutku
prawnego10.

Natomiast na mocy art. 74 k. c. zastrzeżenie formy pisemnej dla ce-
lów dowodowych powoduje, iż w sporze nie jest dopuszczalny dowód

8 Zob. M. Sośniak, Znaczenie zgody uprawnionego w zakresie cywilnej odpowiedzialności odszkodowaw-
czej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze 1959, Nr 6, s. 141; M. Safian, Prawo
i Medycyna, Warszawa 1998, s. 34 i nast.

Odmiennie stanowisko zajmują: S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych
prawa cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1957, s. 120 i nast.; A. Cisek, Dobra osobiste i ich
niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989, s. 97 i nast.

9 M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998, s. 34 i 35.
10 Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 1999, s. 215.
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ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynno-
ści, chyba że strony wyrażą na to zgodę, albo fakt dokonania czynności
prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma (art. 74 § 2 k.c.).
Występują więc, w razie niezachowania wymaganej formy od probatio-
nem, pewne ograniczenia dowodowe.

Sąd Najwyższy uznał, że niezachowanie formy pisemnej pociąga za
sobą jedynie właśnie te ograniczenia dowodowe w toczącym się proce-
sie, nie eliminując skutków prawnych samej zgody11.

Jednak pojawia się pytanie: skoro zgoda jest quasi oświadczeniem
woli, to czy nie powinno się zastosować formy czynności prawych z ko-
deksu cywilnego – art. 73 i 74 k.c. – o d p o w i e d n i o, czyli z pewnymi
modyfikacjami?

Skoro ograniczenia dowodowe zostały przewidziane dla czynności
prawnej, a zgoda nie jest czynnością prawną, nie jest oświadczeniem
woli sensu stricto, to czy nie można przez odpowiednie zastosowanie
wykluczyć stosowania do zgody art. 74 § 2 k.c., uzależniającego prze-
prowadzenie dowodu z przesłuchania stron lub świadków od wyraże-
nia zgody przez obie strony, albo jeśli fakt dokonania czynności będzie
uprawdopodobniony za pomocą pisma.

Przy przyjęciu takiej koncepcji jedyne negatywne skutki, jakie po-
woduje niezachowanie formy pisemnej, to obciążenie lekarza poprzez
przerzucenie na niego ciężaru dowodowego wykazania, że zgoda pa-
cjenta została prawidłowo przez niego udzielona.

Dlatego też nie można się zgodzić z przyjęciem przez Sąd Najwyż-
szy, iż niedochowanie formy powoduje ograniczenia dowodowe w za-
kresie przewidzianym w art. 74 § 1 k.c.

Należy przez odpowiednie zastosowanie przepisów o formie czyn-
ności prawnej złagodzić ograniczenia dowodowe w stosunku do leka-
rza, który nie uzyskał zgody w wymaganej formie.

Nie można stawiać tu takich wymagań, jak przy czynnościach praw-
nych, tym bardziej że skuteczność zgody uzależniona jest od pewnych
określonych i specyficznych przesłanek, które nie są tożsame z tymi
wymaganymi dla czynności prawnych.

Przy przyjęciu, iż zgoda to czynność prawna, przez formalne wymogi
zostałaby zmniejszona możliwość udzielenia przez lekarza pomocy pa-

11 Ibidem, s. 215.
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cjentowi, w sytuacji gdy ten skutecznie wyraził zgodę.
Wielokrotnie bowiem istnieją sytuacje, kiedy pacjent nie może udzie-

lić w formie pisemnej zgody na zabieg czy badanie stwarzające podwyż-
szone ryzyko, gdyż znajduje się w sytuacji, kiedy nie ma takiej faktycz-
nej możliwości (np. sparaliżowany pacjent, osoba kaleka, niewidoma),
lekarz byłby wówczas ograniczony w udzieleniu niezwłocznie koniecz-
nego świadczenia (a nie zachodziłyby przesłanki zastosowania art. 34
ust. 7 Ustawy o zawodzie lekarza) z uwagi na szczególne wymogi w
zakresie formy pisemnej odnoszącej się do tych osób.

Kodeks cywilny przy czynnościach prawnych dokonywanych przez
osoby, które nie mogą pisać lub czytać, przewiduje możliwość składa-
nia podpisu w formie tuszowego odcisku palca wraz z podpisem innej
osoby lub przez podpis innej osoby poświadczony notarialnie (art. 79 k.c.)
albo w formie aktu notarialnego w stosunku do osób nie mogących czy-
tać (art. 80 k.c.).

Pacjent może potrzebować udzielenia niezwłocznie pomocy w oko-
licznościach wykluczających możliwość uzyskania zgody w jednej z wy-
żej wymienionych form.

Czekanie nadto na uzyskanie zgody w wymaganej formie mogłoby
narażać pacjenta na pogorszenie jego stanu zdrowia i dalszy postęp
schorzenia, gdzie przy czynnościach medycznych czas zwykle odgrywa
przecież znaczącą rolę.

Ponadto niecelowe byłoby ograniczanie lekarza w przeprowadzeniu
dowodu na fakt dokonania czynności bez wymaganej formy, gdy ta nie
wpływa na skuteczność samej zgody.

Przy podniesieniu przez pacjenta, który wcześniej udzielił ustnie sku-
tecznej zgody, iż w ogóle takiej zgody nie udzielił, lekarz byłby „wyklu-
czony” w wykazaniu, iż zgoda została udzielona.

Należy przyjąć, że wymóg formy pisemnej przewidziany w art. 34
ust. 1 ustawy został zastrzeżony dla celów dowodowych, ale z istotną
modyfikacją, iż lekarz, na którego został przerzucony ciężar udowod-
nienia udzielenia zgody, może jej dowodzić wszelkim dostępnymi środ-
kami bez ograniczeń wynikających z art. 74 § 2 k.c.12.

Należy uznać, że zgoda w art. 34 ust. 1 pełni funkcję ochronną w
stosunku do lekarza.

12 Tak też: M. Safian, Prawo i…, s. 67 i  68.
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Przy zabiegach i badaniach, o których mowa w tym przepisie, a więc
związanych z większym niż przeciętnie ryzykiem, zgoda ma element
„obronny” w przypadku roszczeń pacjenta13.

Przy czynnościach tego typu występuje większe ryzyko wystąpienia
ujemnych następstw dla pacjenta, a co za tym idzie, większe prawdopo-
dobieństwo domagania się przez pacjenta rekompensaty zaistniałej szko-
dy.

Lekarz w takiej sytuacji musi udowodnić nie tylko należyte wykona-
nie zabiegu, ale także jego legalność, a więc zezwolenie na dokonanie
zabiegu.

Forma zgody ma na celu ochronę interesów lekarza; skuteczna bę-
dzie udzielona zgoda ustnie, ale dla zabezpieczenia lekarza przed ewen-
tualnym podniesieniem przez pacjenta bezprawnego naruszenia jego
nietykalności cielesnej lepiej, aby ją uzyskał w formie pisemnej.

Ochrona interesów pacjenta nie przejawia się w wyrażeniu pisemnej
zgody, co można by argumentować, iż przez ten wymóg formy ustawo-
dawca chce niejako przestrzec pacjenta przed pochopną decyzją co do
podjęcia zabiegu. Tak jednak nie jest, ponieważ samo wyrażenie zgody
w formie pisemnej nie będzie skuteczne, gdy pacjent o zabiegu nie zo-
stanie szczegółowo poinformowany. Właśnie art. 31 ust. 1 Ustawy o
zawodzie lekarza ma chronić pacjenta przed pochopną decyzją, gdzie
lekarz informuje o ryzyku zabiegu i jego konsekwencjach pozytywnych
i negatywnych.

Konieczne jest też zwrócenie uwagi, że na mocy art. 18 Ustawy z
dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany prowa-
dzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdro-
wotnych.

Dokumentacja dzieli się na indywidualną i zbiorczą. Dokumentacja
indywidualna obejmuje dokumentację indywidualną wewnętrzną, prze-
znaczoną dla potrzeb zakładu, i dokumentację indywidualną zewnętrz-
ną, przeznaczoną dla osób korzystających ze świadczeń zakładu.

Na mocy § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grud-
nia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w
zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.

13 T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2002, s.103 i nast.
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Nr 247, poz. 1819) za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpo-
wiada kierujący komórką organizacyjną zakładu. Na mocy § 6 ust.1 pkt
6 i 7 rozporządzenia w dokumentacji winny się znaleźć istotne infor-
macje dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz inne infor-
macje wynikające z odrębnych przepisów.

I tutaj można przyjąć, że Ustawa o zawodzie lekarza wymaga odno-
towania zabiegu o podwyższonym ryzyku w tejże dokumentacji także
do celów czysto „ewidencyjnych”.

Na mocy § 13 ust. 1 pkt 5 historia choroby pacjenta z przebiegu ho-
spitalizacji musi zawierać pisemne oświadczenie pacjenta lub jego przed-
stawiciela ustawowego albo sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na
przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowot-
nego, w formie wymaganej odrębnymi przepisami.

Poza konsekwencjami w sferze ewidencyjno-administracyjnej szpi-
tala, w przypadku zaniedbań w prowadzeniu dokumentacji medycznej
pacjent może na podstawie art. 24 k.c. dochodzić dokonania czynności
niezbędnych do zapobieżenia naruszeniu jego dóbr osobistych14.

Podsumowując niniejsze rozważania, niezachowanie wymaganej for-
my wywoła w stosunku do lekarza negatywne konsekwencje w sferze
procesowej, przykładowo w sytuacji, kiedy pacjent podniesie, iż w ogó-
le nie wyraził zgody na zabieg, to lekarz będzie musiał wykazać, iż zgo-
da została udzielona, lecz nie można wówczas przed lekarzem stawiać
ograniczeń dowodowych przewidzianych dla formy pisemnej zastrze-
żonej dla celów dowodowych.

14 M. Kolasinski, Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym, Prawo i Medycyna, Warszawa 2002, Nr
11, str. 36.
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1. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających
wymaganiom wiedzy medycznej a procedury ustalające
kolejność dostępu do tych świadczeń

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o
zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz.
89, dalej jako: Ustawa o ZOZ), jednym z podstawowych praw pacjenta
jest prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wie-
dzy medycznej. Przepis ten precyzuje normę konstytucyjną, która w art.
68 przyznaje obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków pu-
blicznych. Realizacji tego prawa mają służyć umowy zawierane przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcami, na podstawie których
w ramach ustalonych limitów pacjent może domagać się dostępu do świad-
czeń zdrowotnych. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie pod-
kreślano, iż obowiązek władzy publicznej zapewnienia ochrony zdrowia
będzie realizowany przy pomocy instrumentarium cywilistycznego, czyli
w drodze umów o świadczenia zdrowotne1.

1Por. orz. SN z dnia 7 sierpnia 2003 r., IV CKN 393/01, Biul. SN 2004 r, nr 1, poz. 11, orz. SN z dnia 15
października 2004 r., II CK 54/04, LEX nr 137581, orz. SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., III CZP 5/01, OSNC
2001 r., nr 11, poz. 161 oraz orz. SN z dn. 5.VII.2004 r., I CK 365/03 (n. publ.), . SN z dn. 2.VII.2004 r., II
CK 271/04, OSNC 2005 r., nr 3, poz. 57, orz. SN z dnia 21 grudnia 2004 r., I CK 320/04, niepubl. Zob. T.
Zimna, Zawieranie umów na świadczenia medyczne, Warszawa 2004 r., s. 28 i nast., D. Lach, Kontraktowa-
nie świadczeń zdrowotnych, PiM 2006 r., nr 3, s. 6, M. Pełka, Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności
cywilnej Kas Chorych, PiM 2000 r., nr 6-7, s. 32, K. Bączyk–Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za
szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007 r., s. 168 - 169.
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W umowie między NFZ a świadczeniodawcą strony, działając w
ramach zasady swobody umów, mogą określić zakres oraz ilość finan-
sowanych świadczeń2. Obowiązek limitowania świadczeń zdrowotnych
wynika z Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środ-
ków publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., Dz.U. nr 210,
poz. 2135 ze zm., dalej jako: ustawa zdrowotna). Zgodnie z art. 136
ustawy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa m.in.
rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwotę
zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy. Zgodnie z art. 132
ust. 4 świadczenia opieki zdrowotnej nie określone w umowie o udzie-
lanie opieki zdrowotnej mogą zostać sfinansowane przez Fundusz
wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. Art. 132 ust. 5 prze-
widuje, iż wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z
zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wy-
sokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie Funduszu. Na tle
wspomnianych przepisów dochodzi do licznych sporów między świad-
czeniodawcami a Funduszem o zapłatę za tzw. świadczenia ponadli-
mitowe.

Należy przyznać, iż mimo że praktyka orzecznicza Sądu Najwyż-
szego nie zawsze była w tym zakresie jednolita, udało się ustalić pe-
wien konsensus co do zagadnień o podstawowym znaczeniu. Po pierw-
sze, w judykaturze dość powszechnie przyjmuje się, że umowa między
świadczeniodawcą a NFZ (poprzednio kasą chorych) jest umową cy-
wilnoprawną. Po drugie, uznaje się, iż Fundusz co do zasady nie od-
powiada za świadczenia, które nie zostały objęte umową oraz nie po-
nosi kosztów związanych z przekroczeniem ustalonych limitów. Jesz-
cze na gruncie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Sąd
Najwyższy orzekł3, iż określa ona jedynie minimalne postanowienia
umowy, lecz nie ogranicza stron w możliwości wprowadzania do niej
dalszych postanowień, które uznały one za istotne i niezbędne. „Stro-
ny mogły to uczynić, a mianowicie przez określenie w umowie nie
tylko ogólnej liczby zakupionych świadczeń, ale także liczby poszcze-
gólnych, rodzajowo odmiennych świadczeń (limity świadczeń wyko-

2Jak trafnie zauważa E. Łętowska, to umowa określa „pulę podażową świadczeń zdrowotnych w ra-
mach ubezpieczenia społecznego”. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002 r., s. 549.
Por.: P. Dobroczek, Glosa do wyroku SN z dnia 17 marca 2005 r., III CK 405/04, PS 2007 r, nr 1, s. 101 i nast.

3Orz. SN z 28 stycznia 2004 r., IV CK 434/02, LEX nr 148696.
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nywanych na poszczególnych oddziałach). Przedmiotem umowy był-
by więc zakup określonej liczby świadczeń danego rodzaju, za któ-
rych wykonanie kasa zobowiązana byłaby zapłacić”. W innym orze-
czeniu4 Sąd Najwyższy stwierdził: „Nasuwa się pytanie, jak oceniać
limity ilości świadczeń określane w umowach między kasami chorych
(obecnie Narodowym Funduszem Zdrowia) i świadczeniodawcami z
punktu widzenia ograniczeń swobody umów wynikających z art. 3531

k.c. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma przeszkód do umownego ustalenia
limitów świadczeń. W powołanym w kasacji art. 53 ust. 4 Ustawy z
dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (da-
lej jako: ustawa o p.u.z) wskazano wręcz, że umowy między kasą cho-
rych a świadczeniodawcami powinny określać maksymalną kwotę zo-
bowiązania kasy chorych wobec świadczeniodawcy. Oznacza to, że w
zasadzie kasa chorych nie miała obowiązku płacić wynagrodzenia za
świadczenia ponadlimitowe”5.

W sytuacji, w której pacjent nie może liczyć na nieograniczony
dostęp do opieki medycznej, kluczowego znaczenia nabiera prawo
do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych proce-
dury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych (art.
19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ZOZ). Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w
Warszawie6 w wyroku wydanym jeszcze na gruncie ustawy o p.u.z.:
„Ustawodawca wprost przewidział dopuszczalność istnienia tzw.
«kolejki medycznej» – również z powodu ograniczoności środków
finansowych, w przypadku gdy jest to możliwe ze względów zdro-
wotnych”. W tego typu przypadkach pacjentowi przysługuje prawo
do oczekiwania na świadczenie na zasadach przewidzianych w usta-
wie zdrowotnej, w prawie międzynarodowym oraz europejskim. W
tym miejscu należy postawić pytania o zasady, jakimi powinien kie-
rować się świadczeniodawca, decydując o kolejności udzielenia
świadczenia zdrowotnego.

4Orz. SN z 13 lipca 2005 r., I CK 18/05, OSP 2006 r., nr 6, poz. 70 z glosą M. Nesterowicza, PiM 2006
r., nr 2, s. 146.

5Zob. też: M. Nesterowicz, Odpowiedzialność NFZ za pozaumowne (ponadlimitowe) świadczenia zdro-
wotne, PiP 2006 r., nr 2, s. 5.

6Orz. Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2004 r., I ACa 1/04, Apel. W-wa 2005 r., nr 2,
poz. 14.
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2. Stan zdrowia pacjenta a kolejność dostępu do świadczeń
zdrowotnych w prawie polskim

Świadczeniodawca, który nie może udzielić świadczeń zdrowotnych
wszystkim pacjentom, jest zobowiązany ustalić odpowiednią kolejność,
w jakiej zainteresowani uzyskają pomoc. Jest przy tym zobowiązany
uwzględnić stan zdrowia chorego. Zagadnienie to reguluje zarówno
ustawa zdrowotna, Ustawa o ZOZ oraz Ustawa o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (tekst jednolity. Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943,
dalej jako ustawa o zaw. lek.). Zgodnie z przytoczonymi ustawami, każ-
dego pacjenta należy zakwalifikować do jednej z następujących grup:

• przypadek nagły,
• przypadek pilny,
• przypadek planowy.
W pierwszej kolejności świadczenia zdrowotne powinny zostać udzie-

lone pacjentom w stanie nagłym, a następnie pilnym. W ostatniej ko-
lejności z pomocy korzystają pacjenci poddawani zabiegom planowym.

Pacjent w stanie nagłym korzysta z prawa do świadczenia zdrowot-
nego poza kolejką7. Ustawa zdrowotna nakazuje w stanach nagłych
udzielać świadczeń zdrowotnych bez wymaganego skierowania, z po-
minięciem procedur dostępowych (art. 19 i art. 60). Obowiązek ten
wynika także z innych aktów rangi ustawowej:

• art. 7 ustawy o ZOZ,
• art. 30 ustawy o zaw. lek.,
• Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410, ze zm., dalej jako:
ustawa o ratownictwie medycznym).

