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„Koszyk” świadczeń gwarantowanych – nowe regulacje

12 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej (zwana dalej „ustawą koszykową”)1, której 
celem jest uregulowanie mechanizmu tworzenia katalogu świadczeń 
gwarantowanych, czyli tzw. koszyka świadczeń zdrowotnych oraz 
stworzenie ustawowych ram funkcjonowania Agencji Oceny Technolo-
gii Medycznych. Wprawdzie ustawa weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale jej kluczowe przepi-
sy dotyczące świadczeń gwarantowanych wchodzą w życie z dniem 
31 sierpnia 2009 r.2 Do tego dnia powinny też wejść w życie niezbędne