7Zagadnienie to było wielokrotnie poruszane w polskiej literaturze. Zob. m.in.: M. Nesterowicz, Odpo-
wiedzialność cywilna za ograniczenie dostępności do leczenia i nieuzyskanie świadczenia zdrowotnego w nowym
systemie opieki zdrowotnej, PiM 2000 r., nr 6-7, tenże, Prawo medyczne, Toruń 2007 r., L. Kubicki, Zasady
odpowiedzialności prawnej lekarza w świetle nowej Ustawy o zawodzie lekarza, PiM 1999 r., nr 1, tenże,  Obo-
wiązek udzielenia pomocy lekarskiej, PiM 2003 r., nr 13, A. Zoll, Prawo lekarza do odmowy udzielenia świad-
czeń zdrowotnych i jego granice, PiM 2003 r., nr 13, T. Dukiet – Nagórska, Prawnokarne konsekwencje niepod-
jęcia interwencji lekarskiej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w sposób niewłaściwy na skutek niedostatku
środków finansowych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, PiM 2000 r., nr 6-7, J. Kulesza, Lekarski obo-
wiązek pomocy na tle obowiązku ogólnoludzkiego (art. 162 k.k.)., PiM 2006 r., nr 1, M. Filar, Odpowiedzialność
karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy), PiM 1999 r., nr 3, B.
Lewaszkiewicz – Petrykowska, Wina lekarza i zakładu opieki zdrowotnej jako przesłanka odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu, PiM 1999 r., nr 1, W. Daszkiewicz, P. Daszkiewicz, Podstawy
prawne roszczeń o zapłatę za świadczenia medyczne w stanach nagłych, PiP 2006 r., nr 1.
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Przytoczone ustawy posługują się zresztą różnymi terminami dla
określenia zbliżonych stanów faktycznych. De lege lata postulowałbym
łączną interpretację norm prawnych określonych w ustawach o ZOZ,
ustawie o zaw. lek., ustawie zdrowotnej oraz ustawie o ratownictwie
medycznym. Wydaje się, że podstawowymi elementami stanu nagłego
są: ryzyko utraty życia, wystąpienia poważnego uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia. De lege ferenda należałoby postulować przyjęcie
wspólnego pojęcia we wszystkich omawianych ustawach. Pewna unifi-
kacja została poczyniona na gruncie ustawy zdrowotnej oraz ustawy
o ratownictwie medycznym, co niewątpliwie stanowi krok w dobrym
kierunku. Również Sąd Najwyższy w sposób zbliżony rozumie analizo-
wane pojęcie. W orzeczeniu z dnia 4 stycznia 2007 r.8 podkreślił, iż
„świadczeniami zdrowotnymi, o których mowa w art. 7 ustawy o ZOZ
(...) oraz w art. 30 ustawy o zaw. lek.(...) objęte zostały w zasadzie stany
nagłe i niespodziewane, których nie można przewidzieć (np. pacjenci z
udarem mózgu, zawałem serca, poszkodowani w wypadkach drogo-
wych). Nie są nimi zabiegi, które wprawdzie ratują życie, jednak stoso-
wane są u chorych leczonych przewlekle, wymagających regularnego
poddawania się zabiegom medycznym”. Oceniając, czy w danym przy-
padku miał miejsce stan nagły, należy odwoływać się do kryteriów obiek-
tywnych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 listopada 2003 r.9 podkre-
ślił, iż „w żadnym razie nie można aprobować formułowanej w kasacji
tezy, że każde świadczenie spełniane w warunkach subiektywnego od-
czucia zagrożenia dla życia lub zdrowia zgłaszających się do powoda
osób było świadczeniem przewidzianym w art. 7 ustawy o ZOZ Przyję-
cie takiego stanowiska prowadziłoby do zaakceptowania udzielania
świadczeń zdrowotnych bez potrzeby i nieograniczonego zwiększania
kosztów opieki zdrowotnej”10. Określenie, czy pacjent znajduje się w
stanie nagłym jest więc zadaniem świadczeniodawcy.

Pacjent korzystający ze świadczeń w stanie nagłym, określonym w
art. 19 ustawy zdrowotnej, ma prawo do świadczeń jedynie w niezbęd-
nym zakresie, a wynagrodzenie świadczeniodawcy uwzględnia wyłącz-

8V CSK 396/06, Biul.SN 2007/4/15.
9IV CK 189/02, LEX nr 164009. Zob. B. Janiszewska, Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu

Najwyższego, PiM 2006 r., nr 1, s. 51-52.
10Zob. też niepubl. orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (I A Ca 1195/03, I A Ca 1553/03, I A

Ca 154/05, I A Ca 263/05) przywołane w pracy A. Wapińskiej, Przegląd zagadnień w sprawach o zapłatę za
świadczenia ponadlimitowe rozpoznawanych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, PiM 2006 r., nr 1., s. 37.
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nie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdro-
wotnej. Rozwiązanie to zasługuje na krytykę. Nie do pomyślenia jest
sytuacja, w której pacjent przyjęty do szpitala w stanie nagłym uzyskuje
świadczenia zdrowotne w węższym zakresie niż chory cierpiący na po-
dobną chorobę, którego stan zdrowia nie kwalifikował się jednak jako
nagły. Czy pierwszego pacjenta należy leczyć tylko prowizorycznie, w
niezbędnym zakresie, tak jak to przewiduje art. 19 ustawy zdrowotnej,
czy też może zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej, tak jak to okre-
ślono w art. 19 ustawy o ZOZ11? Wydaje się, iż pacjent w stanie nagłym
zachowuje prawo do takiej samej, jeśli nie lepszej, opieki medycznej co
pacjent z „kolejki”. Odmienne założenie prowadziłoby do dyskrymina-
cji pacjentów przyjętych do ZOZ w stanie nagłym, a tym samym naru-
szałoby zasadę równości określoną w art. 68 ust. 2 Konstytucji12.

Poza opisanymi sytuacjami nagłymi świadczenia opieki zdrowotnej
powinny być udzielane według listy oczekujących. Artykuł 20 ust. 1 usta-
wy zdrowotnej przewiduje, że świadczenia opieki zdrowotnej w szpita-
lach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich
udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca w szczególności po-
winien ustalić kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na
podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy, poinformować pisemnie świad-
czeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnić przy-
czyny wyboru tego terminu oraz nadać pacjentowi kolejny numer. Do-
konanie tych czynności jest równoznaczne z zobowiązaniem się do
udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej (art. 20 ust. 3 ustawy
zdrowotnej), którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie łączyć się
może z odpowiedzialnością kontraktową świadczeniodawcy (art. 471 k.c.).

Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną
część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.
Powinna być ona prowadzona w sposób zapewniający poszanowanie
zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami
medycznymi określonymi w aktach wykonawczych do ustawy zdrowot-

11M. Nesterowicz, Odpowiedzialność NFZ ..., s. 12. Zob. też: A. Turek, Wybrane problemy realizacji
konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia, PiM 2006 r., nr 1, s. 97.

12Zob. też: M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna za ograniczenie ..., s. 7.
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nej. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na
potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świad-
czenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który,
jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio ter-
min udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobior-
cę o nowym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świad-
czenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu
wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świad-
czeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego
ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten
dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki
zdrowotnej na wcześniejszy. W celu otrzymania jednego świadczenia
opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca może
wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Zagadnienie kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej bliżej
precyzuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w
sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadcze-
niodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 200, poz. 1661).
Zgodnie z jego art. 1 każdego świadczeniobiorcę (wyłączając przypad-
ki nagłe) należy umieścić na liście oczekujących na podstawie następu-
jących kryteriów:

• stanu zdrowia świadczeniobiorcy,
• rokowania co do dalszego przebiegu choroby,
• chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu

której ma być udzielone świadczenie,
• zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnospraw-

ności.
Uwzględniając powyższe kryteria pacjenta należy zakwalifikować do

jednej z dwóch kategorii:
• przypadek pilny, gdy istnieje konieczność pilnego udzielenia świad-

czenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość
szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejsze-
nia szans na powrót do zdrowia,

• przypadek stabilny.
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Pacjent zakwalifikowany do grupy przypadków pilnych korzysta ze
świadczeń przed pacjentami z kategorii stabilnej. Warunkiem przypi-
sania do którejkolwiek z grup jest posiadanie skierowania. W przypad-
ku świadczeń udzielanych w szpitalach ostatecznej weryfikacji dokonu-
je lekarz.

Listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej,
co najmniej raz w miesiącu, ocenie dokonywanej przez:

• zespół oceny przyjęć powołany przez świadczeniodawcę, który za-
warł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w przy-
padku szpitali,

• kierownika świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej – w przypadku świadczeń specjali-
stycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,

• świadczeniodawcę – w innych przypadkach.
W skład zespołu oceny przyjęć wchodzą:
• lekarz specjalista w specjalności zabiegowej;
• lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej;
• pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku – inna pielęgniarka albo

położna13.
Do zadań wymienionych podmiotów należy przede wszystkim prze-

prowadzanie oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia pod
względem:

• prawidłowości prowadzenia dokumentacji;
• czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia;
• zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.
Na podobnych zasadach prowadzi listę oczekujących także świad-

czeniodawca udzielający świadczeń wysokospecjalistycznych (art. 22
ustawy zdrowotnej).

Zastosowanie znajdują także postanowienia Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów
ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia
opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 250 poz. 1884). Omawiane rozporządze-
nie określa sposób i kryteria ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwa-
nia na udzielenie świadczeń szpitalnych i wysokospecjalistycznych.

13W przypadku, gdy zespół oceny przyjęć działa przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, rada
społeczna może wyznaczyć do zespołu oceny przyjęć swojego przedstawiciela wykonującego zawód me-
dyczny i nie będącego zatrudnionym w tym zakładzie.
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Zgodnie z art. 3 dopuszczalny czas oczekiwania na udzielenie świad-
czenia opieki zdrowotnej ustalany jest indywidualnie w odniesieniu do
świadczeniobiorcy na podstawie jego stanu zdrowia, dotychczasowego
przebiegu choroby oraz rokowań co do jej dalszego przebiegu. Ustala-
jąc dopuszczalny czas oczekiwania na udzielenie pomocy powinno się
uwzględnić, czy w wyniku nieudzielenia tego świadczenia w określo-
nym czasie istnieje zagrożenie: utraty życia, niezdolności do samodziel-
nej egzystencji lub całkowitej lub trwałej niezdolności do pracy.

3.  Stan zdrowia pacjenta a kolejność dostępu do świadczeń
zdrowotnych w prawie europejskim

3 .1 .  Korzys tan ie  ze  świadczeń  zdrowotnych  w  mie j scu
zamieszkania  pac jenta

Jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone we właściwym terminie,
pacjent może uzyskać pomoc poza terytorium RP na podstawie Rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 1408/71. Prawo europejskie, dążąc do zapew-
nienia właściwej koordynacji14 krajowych systemów zabezpieczenia spo-
łecznego, w inny sposób klasyfikuje pacjentów, dzieląc ich na:

• osoby stale zamieszkujące na terytorium innego (niż właściwe)
państwa członkowskiego,

• osoby czasowo przebywające na terytorium innego państwa
członkowskiego,

• osoby udające się na terytorium innego państwa członkowskiego
w celu uzyskania planowanego świadczenia zdrowotnego.

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 świadczenia rzeczowe realizowane przez in-
stytucję miejsca zamieszkania na rachunek instytucji właściwej. Wo-
bec takiego pacjenta należy postępować tak, jakby był ubezpieczony w
instytucji miejsca zamieszkania.

14Szerzej: S.Gevers, The right to Health Care, European Journal of Health Law 2004 r., nr 11.
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3 .2 .  Korzys tan ie  ze  świadczeń  zdrowotnych
poza  kra jem zamieszkania

Inaczej rysuje się jednak sytuacja pacjentów, którzy korzystają ze
świadczeń zdrowotnych poza krajem zamieszkania. Osobie, która je-
dynie czasowo przebywa na terytorium państwa członkowskiego inne-
go niż właściwe mogą zostać udzielone świadczenia niezwłocznie nie-
zbędne. 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 pacjen-
tem w państwie pobytu przy uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań
faktycznych. W literaturze spotykany jest też pogląd wiążący pojęcie
świadczenia „niezbędnego” ze świadczeniem „natychmiast koniecz-
nym”, określonym w decyzjach Komisji Administracyjnej do spraw Za-
bezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (nr 116 i nr 135)15.
W takim wypadku chodziłoby o zabiegi, które powinny być wykonane
na terytorium państwa pobytu w celu ochrony życia lub zdrowia pa-
cjenta. W celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych obywatel polski
powinien złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ o wydanie mu
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (art. 51 ustawy zdro-
wotnej). Karta upoważnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w
innym państwie członkowskim według tych samych reguł, które obo-
wiązują osoby ubezpieczone w tym państwie.

Od świadczeń niezbędnych należy odróżnić świadczenia zaplanowa-
ne, czyli przypadki, gdy pacjent świadomie opuszcza terytorium państwa
właściwego w celu poddania się leczeniu w innym państwie członkow-
skim. W takiej sytuacji pacjent przed podjęciem leczenia musi uzyskać
zgodę instytucji właściwej. Jeżeli jednak leczenie, o którym mowa, jest
jednym ze świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo państwa
członkowskiego, którego terytorium zainteresowany zamieszkuje oraz
osoba ta nie może być poddana leczeniu w terminie zwykle niezbęd-
nym dla uzyskania leczenia w państwie członkowskim zamieszkania,
uwzględniając aktualny stan zdrowia zainteresowanego i prawdopodob-
ny dalszy przebieg choroby, instytucja właściwa nie może odmówić wy-

15A. Krowicka, E. Pitera-Czyżowska, Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Warsza-
wa 2004 r., s. 108.
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dania zgody na leczenia na terytorium innego państwa członkowskie-
go.

Treść rozporządzenia jest precyzowana przez orzecznictwo ETS, któ-
ry w przeszłości wielokrotnie odwoływał się bezpośrednio do traktatu
rzymskiego – w szczególności zaś zasad swobodnego przepływu usług i
towarów. W sprawach Raymond Kohll – Union des Caisses de Maladie
oraz Nicolas Decker versus Caisse de Maladie des Employés Privés (1998)
ETS orzekł, iż pacjent, który nie uzyskał zgody instytucji właściwej na
skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza terytorium państwa właści-
wego, może ponieść stosowne wydatki samodzielnie, a następnie doma-
gać się ich zwrotu od instytucji właściwej bezpośrednio na podstawie
przepisów traktatowych dotyczących odpowiednio: swobody świadcze-
nia usług (świadczenia dentystyczne) oraz przepływu towarów (zakup
okularów poza państwem właściwym)16. W tym miejscu należy krytycz-
nie ocenić orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z dnia 24 kwietnia 2007 r.17, w którym to stwierdzono: „Jeżeli za-
chodzi daleko idące prawdopodobieństwo, że zainteresowany uzyskałby
zaświadczenie uprawniające do korzystania w innym państwie z leczenia
lub badań diagnostycznych (formularz E112), ale nie wystąpił z wnio-
skiem o wydanie stosownego dokumentu i poddał się leczeniu za granicą
we własnym zakresie i na własny koszt, to w świetle Ustawy (…) o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (…)
nie ma prawa do żądania zwrotu środków poniesionych na opiekę zdro-
wotną”. Wydając cytowane orzeczenie sąd oparł się wyłącznie na odpo-
wiednich przepisach ustawy zdrowotnej, pomijając jednocześnie posta-
nowienia traktatu rzymskiego oraz bogaty dorobek orzeczniczy ETS.

Pacjent polski może uzyskać dostęp do świadczeń zdrowotnych w
dwojaki sposób. Pierwszą drogę przewiduje wyraźnie art. 22.1.c Roz-
porządzenia 1408/71 (oraz przytoczone przez sąd przepisy ustawy zdro-
wotnej). Na tej podstawie pacjent, który zamierza podjąć leczenie na
terytorium innego państwa członkowskiego powinien uzyskać wcześniej-
szą zgodę instytucji właściwej. Po otrzymaniu stosownej autoryzacji
korzysta ze świadczeń na terytorium państwa obcego, tak jakby był tam
ubezpieczony18. Odpowiednie instytucje powinny następnie dokonać

16Raymond Kohll v Union des caisses de maladie, C158/96 oraz Nicolas Decker v Caisse de Maladie des
Employés Privés, C 125/90.

17VII SA/WA 302/07, LEX nr 334099.
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między sobą stosownego rozliczenia w myśl art. 36 rozporządzenia19.
W drugim przypadku chory, powołując się na przepisy traktatowe o
swobodzie przepływu towarów i usług żąda zwrotu kosztów leczenia
bezpośrednio od instytucji właściwej. Trybunał Sprawiedliwości w orze-
czeniu wydanym w sprawie Inizan podkreślił, iż regulacje krajowe, któ-
re umożliwiają pacjentom zwrot poniesionych kosztów bezpośrednio
od instytucji właściwej, nie mieszczą się w zakresie art. 22 rozporządze-
nia. Należy tutaj bezpośrednio stosować przepisy traktatowe dotyczące
swobody przepływu usług20. W omawianej sprawie Fundusz powinien
więc zwrócić poniesione koszty leczenia, tym bardziej że jak zauważył
sąd administracyjny, zachodziło „daleko idące prawdopodobieństwo,
że zainteresowany uzyskałby zaświadczenie”. Podstawą zwrotu powin-
ny być jednak przepisy traktatowe, a nie postanowienia ustawy zdro-
wotnej oraz przepisy o koordynacji.

Co istotne, ETS zalicza do grupy usług także świadczenia zdrowot-
ne. Trybunał w orzeczeniu wydanym 13 maja 2003 r. w sprawie Muller-
Faure/Van Riet, dokonując podziału na świadczenia szpitalne oraz am-
bulatoryjne orzekł, iż co do zasady należy do nich stosować zasady za-
warte w traktacie rzymskim, w szczególności zasadę swobody świad-
czenia usług21. W orzeczeniu wydanym w sprawie Luisi i Carbone ETS
zauważył, iż z prawem świadczeniodawcy do wykonania danej usługi
jest nierozerwalnie sprzężone prawo świadczeniobiorcy do udania się
na terytorium innego państwa członkowskiego celem jej uzyskania22.
Jednocześnie przyjmuje się, iż irrelewantne jest, kto płaci za wykonaną
usługę23. Swoboda świadczenia usług zdrowotnych podlega jednak dość
istotnym ograniczeniom, co ma umożliwić państwom członkowskim
ustalenie rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę medyczną w danym
kraju. Dopuszczalne jest więc ograniczenie praw pacjentów tylko w ta-

18Oznacza 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.

19ETS zwrócił uwagę na tę kwestię w orzeczeniu wydanym 23 października 2003 r. w sprawie Patricia
Inizian v Caisse primaire d’aasurance maladie des hauts – de – Seine, C-56/01.

20E. Mossialos, W. Palm, The European Court of Justice and free movement of patients in the European
Union, International Social Security Review 2003 r., nr 2., s. 11.

21Muller-Faure/Van Riet, C385/99.
22Luisi and Carbone, C286/82,26/83.
23Bond van Adverteerders, C352//85. Zdaniem ETS wynagrodzenie za wykonanie usługi niekoniecznie

musi pochodzić od świadczeniobiorcy.
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kim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ochrony danego systemu
ochrony zdrowia. W konsekwencji instytucja właściwa (np. NFZ) może
odmówić zgody na wykonanie świadczenia za granicą, jeżeli taka usługa
jest dostępna na terytorium właściwego państwa członkowskiego.

Dostępność świadczenia musi być natomiast realna, nie może pozo-
stawać jedynie „na papierze”. Zgodnie z art. 22 zgody nie można od-
mówić, jeżeli pacjent nie może być poddany leczeniu w terminie zwy-
kle niezbędnym dla uzyskania leczenia w państwie członkowskim z
uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia zainteresowanego i praw-
dopodobnego dalszego przebiegu choroby. Świadczeniodawcy oraz
NFZ, ustalając limity świadczeń oraz planując kolejność ich udziela-
nia, powinni uwzględnić ten przepis. W świetle orzecznictwa ETS wy-
daje się, iż sam fakt istnienia kolejki medycznej nie stanowi dostatecz-
nego uzasadnienia dla odmowy skierowania pacjenta do innego pań-
stwa. 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 in-
nym państwie członkowskim, a następnie domagać się zwrotu kosztów
od instytucji właściwej. Ograniczenie zasady swobody świadczenia usług
nie może naruszać praw samych pacjentów24.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele pol-
scy uzyskali prawo do świadczeń zdrowotnych wykonywanych poza te-
rytorium RP na zasadach określonych w rozporządzeniu oraz w samym
traktacie. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, Fundusz finansuje koszty le-
czenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, udzielonych
zgodnie ze wspomnianymi przepisami o koordynacji. Możliwe jest też
skierowanie pacjenta poza terytorium Unii Europejskiej.

3 .3 .  Zakres  wydatków na  leczen ie  f inansowanych
przez  NFZ

W przypadku leczenia i badań diagnostycznych oraz ich kontynuacji
w innym państwie członkowskim UE lub w aństwie członkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodę wydaje

24D. Byrne, Public health in European Union. Baking down barriers, Eurohealth, 2001, 7/4, 2-3, M. Śliwka,
A. Gałęska, Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych w prawie Unii Europejskiej, PiM 2006, nr 25, M. Pasz-
kowska, Prawo pacjenta do planowanego leczenia w innym państwie Unii Europejskiej, PiM 2007, nr 28.
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Prezes Funduszu na wniosek podmiotów określonych w art. 25 ustawy
zdrowotnej. Ustawa do tej pory nie regulowała natomiast kwestii po-
krycia kosztów transportu chorego poza terytorium Polski. Tymczasem
ETS w jednym z wyroków zauważył, iż koszty związane z transportem,
zakwaterowaniem oraz wyżywieniem chorego powinny zostać uznane
za integralną część samego procesu leczenia. To samo dotyczy też wszel-
kiego rodzaju danin publicznych opłacanych przez pacjenta na miej-
scu. Warunkiem uzyskania pokrycia wspomnianych kosztów jest wyka-
zanie, iż są one pokrywane także w państwie właściwym25.

Kwestię tę reguluje nowy art. 25 ustawy zdrowotnej. Omawiany prze-
pis pozwala prezesowi NFZ lub dyrektorowi oddziału wojewódzkiego
Funduszu wydać zgodę na pokrycie kosztów transportu:

1. do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie UE/EFTA – naj-
tańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktual-
nym stanie zdrowia, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia,

2. do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju – najtańszym środ-
kiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie
zdrowia, gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższa-
ją koszty transportu i leczenia w kraju.

Problematyka kierowania pacjentów na leczenie poza terytorium
Polski została doprecyzowana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania dia-
gnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów transportu (Dz.
U. nr 249, poz. 1867). Rozporządzenie określa przede wszystkim pro-
cedurę:

1. wydawania zgody przez Prezesa Funduszu na przeprowadzenie w
innym państwie członkowskim UE/EFTA leczenia lub badań dia-
gnostycznych, które przeprowadza się w kraju, a także pokrycie
kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń,

2. skierowania przez Prezesa Funduszu do przeprowadzenia poza
granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których nie
przeprowadza się w kraju, a także wydanie zgody na pokrycie kosz-
tów transportu do miejsca udzielenia świadczeń,

3. wydanie zgody przez Prezesa Funduszu na kontynuację leczenia

25Ludwig Leichtle v Bundesanstalt für Arbeit, C-8/02. Zob. też A. den Exter, Patient mobility in Euro-
pean Union: Health Spas in Ischia, Italy, Croat Med. J. 2005 r., nr 46(2), s. 197-200.
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lub badań diagnostycznych w innym państwie UE/EFTA, a także
na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń.

W celu uzyskania zgody wnioskodawca składa wniosek do Prezesa
Funduszu, za pośrednictwem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Osoba składająca wniosek wypełnia część I i przekazuje wniosek leka-
rzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który wypełnia część II opiniując
stosownie do złożonego wniosku26:

a. konieczność przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych
wskazanych we wniosku w terminie wcześniejszym niż czas oczekiwa-
nia w kraju, odpowiadający terminowi udzielenia świadczenia okre-
ślonemu w pisemnej informacji dla pacjenta. Lekarz powinien
uwzględnić dotychczasowy przebieg choroby i zastosowane leczenie,
aktualny stan zdrowia oraz prawdopodobny dalszy rozwój choroby,

b. w razie złożenia wniosku o udzielenie świadczenia, którego nie
udziela się w kraju, ocenić należy możliwość przeprowadzenia
wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych w kraju oraz
niezbędność udzielenia takiego świadczenia w celu ratowania ży-
cia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy,

c. w razie złożenia wniosku o kontynuację leczenia – ocenić należy
wpływ przeniesienia wnioskodawcy do innego państwa członkow-
skiego UE/EFTA na stan jego zdrowia lub przebieg prowadzone-
go leczenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 lekarz dokonując oceny stwierdza, czy w da-
nym wypadku zachodzi konieczność zastosowania ściśle określonego
środka transportu, w szczególności środka transportu sanitarnego.
Oddział Funduszu niezwłocznie dokonuje weryfikacji wniosku oraz
przesyła wybranej zagranicznej placówce opieki medycznej tłumacze-
nia części II wniosku i dokonuje uzgodnień dotyczących m.in. wstęp-
nych kosztów udzielenia świadczenia. Oddział może wybrać inną niż
wskazaną we wniosku zagraniczną placówkę opieki medycznej, jeżeli
na podstawie dostępnej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia stwier-
dzi, że placówka ta właściwie przeprowadzi leczenie lub badania dia-

26Zarówno opinia lekarza, jak i późniejsza decyzja Prezesa NFZ powinna zostać wydana na podstawie
obiektywnej, dającej się przewidzieć przesłanki. Niedopuszczalne są jakiekolwiek praktyki dyskryminujące
świadczeniodawców z innych państw członkowskich. Dokonując oceny planowanej metody leczniczej lub
terapeutycznej należy wziąć pod uwagę nie tylko opinię własnego środowiska naukowego, ale także standard
międzynarodowy (Geraets-Smits/Peerbooms, C-157/99). Szerzej: M. Nesterowicz, Prawo obywateli państw człon-
kowskich Unii Europejskiej do świadczeń medycznych na obszarze Wspólnoty, PiP, 2003 r., nr 11, s. 67-79.
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gnostyczne. Po uzgodnieniu kosztów udzielenia świadczenia Fundusz
przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, wy-
pełnioną część wniosku. Prezes wydaje w terminie 5 dni roboczych od
dnia otrzymania dokumentów decyzję w sprawie wydania lub odmowy
wydania wnioskodawcy zgody na przeprowadzenie albo kontynuację
leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokry-
cie kosztów transportu. Zgodnie z art. 25 ust. 4 decyzja ta jest ostatecz-
na. Służy od niej skarga do sądu administracyjnego27.

Na mocy omawianego rozporządzenia pacjent może także domagać
się pokrycia kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania
w kraju. W sytuacji, w której chory uzyskał świadczenia w innym pań-
stwie UE/EFTA, na podstawie przepisów o koordynacji możliwe jest
złożenie wniosku o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia
lub zamieszkania w kraju (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Dyrektor
oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 3 dni roboczych od otrzyma-
nia wniosku z dokumentacją wydaje zgodę na pokrycie kosztów trans-
portu, wskazując najtańszy środek możliwy do zastosowania. Warun-
kiem udzielenia zgody jest jednak ustalenie, że przewidywane koszty
leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju.

Ustawa zdrowotna, obok zagadnień związanych z przepisami o ko-
ordynacji, reguluje problematykę skierowania pacjenta poza granice
kraju celem poddania się leczeniu lub badaniom diagnostycznym. Pre-
zes Funduszu, udzielając zgody, powinien w takim wypadku kierować
się niezbędnością udzielenia świadczenia w celu ratowania życia lub
poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy (art. 26 ust. 1). Prezes Funduszu
może zgodzić się na pokrycie kosztów transportu do miejsca udziele-
nia świadczeń w państwie niebędącym członkiem UE/EFTA lub do
miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju najtańszym środkiem komu-
nikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia, w przy-
padkach uzasadnionych stanem zdrowia. Pacjent może też złożyć wnio-
sek o pokrycie kosztów transportu. W takim wypadku oddział Fundu-
szu niezwłocznie zwraca się do zagranicznej placówki, w której przeby-
wa wnioskodawca, w celu potwierdzenia, że stan zdrowia wnioskodaw-
cy wymaga zastosowania ściśle określonych środków transportu, w szcze-

27Zob. orz. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2006 r., VII SA/
Wa 1758/06, LEX nr 306367.
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gólności sanitarnego. Prezes Funduszu w terminie 3 dni roboczych od
przekazania wniosku przez oddział Funduszu wydaje zgodę na pokry-
cie kosztów transportu albo odmawia jej udzielenia.

4. Wnioski

1. Prawo polskie przyznaje pacjentowi dwa alternatywne uprawnie-
nia. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZOZ pacjent ma prawo
do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy
medycznej. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia od-
powiednich świadczeń przyznano mu uprawnienie do korzystania
z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalają-
cej kolejność dostępu do tych świadczeń.

2. Ustawa zdrowotna oraz ustawy szczególne nakazują świadczenio-
dawcom zakwalifikować pacjenta do jednej z trzech grup przypad-
ków: nagłych, pilnych oraz planowych. Pacjenci z pierwszej grupy
korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej bez skierowania oraz
bez względu na limity określane w umowach między świadczenio-
dawcami a Funduszem. Na krytykę zasługuje ograniczenie prawa
pacjenta jedynie do niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Pacjenci z grupy przypadków pilnych otrzymują świadczenie przed
pacjentami zakwalifikowanymi do grupy planowej. W obu przy-
padkach świadczenia są jednak udzielane wg list oczekujących.
Świadczeniodawca po ustaleniu kolejności powinien na piśmie
poinformować świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadcze-
nia oraz uzasadnić przyczyny wyboru. Tym samym zobowiązuje się
do udzielenia świadczenia.

4. Obywatel polski ma prawo korzystać ze świadczeń opieki zdro-
wotnej w innym kraju UE. Osobie, która jedynie czasowo przeby-
wa na terytorium państwa członkowskiego innego niż właściwe
mogą zostać udzielone świadczenia niezwłocznie niezbędne, na
podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pa-
cjent może też skorzystać ze świadczenia planowego na podstawie
Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 oraz art. 25 i art. 26 usta-
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wy zdrowotnej. Alternatywnie pacjent może ponieść koszt lecze-
nia samodzielnie i domagać się stosownego zwrotu od NFZ na pod-
stawie przepisów traktatowych. Warunkiem jest jednak wykazanie
przesłanek wyszczególnionych w orzecznictwie ETS. W szczegól-
ności oznacza to, iż pacjent, który w kraju miejsca zamieszkania
jest zmuszony oczekiwać na wykonanie świadczenia, może skorzy-
stać z usług medycznych w innym państwie członkowskim, a na-
stępnie domagać się zwrotu kosztów od instytucji właściwej.

5. Ustawa zdrowotna pozwala obecnie na pokrycie nie tylko kosztów
leczenia, ale także transportu pacjenta do miejsca udzielenia świad-
czenia, jak i do miejsca zamieszkania i leczenia w kraju.
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Odpowiedzialność cywilna lekarza za szkody wyrządzoneOdpowiedzialność cywilna lekarza za szkody wyrządzoneOdpowiedzialność cywilna lekarza za szkody wyrządzoneOdpowiedzialność cywilna lekarza za szkody wyrządzoneOdpowiedzialność cywilna lekarza za szkody wyrządzone
przez leki w prawie niemieckimprzez leki w prawie niemieckimprzez leki w prawie niemieckimprzez leki w prawie niemieckimprzez leki w prawie niemieckim

1. W prawie niemieckim brak jest aktu prawnego, który by w szcze-
gólności regulował tylko i wyłącznie odpowiedzialność lekarza w ra-
mach terapii lekami. Sytuacja lekarza jest tutaj regulowana przez na-
stępujące akty prawne: kodeks cywilny (BGB) w rozdziałach dotyczą-
cych odpowiedzialności cywilnej, prawo socjalne (Sozialrecht), prawo
stanu cywilnego (Standesrecht), Ustawę o zawodzie lekarza (Beru-
fsrecht), prawo o szpitalach (Krankenhausrecht) oraz przez prawo kar-
ne (Strafrecht).

W przypadku powstania szkody musi zostać ocenione, czy mamy do
czynienia ze szkodą wywołaną przez sam lek, za który odpowiada pro-
ducent, czy też zachodzi błąd w leczeniu, co będzie czyniło lekarza od-
powiedzialnym za szkodę. Odpowiedzialność lekarza zachodzi wów-
czas, gdy dojdzie do zawinionego naruszenia obowiązku wynikającego
ze swoistej „umowy” pomiędzy lekarzem a pacjentem, bądź do wyrzą-
dzenia szkody czynem niedozwolonym (postępowanie sprzeczne z pra-
wem, z zasadami słuszności, zasadami etyki lekarskiej, co doprowadzi
do powstania szkody). Kontraktowe i deliktowe przesłanki odpowie-
dzialności lekarza są identyczne.

Lekarz jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy le-
czeniu pacjenta. W sytuacji jej braku będzie ponosił odpowiedzialność.
Chodzi tutaj o staranność obiektywną, przyjętą w danej dziedzinie le-
czenia oraz o poziom kwalifikacji lekarza (inny standard będzie wyma-
gany od chirurga czy innego specjalisty, a inny od lekarza rodzinnego).
Poza tym lekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji oraz obja-
śnień związanych z zażywaniem określonego leku. Jest to jego główny
obowiązek wynikający ze swoistej umowy, jaka łączy lekarza oraz pa-
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cjenta1. Ponadto ma on bardzo duże znaczenie przy podejmowaniu przez
pacjenta decyzji o podjęciu zalecanej terapii, ze wszystkimi skutkami,
zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Lekarz jest również zobo-
wiązany do sporządzania dokumentacji z przebiegu leczenia2. Brak lub
błędna dokumentacja nie jest samodzielną, wystarczającą podstawą do
pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności, jednak ma bardzo duże zna-
czenie w postępowaniu dowodowym. Jeżeli lekarz ze swojej winy za-
niedba któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków, można go
pociągnąć do odpowiedzialności.

Z odpowiedzialnością kontraktową mamy do czynienia w sytuacji,
gdy lekarz wykonujący własną praktykę zawiera z pacjentem prywatno-
prawną umowę. Swoista umowa łącząca lekarza z pacjentem jest umo-
wą zlecenia i stosuje się do niej przepisy par. 611 i następne BGB. Od-
powiedzialność kontraktowa lekarza jest odpowiedzialnością opartą na
zasadzie winy. Istotną w tej materii jest reforma wprowadzona ustawą
Schuldrechtsmodernisierung Gesetz w 2002 r. Jej postanowienia w du-
żym stopniu wpłynęły na sytuację lekarza. W związku z tym aktem praw-
nym od 2002 r. możliwe jest pociągnięcie lekarza do odpowiedzialno-
ści przy istnieniu jego domniemanej winy. Podstawę stanowi § 280 BGB.
Odpowiedzialność lekarza nadal opiera się na zasadzie winy, jednakże
doprowadziło to do przerzucenia ciężaru dowodu. Pacjent musi jedy-
nie udowodnić zaniedbanie jakiegokolwiek z obowiązków lekarza oraz
związek przyczynowy. Nie musi już udowadniać winy lekarza. Ten, chcąc
się zwolnić z odpowiedzialności, musi obalić domniemanie winy. Ko-
lejną istotną zmianą wprowadzoną przez reformę z 2002 r. jest to, iż
pacjent może żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną
przez naruszenie umowy łączącej go z lekarzem (§ 253 ust. 2 BGB), a
nie jak do tej pory – tylko przy odpowiedzialności deliktowej (§ 847).

Aby mówić o zawinionej odpowiedzialności lekarza, należy odpo-
wiedzieć na pytanie, jakie obowiązki na nim spoczywają.

Podstawowym obowiązkiem lekarza wobec pacjenta jest zastosowa-
nie skutecznej do danego przypadku terapii, która doprowadzi do jak
najszybszego wyleczenia. Należy brać pod uwagę czasokres terapii oraz
związaną z nim minimalizację występowania skutków ubocznych.

1BGH, VersR 1984, 538 (539).
2BGH, NJW 1989,1538 (1540).
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W związku z tym lekarz jest zobowiązany do dołożenia należytej sta-
ranności (§ 276 ust. 2 BGB), która jest oceniana na podstawie wiedzy
medycznej. Chodzi tutaj o wszelkie publikacje dotyczące określonego
przypadku, praktykę innych lekarzy, protokoły komisji ekspertów itp.
Wiedza medyczna ma charakter dynamiczny, a nie statyczny, toteż za-
wsze będzie brany pod uwagę czas, w którym stosowano określoną te-
rapię, i stan wiedzy medycznej przypadający na ten okres3.

Stosunki łączące pacjenta z lekarzem można podzielić na 3 stadia.
Stadium I rozpoczyna się z momentem pierwszej wizyty u lekarza,

a kończy wraz z opuszczeniem przez niego kliniki z receptą bądź z
lekarstwami. Podczas tego stadium lekarz jest zobowiązany do prze-
prowadzenia wywiadu lekarskiego, zdiagnozowania pacjenta, wybo-
ru odpowiedniej terapii do konkretnego przypadku oraz do objaśnie-
nia jej pacjentowi.

Stadium II rozpoczyna się z momentem opuszczenia przez pacjen-
ta kliniki oraz obejmuje zażycie przez niego leków. W tym stadium
lekarz jest zobowiązany do obserwacji pacjenta i kontroli przeprowa-
dzanej terapii.

Stadium III rozpoczyna się z chwilą wystąpienia szkód u pacjenta
wywołanych przyjmowaniem zalecanych leków. Tutaj lekarz musi roz-
poznać objawy uboczne i możliwie szybko im zapobiec, doprowadzić
do ich ustąpienia oraz nie dopuścić do ponownego ich wystąpienia.

2. Przed zapisaniem leku pacjentowi lekarz musi przeprowadzić wy-
wiad dotyczący historii danego pacjenta (choroby w jego rodzinie, bra-
ne dotychczas leki, alergie na określone leki itp.). Pacjent zobowiązany
jest do mówienia prawdy, a w sytuacji, gdyby zataił odpowiedź na któ-
rekolwiek z pytań, doprowadzi to do uniknięcia odpowiedzialności le-
karza. Lekarz będzie natomiast ponosił odpowiedzialność, gdy zanie-
dba obowiązku zadawania pytań związanych z wywiadem bądź uczyni
to niedbale lub niezupełnie, co doprowadzi do błędnego wywiadu le-
karskiego. Następnym krokiem w leczeniu pacjenta jest prawidłowe
zdiagnozowanie pacjenta, skierowanie go na wymagane, niezbędne ba-
dania, by w rezultacie można było zapisać właściwy lek dla danej cho-
roby. Kolejnym etapem stosunku lekarz – pacjent będzie więc zalece-
nie stosowania określonego leku. Lekarz ponosi odpowiedzialność za

3BGH, VersR 1995, 195 (196).
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zapisanie leku i skutki z nim związane. Dotyczy to również sytuacji, w
której lekarz zapisał pacjentowi lek polecony przez innego lekarza spe-
cjalistę bądź klinikę specjalistyczną4. Lek błędnie zapisany będzie co
do zasady wiązał się z błędną diagnozą i w związku z tym złą terapią. W
tym wypadku dojdzie do braku oczekiwanego skutku w postaci skróce-
nia choroby pacjenta oraz jego wyleczenia. Lekarz będzie ponosił rów-
nież odpowiedzialność za zapisanie leku, którego skuteczność jest wąt-
pliwa lub jest przeciwwskazany w danym przypadku. Wówczas bowiem
część niechcianych skutków, które wystąpią w terapii, będzie miała
związek z zażywaniem tego leku. Odpowiedzialność powstanie również
za zapisanie niewłaściwego leku poprzez pomyłkę. Błędne jest również
przepisanie leku przestarzałego oraz nieaktualnego5, z wyjątkiem gdy
zastosowanie leku przestarzałego w danym przypadku jest do przyję-
cia, a pacjent został poinformowany o możliwych alternatywach6. Przyj-
mowany jest również pogląd, iż nie będzie prowadziło do odpowiedzial-
ności zastosowanie leku przestarzałego, gdy lekarz zbadał ryzyko wią-
żące się z zastosowaniem leku przestarzałego i obecnie stosowanego.
Wprowadzając te wyjątki, orzecznictwo miało na celu pozostawienie
lekarzowi swobody wyboru metody leczenia w okolicznościach związa-
nych z pojedynczym przypadkiem.

Z powyższego wynika, iż z niewłaściwym zapisaniem leku mamy do
czynienia w sytuacji, gdy przepisany przez lekarza i zażyty środek lecz-
niczy wywołuje negatywne skutki lub nie działa w pożądany sposób,
przedłużając okres choroby. W ten zakres będzie również wchodziło
zalecenie złego dawkowania7 w postaci przedawkowania bądź niewy-
starczającej dawki do wyleczenia schorzenia. Błędem będzie również
częstotliwość zażywania leku8 (występować to będzie przy schorzeniach
chronicznych). Kolejną sytuacją będzie wadliwe określenie czasu za-
stosowania określonego leku, jak również wadliwe stosowanie leku.
Warto również pamiętać o tym, iż w prawie niemieckim lekarz będzie
odpowiedzialny za błędne wystawienie recepty w sytuacji, gdy uczyni to
jego podwładny, pracownik, czy też przedstawiciel na jego zlecenie.

4BGH NJW 1972, 1520 (1520).
5BGH NJW 1988, 764.
6OLG Koeln, VersR 1992.
7BGH AHRS 2745/4 - Streptomycin.
8BGH NJW 1983, 1382.
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Można również pociągnąć lekarza do odpowiedzialności za szkody wy-
rządzone przez leki w sytuacji, gdy zaniedbał on obowiązku poinfor-
mowania pacjenta o wszelkich działaniach stosowanego leku, zarówno
pozytywnych, jak i tych negatywnych, albo jeżeli lekarz zalecił błędne
zastosowanie oraz dawkowanie środka leczniczego, co doprowadziło
do powstania szkody. W jednym ze swoich orzeczeń niemiecki Sąd
Najwyższy (BGH) stwierdził, iż lekarz ma obowiązek poinformowania
pacjenta o wszelkich zagrożeniach związanych z zastosowaniem leku,
zarówno u pacjenta, jak i osób trzecich. W stanie faktycznym sprawy w
dniu 1.10.1987 r. trzydziestosiedmioletni powód doznał bólu kończyn,
głowy oraz pleców, jak również wysokiej gorączki. Dwa dni później
doszło do paraliżu lewej ręki. W klinice stwierdzono u niego chorobę
Heinego – Medina, co było skutkiem zarażenia się od dziecka swojej
konkubiny. Dziecko to w dniu 18.08.1987 r. zostało zaszczepione prze-
ciwko porażeniu dziecięcemu szczepionką, która zawierała osłabione
wirusy. Powód oskarżył lekarkę wykonującą zastrzyk o zaniedbanie
obowiązku poinformowania o możliwości wystąpienia zagrożenia u osób
trzecich poprzez kontakt z dzieckiem. BGH stwierdził, iż lekarz jest
zawsze zobowiązany do poinformowania o wiadomych niebezpieczeń-
stwach, nawet tych, które występują najrzadziej.

W prawie niemieckim interesujące jest również to, iż lekarz będzie
odpowiadał za tzw. „zbyt dokładne” objaśnienie skutków ubocznych.
Chodzi tutaj o sytuację, w której poprzez informacje podane przez le-
karza pacjent przestraszy się skutków ubocznych lub interakcji z inny-
mi lekami i w obawie o swoje zdrowie nie zastosuje się do zaleconej
terapii i nie będzie przyjmował leków9. W ogólności lekarz jest zobo-
wiązany do przestrzegania przyjętych standardów leczenia, co oznacza
jak najszybsze wyleczenie, zastosowanie skutecznych leków, które spo-
wodują szybki powrót do zdrowia10. Ponadto powinien zostać zastoso-
wany lek, którego działanie jest optymalne, a zarazem jego szkodli-
wość jest minimalna. Jeśli lekarz nie zna obecnych standardów nauko-
wych związanych z jego dziedziną leczenia, w wyniku czego dojdzie do
powstania szkody u pacjenta, będzie ponosił odpowiedzialność na za-
sadzie winy.

9Heilman, NJW 1990, 1513 (1517).
10OLG Koblenz, VersR 1994.
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Należy zwrócić uwagę na fakt, iż § 84 ust.1 pkt 2 Ustawy o lekach
(AMG), regulujący odpowiedzialność producenta za ulotkę informa-
cyjną, nie wyłącza odpowiedzialności lekarza, czyniąc go odpowiedzial-
nym za informacje o leku i jego działaniach ubocznych. Lekarz bowiem
nie może ślepo wierzyć w ulotkę informacyjną bądź informacje zawar-
te na opakowaniu. Musi zawsze dopełnić swojego obowiązku staran-
ności przy przepisywaniu określonego leku ze względu na obowiązek
posiadania kompletnej wiedzy o właściwościach leku, jego skutkach
ubocznych czy też interakcji z innymi lekami. Z powyższego wynika, iż
przy przepisywaniu określonego leku przez lekarza ulotka informacyj-
na jest niewystarczająca11. Informacja ta musi być uzupełniona ustnym
wyjaśnieniem o działaniu leku. W indywidualnej sytuacji danego pa-
cjenta działania uboczne oraz ryzyko związane z przyjmowaniem środ-
ka leczniczego mogą być różne. Ulotka informacyjna w większości przy-
padków nie będzie aż tak szczegółowa, by opisywać wszystkie możliwe
działanie w związku z indywidualnymi cechami pacjenta. Będzie ona
zawierała zazwyczaj informacje o ogólnych zagrożeniach, występują-
cych u dużej liczby pacjentów. Poza tym może powstać sytuacja, w któ-
rej ulotka informacyjna nie została zredagowana na nowo, podczas gdy
wiadomo, iż istnieją inne działania niż w niej zawarte. Deutsch oraz
Spickhoff mówią, iż jeśli chodzi o obowiązek informacyjny, to produ-
cent leku oraz lekarz wspólnie muszą przedstawić wszystkie wymagane
w konkretnym przypadku informacje o środku leczniczym12. Lekarz
powinien zawsze zapoznawać się z najnowszą literaturą fachową w po-
staci książek oraz gazet, obserwować praktykę innych lekarzy, jak rów-
nież mieć swoje zdanie co do stosowania określonych leków i ich sku-
teczności w konkretnym przypadku. W związku z tym, iż standardy
medycyny mają charakter dynamiczny, w sporach należy brać pod uwa-
gę czas leczenia pacjenta i standardy przyjęte w tym okresie13.

Reasumując, informacje zawarte w ulotce informacyjnej oraz te
udzielane przez lekarza uzupełniają się wzajemnie. Lekarz jest zobo-
wiązany do udzielenia pacjentowi podstawowych informacji dotyczą-
cych leku, odpowiednio do pojedynczego przypadku oraz wszelkiego

11Kienzle, Arzneimittel und Medizinprodukte, Berlin 1998, s. 561.
12Deutsch, Spickhoff, Medizinrecht : Arztrecht, Arzneimittelrecht und Medizinprodukterecht ; eine zu-

sammenfassende Darstellung mit Fallbeispielen und Texten, Berlin 1997, s. 678.
13BGH VersR 1995.
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ryzyka związanego z jego zastosowaniem, biorąc pod uwagę szczególne
cechy każdego pacjenta.

Podczas zażywania leku przez pacjenta lekarz jest zobowiązany do
kontroli pacjenta celem ustalenia, czy występują skutki uboczne, czy
skuteczność leku jest do przyjęcia. Należy jednak pamiętać, iż lekarz
nie może być odpowiedzialny za to, czy pacjent rzeczywiście stosuje się
do terapii mu zaleconej, a w szczególności czy nie dokonuje czynności
niewskazanych przy lekach określonego typu (zażywanie alkoholu bądź
innych używek). Ponadto pacjent często sam będzie zażywał dodatko-
we leki stosując tzw. medycynę domową, co również może doprowa-
dzić do interakcji z lekami przepisanymi przez lekarza, o czym pacjent
nie będzie wiedział. Kontrola lekarza jest również w tym stadium ogra-
niczona przyczynami technicznymi, tzn. pacjent jest zazwyczaj odsyła-
ny do domu i nie podlega dwudziestoczterogodzinnej obserwacji. Wte-
dy niezmiernie trudno jest ustalić winę lekarza, albowiem w wielu przy-
padkach będziemy mieli do czynienia z przyczynieniem się pacjenta.

3. Obowiązki, których naruszenie spowoduje odpowiedzialność le-
karza, występują również po wystąpieniu szkody związanej z zażywa-
niem leku. Wówczas obowiązkiem lekarza będzie ustalenie szkody oraz
staranie się, by ją zmniejszyć lub usunąć. W tym stadium będą obo-
wiązywały te same reguły, co w stadium I, dotyczące rozpoznania cho-
roby oraz zalecenia odpowiedniej terapii. Wiadomym jest, iż wszyst-
kie środki lecznicze posiadają skutki uboczne, toteż lekarz przepisu-
jący określony lek, powinien liczyć się z tym, że mogą one wystąpić
oraz być przygotowany na ich usunięcie14. Lekarz nie będzie odpo-
wiadał za działania uboczne możliwe do przyjęcia w myśl ustawy AMG,
o których poinformował pacjenta i które pacjent przyjął jako ryzyko.
Według niemieckiej ustawy o lekach (AMG), odpowiedzialność jest
możliwa, jeżeli lek wyrządził szkodę na osobie w postaci śmierci lub
uszkodzenia ciała względnie naruszenia zdrowia w stopniu większym
niż nieznaczny, a powyższe spowodowane zostało lekiem wymagają-
cym zezwolenia na dopuszczenie do obrotu albo z tego obowiązku
specjalnym rozporządzeniem zwolnionego. Sformułowanie „większe
niż nieznaczne” zostało wyjaśnione przez sąd OLG Celle, który stwier-
dził, iż można tutaj zastosować wykładnię tego pojęcia przyjętą w 1991 r.

14BGH NJW 1959 1583.
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przez sąd, który rozpatrywał sprawę dotyczącą zakażenia wirusem HIV
poprzez transfuzję krwi. Wnioskowanie to zostało później przyjęte
przez Sąd Najwyższy15. BGH uznał za naruszenie zdrowia każde po-
jawienie się lub eskalację negatywnie odróżniającego się od normal-
nego funkcjonowania organizmu stanu, bez względu na to, czy połą-
czone jest to z bólami odczuwanymi przez pacjenta lub głębokimi
zmianami w stanie zdrowia. W rozpatrywanej sprawie BGH stwier-
dził, iż w przypadku zakażenia wirusem HIV warunki te są spełnione,
pomimo że nie występują żadne choroby związane z osłabieniem sys-
temu immunologicznego (AIDS)16. Taschner uznał jako wystarczają-
ce znaczne pogorszenie się samopoczucia, które należy ocenić na
podstawie obiektywnych kryteriów17. Lekarz będzie jednak odpowia-
dał za nierozpoznanie szkodliwych działań ubocznych określonego
leku i brak jego usunięcia.

4. Szpital odgrywa bardzo ważną rolę w procesie leczenia pacjen-
tów, nie tylko ze względu na przeprowadzane operacje czy inne zabie-
gi, ale również terapię związaną z lekami. Jest to organizacja, pod któ-
rej opieką pozostaje człowiek chory w celu uzyskania pomocy i powro-
tu do zdrowia. Szpital odpowiada zarówno za urządzenia, jak za leka-
rzy i inny personel medyczny. Szpital będzie ponosił odpowiedzialność
za błędy organizacyjne. Chodzi o to, by szpital był zaopatrzony w odpo-
wiednie środki lecznicze, które wymagane są do przeprowadzenia za-
lecanej przez lekarza terapii. Leki te powinny odpowiadać określone-
mu standardowi oraz powinny być dostępne w odpowiedniej ilości. Ja-
sno wyraził to BGH w następującej sprawie18: w szpitalu przeprowa-
dzana była operacja u pacjenta, który posiadał zmniejszoną krzepli-
wość krwi. Podczas operacji w celu zwiększenia krzepliwości został mu
podany, z powodu braku alternatywy w tym momencie, produkt krwio-
pochodny PPSB, który był wówczas dostępny w szpitalu. Wiadomo było,
iż środek ten zwiększa ryzyko zapalenia wątroby. Pacjent rzeczywiście
został zakażony, co spowodowało u niego wystąpienie choroby. BGH
stwierdził, że to szpital ponosi odpowiedzialność za brak pewnego środ-

15Kullmann H.J., Die Rechtsprechung des BGH zum Produkthaftpflichten in den Jahren 1995 – 1997,
NJW 1997 nr 27, s. 43.

16NJW 1991, 1948, s. 1949 (HIV Infektion).
17Taschner H.C., Frietsch E., NJW 1991, 1948 s. 447.
18BGH MedR 1991, 137.
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ka leczniczego, przy zastosowaniu którego można było uniknąć zaka-
żenia pacjenta.

Szpital będzie również ponosił odpowiedzialność za niedostateczny
personel, w sytuacji, kiedy personel jest przeciążony pracą, w wyniku
czego dochodzi do popełnienia przez niego błędów, takich jak na przy-
kład błędne podanie tabletek pacjentom z powodu przypadkowej za-
miany19 (w tym przypadku pielęgniarka podała pacjentowi niewłaściwy
lek, w wyniku czego pacjent zmarł). W innym przypadku sąd OLG
Hamm20 rozstrzygał sprawę, w której jedna pielęgniarka przypadała na
35 pacjentów psychicznie chorych. W tej sytuacji doszło do opóźnienia
w dostarczeniu leków oraz do ich przypadkowej zamiany.

Następną sytuacją, w której szpital będzie ponosił odpowiedzial-
ność, jest błąd personelu wynikający ze złego poinstruowania przez
lekarza co do zastosowania leku (zastrzyk zamiast tabletki), bądź złe
odesłanie pacjenta do innego lekarza specjalisty, który to specjalista
okaże się zupełnie nieodpowiedni do leczenia schorzenia21. Jeżeli bo-
wiem lekarz nie posiada odpowiednich kwalifikacji do przepisania
określonego leku bądź nie zna jego działania na tyle, by pacjent zo-
stał wystarczająco poinformowany, jest on zobowiązany do skierowa-
nia go do specjalisty.

Częstym powodem błędu w leczeniu będzie problem z komunika-
cją, polegającą na nieprzekazywaniu lekarzowi wszystkich informacji
oraz brak dalszego przekazywania informacji przez jednego lekarza
drugiemu.

Szpital musi być odpowiedzialny za leki podawane podczas terapii
zaleconej przez lekarza w nim zatrudnionego, albowiem to w szpitalu
podawane są często wyłącznie zastrzyki określonego typu, jak również
leki o bardzo mocnym działaniu oraz groźnych działaniach ubocznych.
Poza tym środki lecznicze podawane pacjentowi w szpitalu nie są opa-
trzone żadną ulotką informacyjną, toteż pacjent jest w tej sytuacji zda-
ny tylko i wyłącznie na lekarza, którego obdarza swoim pełnym zaufa-
niem. Podstawowym obowiązkiem lekarza jest informowanie pacjenta
o działaniu leku oraz o ryzyku z nim związanym. Wszystkie informacje

19LG Aachen, NJW 1976, 1155.
20OLG Hamm NJW 1993, 2387.
21OLG Köln, VersR 1999, 624 ff.
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podane przez lekarza muszą odpowiadać standardom oraz wiedzy na-
ukowej, jaka istniała w chwili udzielania informacji22.

Reasumując, szpital będzie ponosił odpowiedzialność za działania
lekarza związane z zaniedbaniem przez niego obowiązku dostarczenia
odpowiednich informacji pacjentowi o środkach leczniczych, które mają
być użyte w określonej terapii, jak również za błędy występujące pod-
czas przeprowadzania terapii (zaaplikowanie niewłaściwego leku itp.).
Szpital będzie również ponosił odpowiedzialność za brak wykwalifiko-
wanego personelu, co będzie prowadziło do braku właściwej opieki le-
karskiej i z tym związanych wielu naruszeń. Podstawy tej odpowiedzial-
ności znajdują się w przepisach artykułów BGB, mianowicie § 31,
§ 89, § 278 oraz § 831.

22BGH, VersR 1982, 147 ff; OLG Oldenburg, VersR 1986, 69 ff.
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1. Założenia nowelizacji

W dniu 22 grudnia 2000 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie usta-
wy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wy-
nagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej2. Podstawowe założenie nowelizacji
Ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowa-
nia przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmia-
nie niektórych ustaw3 stanowiło objęcie negocjacyjnym systemem kształ-
towania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców także
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniają-
cych powyżej 50 osób (zwanych dalej „samodzielnymi zakładami”) oraz
zagwarantowanie pracownikom tych zakładów określonej ustawowo
podwyżki płac w latach 2001-2002.

Ustawą nowelizującą z dnia 22 grudnia 2000 r. ustawodawca, regu-
lując wysokość podwyżki wynagrodzeń, przyznał indywidualnym pra-
cownikom samodzielnych zakładów prawa podmiotowe w tym zakre-

1Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie Ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyro-
stu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i Ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej, zwana dalej „ustawą nowelizującą (Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 45).

2Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 45.
3Dz. U. z 1995 r., Nr 1, poz. 2 ze zm., zwana dalej „ustawą o negocjacyjnym systemie”.
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sie. Stanowisko takie należy uznać za ugruntowane zarówno w orzecz-
nictwie4, jak też w doktrynie5. Analogiczny charakter mają też podwyż-
ki wynagrodzeń w latach 2003 i następnych. Treść art. 4a ustawy nowe-
lizującej określa podwyżkę wynagrodzeń w latach 2001-2002. Jednak,
jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w cyt. wyroku z 18 grudnia 2002 r.,
celem tak ukształtowanej przez ustawodawcę podwyżki „było podnie-
sienie wynagrodzeń do poziomu, który tworzył punkt wyjścia do wyko-
rzystania instrumentów ustalania przyrostu wynagrodzeń, określonych
w ustawie o systemie negocjacyjnym”6. Wysokość wynagrodzenia usta-
lona wskutek podwyżki, określonej przepisami ustawy nowelizującej,
„nie ulega więc obniżeniu do poziomu sprzed ich wejścia w życie, choć
może być zmieniona (podwyższona, obniżona) na ogólnych zasadach
prawa pracy”7. Ewentualne obniżki nie mogą jednak przekraczać po-
ziomu „sumy przyrostów wynagrodzenia wynikających z art. 4a ust. 1 i
2 ustawy (…) i najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (…)”8.

2. Prawna podstawa roszczeń samodzielnych zakładów

Konsekwencją uchwalenia ustawy nowelizującej było normatywne
nałożenie na samodzielne zakłady zobowiązań wobec indywidualnych
pracowników z tytułu podwyżki wynagrodzeń. Charakter wprowadzo-
nych przez ustawodawcę uregulowań oraz skutki finansowe dla samo-
dzielnych zakładów wymagają zatem ustalenia podstawy prawnej ewen-
tualnych roszczeń samodzielnych zakładów w związku z uszczerbkiem
finansowym, poniesionym z tytułu podwyżki wynagrodzeń.

Ustalając podstawę prawną opisanych wyżej roszczeń należy pod-
dać na wstępie analizie regulację art. 3571 Kodeksu cywilnego (k.c.).
Przepis ten umożliwiał samodzielnym zakładom dochodzenie zmiany
umowy zawartej z kasą chorych poprzez modyfikację zakontraktowa-

4Uchwała SN z dnia 10 stycznia 2002 r., III ZP 32/01, OSNP 2002/10/229; wyrok TK z dnia 18 grudnia
2002 r., K 43/01, OTK-A  2002/7/96.

5Z. Kubot, Wynagradzanie w zakładach opieki zdrowotnej, „Prawo i Medycyna” 2001/10/88, t.5.
6K 43/01, OTK-A  2002/7/96.
7Uchwała SN z dnia 20 maja 2004 r., II PZP 7/04, OSN 2004/19/327.
8Uchwała SN z dnia 8 grudnia 2004 r., I PZP 8/04, OSN 2005/8/105.
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nej ceny świadczeń. Uchwalenie bowiem cyt. ustawy nowelizującej sta-
nowiło nadzwyczajną zmianę stosunków. Należy jednak zauważyć, iż
korzystanie z tej podstawy prawnej ma obecnie marginalne zastosowa-
nie. Przepis ten nie może stanowić podstawy powództwa w przypadku,
gdy określona umowa wygasła wskutek jej wykonania zgodnie z treścią
zobowiązań stron9. Jednocześnie, zgodnie z art.  3571  k.c., przewidy-
wanie przez samodzielny zakład przy zawarciu umowy nadzwyczajnej
zmiany stosunków, skutkującej nadmiernymi trudnościami związany-
mi ze spełnianiem świadczenia albo groźbą rażącej straty, wyklucza
zasadność roszczenia, wniesionego na tej podstawie. Przewidywanie zaś
w powyższym znaczeniu mogło wystąpić w konkretnej sprawie po do-
niesieniach prasowych, radiowych i telewizyjnych co do uchwalenia
ustawy nowelizującej10. Z uwagi zatem na czas, jaki upłynął od uchwa-
lenia tej ustawy, a także brzmienie art. 316 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego (k.p.c.), nakazującego sądowi uwzględnianie stanu sprawy
istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy, należy rozważyć możliwość
oparcia roszczeń samodzielnych zakładów na innej podstawie prawnej,
znajdującej w praktyce szersze zastosowanie.

2 .1 .  Znaczenie  ar t .  4a  Ustawy  o  negoc jacy jnym
sys temie  i  a r t .  56  k . c .

Źródła praw podmiotowych, przysługujących samodzielnym zakła-
dom, można upatrywać również w regulacji art. 4a Ustawy o negocja-
cyjnym systemie. Na wstępie należy zaznaczyć, że w orzecznictwie były
już rozstrzygane sprawy, w których samodzielne zakłady domagały się
zapłaty z tytułu wypłaty na rzecz pracowników zwiększonych wynagro-
dzeń w latach 2001-200211. Zgodnie zatem z utrwaloną w tym wzglę-
dzie linią orzecznictwa przepis art. 4a w zw. z art. 56 k.c. stanowi pod-
stawę roszczeń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej w stosunku do kasy chorych (NFZ) o zwrot kosztów związanych z
wypłatą zwiększonych wynagrodzeń pracowników. Wskazuje się wszak-
że, iż warunkiem takiej odpowiedzialności jest niezdolność samodziel-

9Wyrok SN z dnia 17 marca 2005 r., III CK 405/04, OSNC 2006/2/36.
10Wyrok SN z dnia 9 czerwca 2005 r., III CK 674/04, LEX nr 180851.
11Wyrok SN z dnia 6 lipca 2006 r., III CSK 66/05, LEX nr 196957; wyrok SN z dnia 12 maja 2006 r., V

CSK 110/05, LEX nr 200911; uchwała SN z dnia 30 marca 2006 r., III CZP 130/05, OSNC 2006/11/177.
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nego zakładu do pokrycia tych kosztów w całości lub w części, pomimo
prawidłowego gospodarowania środkami uzyskanymi na podstawie
umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, zawartej na podstawie art.
53 i nast. Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym12. Należy jednocześnie zauważyć, iż NFZ, utworzony na
podstawie Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia13, przejął zobowiązania kas
chorych, wynikające z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zgod-
nie bowiem z art.  198 ust.  1 i 2 Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia, uchylającej ustawę z dnia 6 lutego
1997 r., NFZ zapewnia ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych ubez-
pieczonym, w szczególności wstępuje w prawa i obowiązki kas chorych
wynikające z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartych
przed dniem wejścia w życie ustawy między kasami chorych a świad-
czeniodawcami. Umowy te obowiązują do czasu zawarcia nowych umów
na warunkach wynikających z niniejszej ustawy. Z kolei na podstawie
art.  231 ust.  2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych14, uchylającej usta-
wę z dnia 23 stycznia 2003 r., umowy o udzielanie świadczeń zdrowot-
nych zawarte na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2004 r. podlegają
rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2004 r., chyba że w ter-
minie 14 dni od dnia wejścia ustawy w życie świadczeniodawca, z któ-
rym zawarto taką umowę, oświadczy Funduszowi, że pozostaje nią zwią-
zany. Jednocześnie zgodnie z art. 232 ust. 1 cyt. ustawy Fundusz wstę-
puje w prawa i obowiązki NFZ.

Analizując przedstawione w powołanym orzecznictwie argumenty,
przemawiające za oparciem roszczeń samodzielnych zakładów na pod-
stawie cyt. art. 4a w zw. z art. 56 k.c. należy zaznaczyć, iż jak wskazał w
uzasadnieniu uchwały z dnia 30 marca 2006 r. Sąd Najwyższy, „kasy
chorych zawierały umowy o udzielanie ubezpieczonym świadczeń zdro-
wotnych (…) z podmiotami mającymi uprawnienia do udzielania ta-
kich świadczeń na podstawie odrębnych przepisów (świadczeniodaw-
cami)…”, przy czym „w orzecznictwie nie budzi wątpliwości cywilno-

12Dz.U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153 ze zm.
13Dz.U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391 ze zm.
14Dz.U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135 ze zm.
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prawny charakter tych umów (…)”. Uznanie też przez Trybunał Kon-
stytucyjny w wyroku z dnia 18 grudnia 2002 r. art. 4a Ustawy o nego-
cjacyjnym systemie za zgodny z art. 2, art. 7 i art. 32 Konstytucji RP
zostało „uwarunkowane rozumieniem tego przepisu jako tworzącego
współodpowiedzialność systemu finansów publicznych za jego wyko-
nanie”, albowiem „publiczne środki, które są lub powinny być prze-
znaczone na opiekę zdrowotną, mają zapewnić realizację zobowią-
zań wynikających z poddanego ocenie przepisu ustawy. Kasy chorych,
na których ciążył obowiązek racjonalnego kształtowania odpłatności
za usługi służby zdrowia, będące podmiotami finansów publicznych,
powinny więc w zakresie swych funkcji wykonywać postanowienia
ustawy nowelizującej”. Zgodnie z art. 56 k.c. „czynność prawna wy-
wołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wyni-
kają z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów”.
Ponieważ art. 4a ustawy „jest elementem obowiązującego porządku
prawnego…”, to „umowy o udzielanie ubezpieczonym świadczeń zdro-
wotnych zawarte na lata 2001 i 2002 stanowiły w związku z art. 4a usta-
wy z dnia 16 grudnia 1994 r. i art. 56 k.c. podstawę roszczeń samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec Narodowego Fun-
duszu Zdrowia jako następcy prawnego kas chorych o zapłatę kwot
niezbędnych do pokrycia kosztów związanych z realizacją obowiązku
wynikającego z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r.”. Dopuszczona
zaś „przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 września 2003 r., I CK
143/03, możliwość uzyskania odszkodowania od władzy publicznej z
tytułu wadliwej legislacji może co najwyżej służyć – jak wskazał Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 17 marca 2005 r., III CK 405/04 – rozwiązy-
waniu sytuacji patologicznych i nie powinna rzutować na przedstawio-
ny wyżej kierunek wykładni art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r.”.
Przyjęta wykładnia art. 4a pozwala zatem „samodzielnemu publicz-
nemu zakładowi opieki zdrowotnej dochodzić kwot niezbędnych do
pokrycia kosztów wypłaconego pracownikom wynagrodzenia bez ko-
nieczności wykazywania szkody wynikłej z niewykonania zobowiąza-
nia w terminie przez kasę chorych (Narodowy Fundusz Zdrowia)”.
Możliwe jest także „dochodzenie tych kwot jako części należnego
umownego świadczenia pieniężnego (…) wraz z odsetkami za opóź-
nienie (art. 481 § 1 k.c.)”.



Prawo i Medycyna 3/2008 (32, vol. 10)

Rafał Lach

124

Również Sąd Najwyższy, opierając się na stanowisku wyrażonym
przez Trybunał Konstytucyjny, wskazał w postanowieniu z dnia 10 li-
stopada 2005 r.15, że „w zasadzie ochrony zaufania do państwa i stano-
wionego przez nie prawa zawarte jest swoiste domniemanie, zgodnie z
którym jeżeli ustawodawca tworzy prawo stanowiące podstawę rosz-
czeń finansowych, a nie określa w sposób jednoznaczny podmiotów zo-
bowiązanych, to czyni zobowiązanym system finansów publicznych”.
Sąd wskazał jednocześnie, że „użyte przez Trybunał Konstytucyjny okre-
ślenie «system finansów publicznych» (…) nie ma wyraźnego znacze-
nia normatywnego w prawie prywatnym, gdzie rozważamy zachowanie
poszczególnych podmiotów, a nie systemu jako takiego (…). Wydatko-
wanie środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia musi więc mieć wy-
raźną podstawę prawną”. Taką zaś podstawę stanowi jedynie łącząca
strony umowa. „Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem treść
stosunku zobowiązaniowego, którego źródłem jest umowa, może być
określona także bezpośrednio przepisami prawa”, na co wskazuje treść
art. 56 k.c. Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym, w umowach z kasą chorych „powinno się określać między innymi
rodzaj i zakres udzielanych przez zakład świadczeń zdrowotnych oraz
zasady rozliczeń z tego tytułu (art. 53 ust. 4). Wynagrodzenie persone-
lu medycznego zatrudnionego przez s.p.ZOZ jest niewątpliwie elemen-
tem kosztu (…)”. W sytuacji, „gdy nastąpiło ustawowe zwiększenie tego
kosztu poprzez podniesienie wynagrodzenia personelu medycznego, to
ten powstały z mocy prawa nowy koszt stał się elementem stosunku
łączącego kasę chorych z s.p.z.o.z”. Zakładowi przysługiwało zatem
„roszczenie w stosunku do kasy o przekazanie mu zwiększonych środ-
ków”. Jeżeli zakład „wykaże, że nie otrzymał należnych mu środków,
po stronie kasy chorych nastąpiło nienależyte wykonanie łączącego ją z
s.p.ZOZ stosunku prawnego. Do oceny skutków tego nienależytego
wykonania stosować należy art. 471 i następne k.c (…)”.

W świetle cyt. wyżej orzecznictwa sama regulacja art. 4a ustawy o
negocjacyjnym systemie nie stanowi samodzielnej podstawy roszczeń
samodzielnych zakładów. Wykładnia literalna i celowościowa wskaza-
nego przepisu nie pozwala w żadnym razie na wyinterpretowanie nor-
my prawnej, zobowiązującej określoną kategorię podmiotów „systemu

15III CZP 99/05, LEX nr 186749.
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finansów publicznych” do wyrównania samodzielnym zakładom dozna-
nego uszczerbku finansowego, powstałego wskutek ustawowej podwyżki
wynagrodzeń. Również Trybunał Konstytucyjny w powołanym wyroku
z dnia 18 grudnia 2002 r., analizując art. 4a Ustawy o negocjacyjnym
systemie, nie podał konkretnej podstawy roszczeń przysługujących sa-
modzielnym zakładom, wskazując jedynie w sposób ogólny na kreowa-
nie przez powyższy przepis współodpowiedzialności systemu finansów
publicznych za jego realizację. Do podobnych wniosków prowadzi wy-
kładnia autentyczna. Zasadniczym bowiem celem ustawy nowelizują-
cej było zagwarantowanie pracownikom samodzielnych zakładów pod-
wyżki wynagrodzeń w ustawowo określonym wymiarze, umożliwiają-
cym dalsze ich kształtowanie w negocjacjach. Jednocześnie, jak trafnie
zauważył Sąd Najwyższy: „kasy chorych, a obecnie Narodowy Fundusz
Zdrowia podlegają przepisom Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (…) Wydatkowanie środków przez Narodowy
Fundusz Zdrowia musi więc mieć wyraźną podstawę prawną”16.

Analizując z kolei regulację art. 4a Ustawy o negocjacyjnym syste-
mie w zw. z art. 56 k.c. jako podstawę roszczeń samodzielnych zakła-
dów, w związku z opisanym stanowiskiem orzecznictwa wyrażonego na
kanwie analizy umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych, zawartych
na podstawie ustawy z dnia 6 lutego 1997 r., należy zaznaczyć na wstę-
pie, iż ustawodawca z pewnością może wpływać na treść konkretnych
stosunków prawnych. Treść cyt. art. 4a Ustawy o negocjacyjnym syste-
mie nie zawiera jednak normy prawnej, która nakazywałaby uwzględ-
nienie kosztów samodzielnych zakładów, powstałych w wyniku uchwa-
lenia ustawy nowelizującej w ustalanej przez strony cenie usług, a także
normy modyfikującej istniejący już stosunek zobowiązaniowy. Bez-
sprzecznie wprowadzona powyższym przepisem podwyżka wynagrodzeń
oznacza zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem samo-
dzielnych zakładów, a zarazem kosztów świadczonych usług. Nie pro-
wadzi to jednak do automatycznego uwzględnienia tych kosztów z mocy
ustawy w treści stosunku zobowiązaniowego. Również przepis art. 53
Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym17, regulujący zakres przedmiotowy umowy o udzielanie świadczeń

16Tamże.
17Dz.U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153 ze zm.
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zdrowotnych, nie zawierał normy prawnej nakazującej uwzględnienie
kosztów powstałych w wyniku uchwalenia ustawy nowelizującej w ra-
mach ustalanej przez strony ceny, jak też normy modyfikującej przewi-
dziane umową ceny świadczonych usług w przypadku zwiększenia kosz-
tów funkcjonowania samodzielnego zakładu. Co więcej, w myśl art.  53
ust. 3 tej ustawy kasa chorych była zobowiązana przy zawieraniu umów
do przestrzegania zasady zrównoważenia kosztów z przychodami. Nadto
suma kwot zobowiązań kasy chorych wobec świadczeniodawców ze
wszystkich zawartych umów musiała się mieścić w planie finansowym
kasy chorych. Zawarcie zaś umowy w przedmiocie świadczenia usług
następowało po przeprowadzeniu konkursu ofert. Do podobnych wnio-
sków odnośnie do ewentualnej modyfikacji treści umów o świadczenie
usług, uwzględniając powyższe rozważania dotyczące minimalnego po-
ziomu wynagrodzeń po roku 200218, prowadzi analiza Ustaw: z dnia 23
stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia19 oraz z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych20. W powołanych
aktach prawnych ustawodawca również nie zdecydował się na wprowa-
dzenie regulacji, nakazującej uwzględnienie w obrębie ustalanej przez
strony ceny świadczeń zdrowotnych kosztów powstałych wskutek uchwa-
lenia cyt. art. 4a. Zgodnie też z art. 72 ust. 1 i 3 cyt. ustawy z dnia 23
stycznia 2003 r. podstawę udzielania świadczeń zdrowotnych finanso-
wanych przez Fundusz stanowiła umowa o udzielanie świadczeń zdro-
wotnych, przy czym suma kwot zobowiązań Funduszu wobec świadcze-
niodawców nie mogła przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych
na ten cel w planie finansowym. W toku postępowania, mającego na
celu zawarcie stosownej umowy, do której zastosowanie znajdowały
przepisy k.c., składane oferty porównywane były w szczególności w za-
kresie ceny oferowanych świadczeń zdrowotnych (art. 91 pkt. 3 i art. 96
ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r.). Ustawodawca w art. 99 cyt.  usta-
wy zastrzegł również, iż zmiana zawartej umowy w zakresie warunków,
które podlegały ocenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jest nie-
ważna, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z oko-

18Uchwała SN z dnia 8 grudnia 2004 r., I PZP 8/04, OSN 2005/8/105.
19Dz.U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391 ze zm.
20Dz.U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135 ze zm.
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liczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo-
wy. Podobne regulacje zawiera ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zgod-
nie z art. 132 ust. 1 tej ustawy podstawę udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej stanowi umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
do której zastosowanie znajdują również co do zasady przepisy k.c. (art.
155 ust.  1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.).  Zawieranie przez Fun-
dusz umów, zgodnie z art.  139 ust.  1 cyt. ustawy,  odbywa się po prze-
prowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań, zaś
przy porównywaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględnia się w
szczególności ceny oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kal-
kulacje kosztów (art. 148 cyt. ustawy).  Również w przypadku tej usta-
wy nieważna jest zmiana zawartej umowy, jeżeli dotyczy warunków,
które podlegały ocenie przy wyborze oferty, chyba że konieczność wpro-
wadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 158 ust.  1 cyt.  ustawy).

Ceny świadczonych usług, uwzględniające również koszty funkcjo-
nowania samodzielnego zakładu związane z wypłacanymi wynagrodze-
niami, stanowią zatem zgodnie z powyższymi regulacjami element oce-
ny podczas konkursu ofert lub rokowań. Celem wprowadzenia takiego
trybu zawierania umów było zagwarantowanie racjonalnego wydatko-
wania środków publicznych poprzez minimalizację cen usług, przy
uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej kas chorych (Funduszu),
jak też świadczeniodawców. W efekcie w przypadku powstania dodat-
kowych kosztów funkcjonowania samodzielnych zakładów po uchwa-
leniu ustawy nowelizującej, umowy o udzielanie świadczeń mogły pod-
legać zasadniczo modyfikacji poprzez złożenie zgodnego oświadczenia
przez strony. Ewentualną podstawę zmiany umowy mógł stanowić tak-
że cyt. art. 3571 k.c.

Należy też zwrócić uwagę na kolejną istotną kwestię, wynikającą z
uzasadnienia powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
18 grudnia 2002 r.21. Otóż ustawa nowelizująca „obciąża odpowiedzial-
nością ten segment finansów publicznych, za którego pośrednictwem
realizowane są obowiązki władzy publicznej określone w art. 68 ust. 2
Konstytucji. Nie oznacza to, iż samodzielnym publicznym zakładom

21K 43/01, OTK-A 2002/7/96.
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opieki zdrowotnej przysługuje pełna rekompensata wydatków na pod-
wyższenie wynagrodzeń. Istnieć powinien jednak mechanizm takiej re-
dystrybucji zwiększonych środków na opiekę zdrowotną, który pozwoli
na zapobieżenie pogorszeniu warunków funkcjonowania placówki z
powodu wypełniania przez nią ustawowego obowiązku podniesienia
wynagrodzeń pracowniczych”. Zakres zatem odpowiedzialności sekto-
ra finansów publicznych powinien umożliwiać samodzielnemu zakła-
dowi funkcjonowanie na poziomie dotychczasowym, a więc sprzed
uchwalenia powyższej ustawy, przy dołożeniu przez ten podmiot nale-
żytej staranności. Uznanie jednak, iż podstawę roszczeń samodzielnych
zakładów stanowi art. 471 k.c., mogłoby w istocie skutkować ogranicze-
niem opisanego zakresu odpowiedzialności sektora finansów publicz-
nych w przypadku wykazania przez kasę chorych (obecnie NFZ), iż
nieprzekazanie środków na zwiększone ustawowo wynagrodzenia, nie-
zależnie od deficytu kasy w danym okresie, nastąpiło ze względu na
okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności22.

Z powyższych zatem rozważań wynika, iż art. 4a Ustawy o negocja-
cyjnym systemie, również w związku z art. 56 k.c., nie stanowi podstawy
prawnej roszczeń samodzielnych zakładów związanych z finansowym
uszczerbkiem, powstałym wskutek wypłaty wyższych wynagrodzeń.

2 .2 .  Koncepc ja  bezprawia  leg i s lacy jnego

W świetle powyższych rozważań analizy wymaga również regulacja
art. 417 k.c. w zw. z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP jako podstawa odpo-
wiedzialności z tytułu bezprawia legislacyjnego. Zgodnie z art. 5 Usta-
wy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw23 do zdarzeń i stanów powstałych przed dniem
wejścia w życie ustawy zastosowanie znajduje przepis art. 417 k.c. w
dotychczasowym brzmieniu. Z tych też względów przedmiot dalszej
analizy będzie stanowił art. 417 k.c. o tej właśnie treści.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku
z dnia 4 grudnia 2001 r. uznał art. 417 k.c. za zgodny z Konstytucją
RP z tym zastrzeżeniem, iż będzie on rozumiany jako podstawa od-

22Postanowienie SN z dnia 10 listopada 2005 r., III CZP 99/05, LEX nr 186749.
23Dz. U. z 2004 r. Nr 162 poz. 1692.
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powiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgod-
ne z prawem działanie funkcjonariusza państwowego przy wykony-
waniu powierzonej mu czynności24. Trybunał uznał zatem za niezgod-
ną z Konstytucją RP jedynie rozszerzającą wykładnię tego przepisu,
ukształtowaną przed 1997 r. i sprzeczną ze ścisłą wykładnią językową.
Zgodnie bowiem z treścią cyt. art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, każdy ma
prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez
niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Powyższe
przepisy stanowią zatem podstawę prawną odpowiedzialności za nie-
zgodne z prawem działania, będące zaprzeczeniem norm prawnych
na wszystkich jej szczeblach, poczynając od samej Konstytucji RP, a
zarazem przy wyeliminowaniu przesłanki w postaci winy25, w tym za
bezprawie legislacyjne26. Należy podkreślić, iż Trybunał Konstytucyj-
ny w powołanym wyżej wyroku uznał cyt. art. 4a ustawy nowelizującej
za zgodny z Konstytucją RP, z uwagi na uznanie za priorytetową zasa-
dy zaufania do państwa i prawa beneficjentów normy prawnej, a więc
osób, uzyskujących prawa podmiotowe w związku z ustawową pod-
wyżką wynagrodzeń. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny zaznaczył,
że na gruncie tego przepisu występuje kolizja zasad konstytucyjnych27.
Akt ten stanowi bowiem niekompletną i fragmentaryczną regulację
w zakresie finansowania podwyżek płac i w tym względzie narusza
normę art. 2 Konstytucji RP28, uzasadniającą odpowiedzialność od-
szkodowawczą. Równocześnie należy zaznaczyć, iż stanowisko powyż-
sze nie prowadzi do naruszenia kompetencji Trybunału Konstytucyj-
nego przewidzianych w art. 188 Konstytucji RP. Trybunał posiada
bowiem uprawnienia w zakresie stwierdzania „niekonstytucyjności”
aktów normatywnych, „nie jest zaś uprawniony do orzekania o zanie-
chaniach ustawodawcy”29. Ustalenia w zakresie bezprawia legislacyj-
nego, stanowiącego przesłankę odszkodowania, mogą zatem stano-
wić przedmiot ustaleń sądu powszechnego. Odpowiedzialność sekto-

24SK 18/00, Z.U. 2001/8/256, Dz.U. z 2001 r. Nr 145 poz. 1638.
25G. Bieniek, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy po wyroku

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., PS 2002/4/3, t.4.
26Wyrok SN z dnia 24 września 2003 r., I CK 143/03.
27SK 18/00, Z.U. 2001/8/256, Dz.U. z 2001 r. Nr 145 poz. 1638.
28Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Wydanie 6. Wydawnictwo Prawnicze

LexisNexis, Warszawa 2006, s. 337; wyrok SN z dnia 24 września 2003 r., I CK 143/03.
29Tamże.
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ra finansów publicznych ma w istocie ograniczyć uszczerbek finanso-
wy samodzielnych zakładów, związany z naruszeniem zasady rzetel-
nej legislacji w opisanym wyżej znaczeniu.

Na zakończenie należy też zwrócić uwagę na wymiar praktyczny
powyższego stanowiska. Dochodzenie roszczeń na podstawie art. 417
k.c. i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, zasadniczo zapobiega wskazanym
wyżej ograniczeniom odpowiedzialności, związanym z zastosowaniem
art. 471 k.c. Jak bowiem zaznaczono, w takim przypadku wykazanie
przez kasę chorych (obecnie NFZ), iż nieprzekazanie środków na
zwiększone ustawowo wynagrodzenia, niezależnie od deficytu kasy w
danym okresie, nastąpiło ze względu na okoliczności, za które nie
ponosi ona odpowiedzialności, eliminowałaby zasadność dochodzo-
nych roszczeń w tym zakresie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że po-
wyższe przepisy mogą stanowić podstawę prawną roszczeń samodziel-
nych zakładów z tytułu szkód, jakie mogły powstać po 2002 r. wskutek
uprzedniego przekazania niewystarczającej ilości środków w związku
z uchwaleniem ustawy nowelizującej, uniemożliwiającej funkcjono-
wanie zakładu na dotychczasowym poziomie, pomimo prawidłowego
gospodarowania środkami.

3. Konkluzje

I) Art. 3571 k.c. ma obecnie marginalne zastosowanie jako podstawa
prawna roszczeń samodzielnych zakładów w związku z uszczerb-
kiem finansowym powstałym wskutek uchwalenia ustawy noweli-
zującej.

II) Podstawy prawnej opisanych roszczeń samodzielnych zakładów nie
stanowi art. 4a Ustawy o negocjacyjnym systemie, również w zw. z
art. 56 k.c. i art. 471 k.c.

III) Samodzielne zakłady mogą dochodzić roszczeń w związku z bez-
prawiem legislacyjnym, zaistniałym wskutek uchwalenia ustawy
nowelizującej, na podstawie art. 417 k.c. w zw. z art. 77 ust. 1
Konstytucji RP. Dochodzenie roszczeń w myśl powyższych ure-
gulowań zasadniczo eliminuje opisane ograniczenia odpowiedzial-
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ności sektora finansów publicznych na podstawie art. 471 k.c.,
związane z możliwością zwolnienia się od odpowiedzialności kasy
chorych (Funduszu) w przypadku, gdy brak wypłaty wystarczają-
cych środków na zwiększone ustawowo wynagrodzenia nastąpił
ze względu na okoliczności, za które nie ponosi ona odpowie-
dzialności.
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na gruncie ustawy Prawo farmaceutycznena gruncie ustawy Prawo farmaceutycznena gruncie ustawy Prawo farmaceutycznena gruncie ustawy Prawo farmaceutycznena gruncie ustawy Prawo farmaceutyczne

1. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 6
września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne1 „reklamą produktu leczni-
czego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do
stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby
przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji pro-
duktów leczniczych”. Doprecyzowując rozumienie tego terminu, legi-
slator zdecydował się na przykładowe wyliczenie niektórych z jego de-
sygnatów. Chodzi między innymi o: odwiedzanie osób uprawnionych
do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami lecz-
niczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych (art. 52 ust.
2 pkt 3), sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnio-
nych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami
leczniczymi (art. 52 ust. 2 pkt 5) bądź też sponsorowanie konferencji,
zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wysta-
wiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
(art. 52 ust. 2 pkt 6).

Zasadność objęcia regulacjami prawnymi kwestii wzajemnych rela-
cji lekarzy i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi z firma-
mi farmaceutycznymi wydaje się oczywista. W piśmiennictwie wskazu-
je się, iż mogą być one zasadniczo uznawane za formę reklamy leków2.
Chodzi „o możliwie najdalej idące pozbawienie firm farmaceutycznych
możliwości wynagradzania takich osób za promowanie leków wśród na-
bywców, co mogłoby sprzyjać nieracjonalnemu (oderwanemu od przy-

1Tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271.
2M. Świerczyński, Reklama produktów leczniczych według znowelizowanej Ustawy – Prawo farmaceu-

tyczne, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 10, s. 453.
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czyn zdrowotnych) zwiększeniu sprzedaży leków”3. Stosownie do po-
wyższego przepisy Ustawy – Prawo farmaceutyczne przewidują zakaz
kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept (chodzi o le-
karzy, lekarzy stomatologów i lekarzy weterynarzy) „oraz osób prowa-
dzących obrót produktami leczniczymi reklamy produktu leczniczego
polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści material-
nych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizo-
waniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych,
podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego
spotkania” (art. 58 ust. 1). Zabrania się również przyjmowania tego
rodzaju korzyści (art. 58 ust. 2). Powyższe zakazy „nie dotyczą jednak
dawania lub przyjmowania przedmiotów o wartości materialnej nie
przekraczającej kwoty 100 zł, związanych z praktyką medyczną lub far-
maceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub pro-
dukt leczniczy” (art. 58 ust. 3). Ostatni z cytowanych przepisów prawa
farmaceutycznego precyzuje zatem wartość korzyści materialnej, któ-
rej wręczenie jest prawnie dopuszczalne (maksymalnie 100 złotych) oraz
jej charakter (musi to być przedmiot związany z praktyką medyczną
lub farmaceutyczną, który opatrzony został stosownym znakiem rekla-
mującym). Oczywistym jest, że relewantne znaczenie na gruncie art. 58
ust. 3 powoływanej ustawy ma jedynie tzw. wartość rynkowa danego
przedmiotu. Jest zatem obojętne, jaki był koszt jego uzyskania przez
osobę, która go następnie wręcza. Z kolei drugi konieczny element praw-
nej charakterystyki dopuszczalnej korzyści materialnej odpowiada za-
pisowi art. 94 ust. 1 in fine dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się
do produktów leczniczych stosowanych u ludzi z 6 listopada 2001 r4.
Nie każdy zatem tzw. gadżet reklamowy spełnia powyższe kryteria.

2. W wypowiedziach piśmienniczych wskazuje się na wadliwości za-
pisów przewidzianych w art. 58 Ustawy – Prawo farmaceutyczne i wią-
żące się z tym problemy w ich stosowaniu5. Zwraca się uwagę na cechu-
jącą je zbędną kazuistykę, czego negatywną konsekwencją w wymiarze
praktycznym może być ich dysfunkcjonalność. Przykładowo: wyrażono

3M. Świerczyński, Reklama produktów…, s. 453.
4Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 311/67 z 28 listopada 2001 r.
5Zob. m.in. P. Białecki, Wybrane zagadnienia związane z reklamą produktów leczniczych, na tle Ustawy -

Prawo farmaceutyczne, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 130.
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pogląd, zgodnie z którym zakaz z art. 58 ust. 1 prawa farmaceutyczne-
go dotyczący organizowania i finansowania spotkań promocyjnych pro-
duktów leczniczych nie obejmuje zakresem swego zastosowania rekla-
my produktu leczniczego w formie sponsorowania konferencji, zjaz-
dów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania
recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi (art. 52
ust. 2 pkt 6 tej ustawy). Wynika to z tego, iż art. 58 ust. 1 odnosi się
jedynie do formy reklamy wymienionej w art. 52 ust. 2 pkt 5. W pełni
uprawniony wydaje się przeto wniosek uznający za dopuszczalną przy-
kładowo reklamę produktu leczniczego polegającą na organizowaniu
konferencji, podczas której przejawy gościnności wykraczają poza głów-
ny cel spotkania. Rzecz jasna nie mogą one przybierać innej postaci
zakazanej na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy – Prawo farmaceutyczne6.

Na gruncie powołanych przepisów prawa farmaceutycznego w wy-
powiedziach piśmienniczych wyraźnie akcentuje się, iż nie każdy przy-
padek, w którym mamy do czynienia z transferem jakichkolwiek skład-
ników majątkowych pomiędzy podmiotami, podlega zakazom statuowa-
nym w art. 58 tej ustawy. Poza zakresem regulacji pozostają wypadki, w
których „wręczanie korzyści nie jest związane z prowadzeniem rekla-
my produktów leczniczych. Należy przez to rozumieć sytuację, gdy po-
przez wręczenie korzyści nie zachęca się do stosowania określonego
produktu leczniczego. W takiej sytuacji konieczne jest wyraźne wska-
zanie podstawy prawnej przekazywania takich korzyści, np. umowy o
dzieło lub świadczenie usług, konkursu o niepromocyjnym charakterze
itp.”7. Podobnie „istotą tego zakazu jest zakazanie oferowania korzyści
mającego na celu zwiększenie sprzedaży, dostarczania czy przepisywa-
nia leków. Ta okoliczność przesądza o uznaniu pewnych działań za do-
puszczalne, pomimo że dochodzi do przesunięć majątkowych pomię-
dzy firmą farmaceutyczną a lekarzem. Niewątpienie będzie tak przy
zawieraniu umów z lekarzem, np. zlecenia wygłoszenia referatu na kon-
gresie medycznym. Przykładem dopuszczalnych działań będą także, pod
pewnymi warunkami, konkursy wiedzowe dotyczące danego schorze-
nia, w ramach których przyznawane są nagrody lekarzom. Wydanie w
tym przypadku nagrody zdobytej w konkursie generalnie nie będzie

6P. Białecki, Wybrane zagadnienia…, s. 131.
7J. Adamczyk, M. Świerczyński, Wybrane problemy prawne z zakresu reklamy produktów leczniczych –

cz. II, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 16, s. 801.
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stanowić wręczenia nagrody, o którym mowa w art. 58”8. Tak więc jeże-
li przykładowo „nie będzie można wykazać, iż wyjazd osób uprawnio-
nych do wystawiania recept był związany z reklamą produktu leczni-
czego, a np. z pogłębianiem ich wiedzy z zakresu jakiegoś problemu
medycznego, bez wyraźnych i jednoznacznych odniesień do konkret-
nych produktów leczniczych, zarzut naruszenia postanowień art. 58 ust.
1 (…) mógłby być uznany za bezzasadny”9.

3. W wypadku regulacji z art. 58 ust. 3 prawa farmaceutycznego po-
jawiają się wątpliwości odnośnie sposobu rozumienia zawartego tym
przepisie – w odniesieniu do spotkań promocyjnych produktów leczni-
czych – zwrotu „podczas których przejawy gościnności wykraczają poza
główny cel tego spotkania”. W odróżnieniu od wcześniej przedstawio-
nej kwestii, pozostawiono zatem ten problem praktyce. Z całą pewno-
ścią nie ma w tym wypadku rozstrzygającego znaczenia kwota 100 zł.
Nie chodzi tu bowiem o wartość tych „przejawów gościnności” (która
może być nawet znaczna), lecz wymagana jest zgodność z zasadniczym
celem spotkania promocyjnego produktów leczniczych. W związku z
powyższym przykładowo trudno byłoby zakwalifikować jako dopusz-
czalny „przejaw gościnności” sytuacji, gdy w czasie konferencji nauko-
wej przewidziany jest wypoczynkowy rejs ekskluzywnym jachtem na
koszt firmy farmaceutycznej. Podobnie „takimi przejawami będzie np.
organizowanie wystawnego przyjęcia, wyścigi samochodowe itd.”10.

4. Do czasu nowelizacji art. 58 ust. 3 dokonanego Ustawą z 30 marca
2007 r. o zmianie Ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie nie-
których innych ustaw11 (która weszła w życie w dniu 1 maja 2007 r.)
przepis przewidywał niestosowanie zakazów z art. 58 ust. 1 i 2 co do
„dawania lub przyjmowania przedmiotów o znikomej wartości mate-
rialnej opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt lecz-
niczy”. De lege lata chodzi natomiast o przedmioty „o wartości mate-
rialnej nie przekraczającej kwoty 100 złotych, związanych z praktyką
medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym
daną firmę lub produkt leczniczy”. Bez wątpienia intencją dokonanej
zmiany było doprecyzowanie – poprzez zastąpienie pojęcia „znikomej

8M. Świerczyński, Reklama produktów… , s. 453.
9P. Białecki, Wybrane zagadnienia…, s. 130-131.
10M. Świerczyński, Reklama produktów…, s. 454.
11Dz.U. Nr 75, poz. 492.
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wartości materialnej” precyzyjnym określeniem „wartości materialnej
nieprzekraczającej kwoty 100 złotych” – granicy dopuszczalnej wręcza-
nej oraz przyjmowanej korzyści materialnej. Legislator uległ zatem
pokusie wprowadzenia zapisu dookreślającego dotychczas istniejące
sformułowanie poprzez normatywnie wskazanie wartości pieniężnej,
która niezależnie od realiów konkretnego przypadku precyzyjnie wy-
znaczałaby granicę prawnie dopuszczalnej prezentowanej postaci rekla-
my produktu leczniczego. Dla przedstawicieli handlowych i osób przyj-
mujących tego rodzaju korzyści materialne obecne brzmienie daje pew-
ność, że ich zachowanie polegające na wręczaniu bądź przyjęciu określo-
nej formy gratyfikacji finansowej nie będzie uznane za bezprawne.

Odnotujmy, że jeszcze przed uchwaleniem obecnych rozwiązań w
literaturze podejmowano próby doprecyzowania istniejącego wcześniej
ogólnego zwrotu normatywnego. Odwołując się do regulacji funkcjo-
nującej na gruncie prawa podatkowego12, przyjmowano wówczas, że
maksymalnie chodzi o wartość przedmiotu wynoszącą właśnie 100 zł13.
Podobnie Senat w uchwale z 8 sierpnia 2002 r. w sprawie Ustawy o
zmianie Ustawy – Prawo farmaceutyczne14 zaproponował (pkt 5) zastą-
pienie określenia „o znikomej wartości materialnej” zapisem „o warto-
ści nie przekraczającej 20% najniższego wynagrodzenia pracowników
w rozumieniu prawa pracy”. Propozycja taka nie spotkała się jednak z
akceptacją Sejmu. Miała ona z pewnością tę przewagę nad – nazwijmy
to – „modelem kwotowym”, że w wypadku użytego tzw. systemu para-
metrycznego unikamy konieczności nowelizacji co jakiś czas zapisu usta-
wowego dotyczącego tego zagadnienia.

5. Musimy mieć jednak również świadomość, iż przyjęty model re-
gulacji rozważanej kwestii nie znamionuje się wyłącznie samymi zale-
tami. Gdyby zresztą tak było, to z pewnością prawodawca zdecydował-
by się na wprowadzenie takiej formuły legislacyjnej już w roku 2001,
kiedy uchwalana była Ustawa – Prawo farmaceutyczne. Z łatwością
wyobrazić sobie można bowiem sytuację, w której zaistnieją trudno
akceptowalne konsekwencje, sprowadzające się do istotnej dyferencja-

12Chodzi o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przewidujący zwolnienie z podatku
wartości określonych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego pro-
mocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł.

13J. Adamczyk, M. Świerczyński, Wybrane problemy…, s. 802.
14Druk sejmowy nr 797 z 9 sierpnia 2002 r., IV kadencja.
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cji oceny prawnej różnych przypadków. I tak przykładowo wręczenie
korzyści materialnej w wysokości 90 zł jest prawnie dopuszczalne, zaś
110 zł już nie. Z punktu widzenia funkcji regulacji opisanej normatyw-
nie w art. 58 nie jest pozbawiona znaczenia argumentacja wskazująca,
iż przyjęcie tak ustalonego „sztywnego” kryterium kwotowego nie ma
należytego uzasadnienia. Warto przypomnieć, że w wypadku przestępstw
tzw. łapownictwa biernego (art. 228 k.k.) oraz tzw. łapownictwa czyn-
nego (art. 229 k.k.) ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie
klauzuli normatywnej w postaci chociażby wskazania określonej war-
tości pieniężnej, która pozwoliłaby na odróżnianie łapówki od – przy-
kładowo – zwyczajowo przyjmowanego „upominku”. W literaturze pro-
ponuje się odwołanie w rozstrzygnięciu tej kwestii do zwyczaju wskazu-
jąc, iż „jeżeli jako zwyczaj potraktujemy tylko takie zachowanie, które
zostało utwierdzone przez tradycję, jest powszechnie akceptowane i
które nie narusza przyjętych w społeczeństwie reguł postępowania, to
może on służyć jako kryterium nie tylko odróżniania napiwku od łapów-
ki, ale i wyznaczającego zakres dopuszczalnego przyjęcia «korzyści
majątkowej», takiej, która stanowi symboliczny upominek wręczany
zwyczajowo z okazji wizyty czy na przykład drobny upominek o charak-
terze zwyczajowym (np. długopis)”15.

Kryminalizację naruszenia powyższych zakazów statuuje art. 128
Ustawy – Prawo farmaceutyczne stanowiąc, iż karze grzywny16 podlega
ten, „kto wbrew przepisom art. 58 w ramach reklamy produktu leczni-
czego daje lub obiecuje osobom uprawnionym do wystawiania recept
lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi korzyści ma-
terialne lub przyjmuje takie korzyści”. Mamy w tym wypadku do czy-
nienia z umyślnym typem czynu zabronionego. Sprawca musi mieć za-
tem świadomość, iż swoim zachowaniem narusza ograniczenie statu-
owane w art. 58. Zastrzeżenie to ma szczególne znaczenie w wypadku
tzw. „sytuacji granicznych”, w których wartość korzyści materialnej tyl-
ko nieznacznie przekracza dopuszczalny poziom. Nieświadomość spraw-
cy co do tej wartości wyłącza odpowiedzialność karną za występek z

15A. Barczak-Oplustil (w:) A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P.
Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny.
Część szczególna. Komentarz. Tom II, Kraków 2006, t. 21 do art. 228 k.k., s. 952.

16Odwołując się do przepisu art. 33 § 1 in fine k.k. (w zw. z art. 116 k.k.) części ogólnej obowiązującego
Kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) chodzi o wymiar od 10 do 360
stawek dziennych.
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art. 128 prawa farmaceutycznego. Wynika to z art. 28 § 1 k.k., zgodnie
z którym „nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w
błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię”. Nie ma z tego
punktu widzenia znaczenia fakt, czy w świetle okoliczności konkretne-
go przypadku błąd sprawcy jest usprawiedliwiony, czy też nie.

Warto również odnotować, iż brzmienie art. 128 prawa farmaceu-
tycznego proponowane w rządowym projekcie uchwalonej ostatecznie
w dniu 30 marca 2007 r. Ustawy o zmianie Ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw17 było odmienne od ist-
niejącego de lege lata. Proponowano wówczas następujący zapis: „Kto
w ramach reklamy produktu leczniczego daje lub obiecuje osobom
uprawnionym do wystawiania recept, osobom prowadzącym obrót pro-
duktami leczniczymi korzyści materialne przekraczające kwotę 100 zło-
tych, związane z praktyką medyczną lub farmaceutyczną opatrzone
znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy, w szczegól-
ności prezenty, nagrody, wycieczki, a także organizuje lub finansuje dla
osób uprawnionych do wystawiania recept, osób prowadzących obrót
produktami leczniczymi spotkania promocyjne produktów leczniczych,
podczas których podejmuje w stosunku do zaproszonych działania prze-
kraczające główny cel spotkania, podlega grzywnie”.

Już choćby pobieżna lektura projektowanego zapis ustawowego prze-
konuje, iż był on obarczony bardzo poważnym błędem. Otóż na jego
podstawie mógłby ponosić odpowiedzialność karną przedstawiciel fir-
my farmaceutycznej, który wręcza lekarzowi np. pióro opatrzone zna-
kiem reklamującym produkt leczniczy o wartości 200 zł, zaś nie byłaby
spenalizowana sytuacja, w której tenże przedstawiciel handlowy wrę-
cza lekarzowi przedmiot o wartości przykładowo 10  000 zł, ale nie opa-
trzony znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy! Wa-
runkiem koniecznym realizacji znamion typu czynu zabronionego było
bowiem to, aby wręczane – z naruszeniem zapisu art. 58 ust. 3 powoła-
nej ustawy – korzyści materialne, których wartość przekracza kwotę
100 złotych, opatrzone były znakiem reklamującym daną firmę lub pro-
dukt leczniczy. Obecne brzmienie przepisu art. 128 znamionuje się jed-
nak również istotną wadliwością. Jak się wydaje, jest nią zbyt wąski za-
kres kryminalizacji wynikający z tego, że nie objęto nią wszystkich moż-

17Druk sejmowy nr 1152 z 23 listopada 2006 r., V kadencja.
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liwych sytuacji naruszenia zakazu dokonywania określonych czynności
z art. 58 ust. 3. Poza zakresem penalizacji pozostaje bowiem przykłado-
wo udzielanie korzyści mających wymiar finansowy, niebędących jed-
nak przedmiotami materialnymi. Przykładowo chodzi o finansowanie
wycieczek. Posłużenie się bowiem terminem „korzyść materialna” ozna-
cza, iż jego desygnaty muszą posiadać pewien substrat fizyczny. Zwróć-
my uwagę, że przepis art. 58 ust. 1 wymienia odrębnie „korzyści mate-
rialne” oraz „nagrody, wycieczki”. Co ciekawe, porównując obecny za-
pis z tym, jaki istniał do czasu nowelizacji analizowanego przepisu, na-
leży skonstatować istotne ograniczenie penalizacji. Wówczas bowiem z
treści art. 128 ust. 1 wynikało wprost, iż chodzi również o tego rodzaju
korzyści. Trudno rzecz jasna aprobować sytuację, w której przykłado-
wo wręczenie lekarzowi książki o wartości 110 zł może stanowić pod-
stawę odpowiedzialności karnej osoby udzielającej takiej korzyści, zaś
naruszenie zakazu sfinansowania wycieczki o wartości kilku tysięcy zło-
tych już nie. Pamiętajmy, że z oczywistym naruszeniem standardów
odpowiedzialności karnej mielibyśmy natomiast do czynienia w sytu-
acji, gdy przyjęcie odpowiedzialności karnej oparte byłoby na rozsze-
rzającej wykładni znamion typu czynu zabronionego, nie mieszczącej
się w zakresie wynikającym z wykładni literalnej. Konieczna wydaje się
zatem ingerencja ustawodawcy polegająca na zmianie brzmienia art.
128 Ustawy – Prawo farmaceutyczne w kierunku spenalizowania wszyst-
kich przypadków naruszenia zakazów statuowanych w przepisach art.
58 tego aktu prawnego.
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Mirosław Nesterowicz
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„Błędem w sztuce lekarskiej było przepisanie pacjentce cierpiącej
na astmę oskrzelową pyralginy w postaci iniekcyjnej do zastosowania w
domu drogą doustną, bez przewidzenia możliwości wystąpienia wstrząsu
anafilaktycznego i braku możliwości udzielenia fachowej pomocy me-
dycznej”.

U z a s a d n i e n i e

Andrzej J., działający jako przedstawiciel ustawowy małoletniej Ga-
brieli K., wnosił o zasądzenie na jej rzecz od pozwanych wspólników
spółki cywilnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia
Rodzinna” w B.:

– kwoty 20.000 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami od daty
wytoczenia powództwa,

– renty w wysokości 1.000 zł miesięcznie, do ukończenia przez po-
wódkę 26. roku życia,

– zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
W uzasadnieniu pozwu podał, że jeden z pozwanych – Grzegorz Ch.,

w dniu 10 czerwca 2000 r. przepisał matce powódki Weronice K. leki,
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które wywołały u niej wstrząs anafilaktyczny i w efekcie jej zgon. Był to
błąd w sztuce lekarskiej.

Pozwani w odpowiedzi na pozew wnosili o oddalenie powództwa.
Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 31 maja 2004 r. zasą-

dził solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwotę 20.000 zł wraz z
ustawowymi odsetkami, płatne do rąk Andrzeja K., ustalił na przyszłość
odpowiedzialność pozwanych w stosunku do powódki w zakresie ren-
ty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Co do kosztów procesu
Sąd nakazał pobrać solidarnie od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa
kwotę 2.785,54 zł tytułem części kosztów sądowych, nakazał ściągnąć
na rzecz Skarbu Państwa z zasądzonego na rzecz powódki roszczenia
kwotę 1.707,28 zł tytułem pozostałej brakującej części kosztów sądo-
wych i uznał, że koszty zastępstwa każda ze stron ponosi we własnym
zakresie.

Swoje rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustale-
niach i rozważaniach:

Weronika K. była pacjentką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej „Przychodnia Rodzinna” s.c. w B., którego wspólnikami są po-
zwani – Joanna Z.-C., Barbara P. i Grzegorz Ch. Weronika K. cierpiała
na astmę oskrzelową na tle alergicznym, przewlekłe zapalenie zatok
obocznych nosa i polipy nosa. Od lat leczyła się w Poradni Alergolo-
gicznej w B. W dniach 9 i 10 czerwca 2000 r. zgłosiła się do ZOZ po-
zwanych w związku z wymiotami, bólami brzucha i gorączką. Przyjmo-
wana była przez pozwanego Grzegorza Ch., który wypisał jej leki, w
tym pyralginę w iniekcji do jej doustnego spożycia. Po powrocie do domu
i zażyciu leków Weronika K. poczuła się bardzo źle i straciła przytom-
ność. Wezwane pogotowie ratunkowe po reanimacji i podaniu leków
stwierdziło wstrząs anafilaktyczny. Pacjentka została zabrana do szpi-
tala, gdzie 21 czerwca zmarła.

Ze sporządzonych w sprawie opinii biegłych wynika, że błędem w
sztuce lekarskiej było przepisanie pacjentce cierpiącej na astmę oskrze-
lową – pyralginy w postaci iniekcyjnej do zastosowania w domu doust-
nie, bez przewidzenia możliwości wystąpienia wstrząsu i braku możli-
wości udzielenia fachowej pomocy medycznej. Na podstawie opinii bie-
głych Sąd uznał, że pozwany Grzegorz Ch. mógł i powinien był przewi-
dzieć, że przyjęcie przez Weronikę K. pyralginy może wywołać wstrząs,
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skutkujący przy braku natychmiastowej pomocy jej śmiertelnym zej-
ściem. Ponosi więc odpowiedzialność za skutki śmierci Weroniki K.

Sąd przyjął, że osiągane przez rodziców powódki zarówno dochody,
jak i ich możliwości zarobkowe uzasadniają przyjęcie, że usprawiedli-
wiony koszt utrzymania i wychowania powódki zamyka się w kwocie
1.000-1.100 zł miesięcznie. Otrzymuje ona rentę po matce w wysokości
660 zł miesięcznie, co pokrywa obowiązek alimentacyjny zmarłej We-
roniki K. względem powódki w całości. Wobec powyższego w ocenie
Sądu Okręgowego na datę orzekania brak było podstaw do zasądzenia
na rzecz powódki renty, ani za okres od chwili śmierci jej matki do
momentu wyrokowania, ani kwotowo na przyszłość.

Sytuacja powódki w przyszłości może jednak ulec zmianie i dlatego
Sąd uznał, że przy obecnym braku podstaw do zasądzenia renty i przy
słuszności roszczenia co do zasady na podstawie art. 446 § 2 k.c. słusz-
nym jest ustalenie odpowiedzialności pozwanych w tym zakresie na przy-
szłość. Sąd przyjął też, że wskutek śmierci Weroniki K. sytuacja życio-
wa powódki uległa znacznemu pogorszeniu i uzasadnione jest żądanie
odszkodowania w kwocie 20.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od
daty wytoczenia powództwa. (...)

Apelację od powyższego wyroku w imieniu małoletniej powódki zło-
żył Andrzej K. Wyrok został zaskarżony w części oddalającej powódz-
two oraz w części nakazującej ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa z zasą-
dzonego na rzecz powódki roszczenia kwotę 1.707,28 tytułem pozosta-
łej brakującej części kosztów sądowych. (...)

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Uzasadniony jest jedynie zarzut związany z nakazaniem ściągnięcia

na rzecz Skarbu Państwa z zasądzonego na rzecz małoletniej roszcze-
nia kwoty 1.707 zł, tytułem brakującej części kosztów sądowych. Apela-
cja słusznie wywodzi, że małoletnia powódka była w całości zwolniona
z kosztów sądowych. Orzekając o kosztach procesu należy też wziąć
pod uwagę, że powódka jest dzieckiem. Należy więc przyjąć, że jest to
szczególnie uzasadniony przypadek w rozumieniu art. 102 k.p.c., po-
zwalający na nieobciążanie kosztami małoletniej powódki. Wobec po-
wyższego na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. należało zmienić zaskarżony
wyrok w pkt. V.

W pozostałej części apelacja nie zasługuje na uwzględnienie. Doty-
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czy ona jedynie niezasądzenia przez Sąd na rzecz małoletniej żądanej
renty. Sąd Apelacyjny w pełni podziela w tym zakresie argumentację
przytoczoną w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku i poczynione tamże
ustalenia, które były podstawą przyjęcia przez Sąd Okręgowy braku
podstaw do zasądzenia renty. Bezzasadny jest więc zarzut apelacji na-
ruszenia prawa materialnego, tj. art. 446 § 2 k.c. w zw. z art. 135 k.r.o.
Podstawowym kryterium ustalenia renty przewidzianym w art. 446 § 2
k.c. są usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości
zarobkowe i majątkowe zmarłego. Przez usprawiedliwione potrzeby
uprawnionego (w tym wypadku 5-letniego dziecka) należy rozumieć
potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu odpowiedni do jego wieku
prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Uwzględnić tu należy wiek dziec-
ka, stan zdrowia, kierunek szkolenia i inne indywidualne okoliczności.
Z drugiej strony przy ustalaniu wysokości renty powinna być brana pod
uwagę hipotetyczna wysokość świadczeń alimentacyjnych, do jakich
byłaby zobowiązana zmarła matka małoletniej Gabrieli K. Sąd musi tu
uwzględnić jej hipotetyczne możliwości zarobkowe, biorąc pod uwagę
możliwości na rynku pracy, kształtowanie się wysokości wynagrodze-
nia w danej dziedzinie, zakres kwalifikacji zawodowych itp. Sąd Okrę-
gowy prawidłowo ocenił możliwości zarobkowe i majątkowe zarówno
ojca małoletniej, jak też zmarłej matki. Skarżący w apelacji nie kwe-
stionuje ustaleń Sądu I instancji w tym zakresie. Wbrew wywodom ape-
lacji, Sąd Okręgowy wziął także pod uwagę potrzeby dziecka. Trafne
jest jego stanowisko, że usprawiedliwiony koszt utrzymania i wychowa-
nia małoletniej Gabrieli K. zamyka się w kwocie 1.000-1.100 zł mie-
sięcznie. Skoro więc otrzymuje ona po zmarłej rentę w wysokości 660
zł miesięcznie, nie budzi wątpliwości stanowisko Sądu Okręgowego, że
brak jest podstaw do zasądzenia na jej rzecz renty.

Apelacja nie zawiera żadnych argumentów, które by skutecznie pod-
ważały powyższe ustalenia. Tym bardziej że Sąd Okręgowy przyjmując
słuszność roszczenia o rentę co do zasady, ustalił na przyszłość odpo-
wiedzialność pozwanych w stosunku do Gabrieli K. w zakresie renty.
Dlatego też w tym zakresie Sąd Apelacyjny oddalił apelację na podsta-
wie art. 385 k.p.c.
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G L O S A

1. Lekarz (i zakład leczniczy) nie odpowiadają za niepożądane ubocz-
ne skutki leku. Za szkodę wyrządzoną pacjentowi odpowiedzialność
może ponosić wówczas producent na zasadzie ryzyka zgodnie z przepi-
sami o odpowiedzialności za produkt (art. 4491 i nast. k.c.), chyba że
skutki te ujawniły się na skutek postępu nauki i dane państwo wyłączy-
ło odpowiedzialność za „ryzyko rozwoju” (art. 4493 § 2 k.c.). Jeżeli jed-
nak skutki te były do przewidzenia przez lekarza na skutek wadliwego
sposobu stosowania leku lub stosowania go u niewłaściwego pacjenta
(który nie został należycie zbadany), albo nie do przewidzenia ze wzglę-
du na brak wiedzy lekarza o właściwościach leku lub skutkach ubocz-
nych leku, o czym mógł i powinien wiedzieć, to odpowiedzialność za
szkodę lekarza (zakładu leczniczego) będzie miała pełne podstawy.

Lekarz ma obowiązek wszystko wiedzieć o lekach w zakresie aktual-
nych informacji farmaceutycznych dostarczanych każdemu lekarzowi,
a co najmniej umieszczonych w ulotkach dołączonych do leku. Infor-
macje i ostrzeżenia podane przez producenta na ulotce, z którymi pa-
cjent może się zapoznać, mogą nie zwolnić lekarza od odpowiedzialno-
ści, gdyż nie każdy pacjent ze względu na wykształcenie, stan psychicz-
ny i stan zdrowia może je zrozumieć i właściwie ocenić. Ponadto lek
może być stosowany w różny sposób (doustnie lub w formie iniekcji), w
różnych dawkach w zależności od stanu pacjenta, w połączeniu z inny-
mi lekami. Decyduje o tym lekarz uwzględniając stan zdrowia pacjen-
ta, zaawansowanie choroby i potrzeby terapeutyczne. Dlatego w USA
orzecznictwo stworzyło teorię „poinformowanego (uczonego) pośred-
nika” (learned intermediary, informed intermediary) przyjętą w większo-
ści jurysdykcji amerykańskich1. Po raz pierwszy sformułowano ją w pre-
cedensie Sterling Drug, Inc. v. Cornish (8th Cir.1996), gdzie powiedzia-
no, że producent nie ma obowiązku bezpośredniego ostrzegania pa-
cjentów co do niebezpiecznych skutków ubocznych leków, jeżeli poin-
formował o tym i właściwie ostrzegł pośrednika (lekarza). Ciężar udzie-
lenia pacjentowi informacji przenosi się wówczas na lekarza, który musi
to uczynić, biorąc pod uwagę postawioną diagnozę i indywidualne ce-

1Por. P.R. Ferguson, Liability for Pharmaceutical Products: A Critique of the Learned Intermediary Rule,
“Oxford Journal of Legal Studies” 12/1992, s. 66 i nast.
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chy organizmu chorego. Lekarz musi także pamiętać, że nie ma właści-
wie leków bezpiecznych. Leki są coraz doskonalsze, pozwalają leczyć
choroby dawniej nieuleczalne, lecz jednocześnie są coraz bardziej nie-
bezpieczne. Żaden produkt nie wyrządził tak poważnych szkód na oso-
bie, jak leki2.

W danej sprawie lekarz z pewnością wiedział, że pacjentka Weroni-
ka K. cierpiała na astmę oskrzelową na tle alergicznym, przewlekłe za-
palenie zatok obocznych nosa i polipy nosa i leczyła się w poradni aler-
gologicznej. Gdy zgłosiła się do pozwanego zakładu, miała wymioty,
bóle brzucha i gorączkę. Z uzasadnienia wyroku nie wiadomo, jaką dia-
gnozę postawił pacjentce lekarz, a jedynie, że zapisał jej pyralginę w
postaci iniekcyjnej do stosowania w domu doustnie. Skutkiem tego był
wstrząs anafilaktyczny i śmierć chorej. Wiadomo, że pyralgina może
wywoływać różnorodne kliniczne objawy nadwrażliwości i skutki nie-
pożądane, włącznie ze wstrząsem anafilaktycznym. Lekarz powinien
pacjentce przepisać inne leki o mniejszym ryzyku. Jeżeli jednak ryzyko
stosowania pyralginy zostało przez lekarza podjęte, powinno to mieć
miejsce w zakładzie leczniczym, pod kontrolą lekarza. Sąd na podsta-
wie opinii biegłych uznał, że lekarz powinien był przewidzieć, że w sta-
nie zdrowia pacjentki przyjęcie pyralginy może wywołać wstrząs, a przy
braku natychmiastowej pomocy (lek pacjentka stosowała w domu)
śmiertelne zejście. Wstrząs anafilaktyczny wymaga natychmiastowego
podania adrenaliny, płynów, tlenu i postępowania lekarza zgodnego ze
standardami Europejskiej Rady Resuscytacji. Gdyby lekarz o tym nie
wiedział, nie może to stanowić usprawiedliwienia. Skutkiem tego był
błąd terapeutyczny jako działanie sprzeczne z zasadami wiedzy medycz-
nej3, który sam w sobie oznacza winę lekarza. Przypomnieć trzeba orze-
czenie SN z 13 października 2005 r. (IV CK 161/05, OSP 6/2006, poz.
71, z glosą M. Nesterowicza), który powiedział w uzasadnieniu, że nie-
dostateczna wiedza lekarza przesądza o jego winie co najmniej w stop-
niu niedbalstwa. Wskazując na obowiązek lekarza podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych oraz śledzenia postępów nauki i techniki medycz-

2Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. VIII, Toruń 2007, s. 399 i n., tenże, Odpowiedzialność
cywilna lekarza, szpitala, apteki, producenta i państwa za szkody wyrządzone przez leki, „Prawo i Medycyna”
14/2004, s. 24 i nast.

3Por. M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd. III, Warszawa 1989, s. 92-93; M. Nestero-
wicz, Prawo medyczne, s. 187 i n.; A. Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków
1998, s. 19 i nast.
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nej (wynikający z istoty zawodu i art. 56 ust. 1 KEL) stwierdził, że „igno-
rancja w tym zakresie stanowi winę lekarza”.

2. Ponieważ pacjentka zmarła, powstało prawo do renty i odszkodo-
wania jej małoletniej córki, jako że matka zobowiązana była do alimen-
tacji (art. 446 § 2 i 3 k.c.). Roszczeń tych małoletnia dochodzi sui iuris.
Sąd zasądził kwotę 20.000 zł tytułem odszkodowania za znaczne po-
gorszenie sytuacji życiowej 5-letniego dziecka (w chwili śmierci matki
w dniu 21 czerwca 2004 r. – rocznego dziecka). Odszkodowanie to wy-
daje się za niskie, nastąpiła bowiem utrata matki, od której dziecko
mogło oczekiwać pomocy w wychowaniu przez wiele lat aż do dorosłe-
go życia. Jest to wyjątkowa krzywda świadcząca o bardzo znacznym
pogorszeniu sytuacji życiowej. Tyle jednak dochodził ojciec dziecka, a
sąd nie skorzystał z art. 321 § 2 k.p.c. (wówczas jeszcze obowiązujące-
go) i nie orzekł ponad żądanie4. Suma ta powinna być wyższa i złożona
na rachunku powierniczym na rzecz powódki do czasu uzyskania przez
nią pełnoletności.

Sąd uznał, że obowiązek alimentacyjny matki wobec powódki jest
obecnie pokryty poprzez rentę z ZUS (660 zł). Kierując się zasadą, że
zasądzona renta nie może być wyższa od kwoty, którą matka byłaby
zobowiązana świadczyć z tytułu obowiązku alimentacyjnego, oddalił po-
wództwo o rentę. Ustalił przy tym odpowiedzialność strony pozwanej
na przyszłość, gdyby sytuacja powódki uległa zmianie. Nie wydaje mi
się prawidłowe automatyczne „zaliczenie” renty z ZUS na poczet żą-
dania renty odszkodowawczej. Sąd wziął pod uwagę tylko dochody po-
wódki i jej możliwości zarobkowe (podobnie jak ojca dziecka), pomi-
nął natomiast jej osobisty udział w wychowaniu dziecka. Trudno to oczy-
wiście przeliczyć na pieniądze, jednakże nie można w ogóle pomijać.
Art. 135 § 2 k.r.o. stanowi, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego
„względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie,
może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o
jego utrzymanie lub wychowanie”. Utrata tych osobistych starań daje
podstawę do wyrównania w formie renty5. Sądzę, że roszczenie o rentę
było zasadne (przy uwzględnieniu renty z ZUS). To pozwalałoby po-

4Art. 321 § 2 k.p.c. został uchylony przez Ustawę z 2 lipca 2004 r. o zmianie k.p.c. (Dz.U. Nr 72, poz.
1804), która weszła w życie dnia 4 II 2005 r.

5Por. A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej, Bydgoszcz 2000, s. 91-92.
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wódce na dochodzenie w przyszłości podwyższenia zasądzonej renty w
razie zmiany stosunków (art. 907 § 2 k.c.).

3. Pacjentka Weronika K. zawarła umowę o leczenie z niepublicz-
nym ZOZ, który ponosi odpowiedzialność kontraktową za wyrządzoną
szkodę (art. 471 k.c.) w zbiegu z odpowiedzialnością deliktową (art.
415 w zw. z art. 443 k.c.). Z uwagi na roszczenia odszkodowawcze oso-
by pośrednio poszkodowanej – córki pacjentki, sąd przyjął odpowie-
dzialność deliktową (art. 446 § 2 i 3 k.c.). Ponieważ niepubliczny ZOZ
jest spółką cywilną, nie mającą osobowości prawnej, a w konsekwencji
zdolności sądowej i procesowej, pozwani musieli być wspólnicy, któ-
rych odpowiedzialność jest solidarna (art. 864 k.c.). Zarówno za zobo-
wiązania wynikające z umów, jak i z czynów niedozwolonych wspólni-
ków mających związek z działalnością spółki, odpowiadają oni zarów-
no z majątku wspólnego spółki, jak i ze swoich majątków osobistych.
Gdyby spółka przestała istnieć, powódka może skierować swoje rosz-
czenie wobec majątku osobistego każdego ze wspólników.
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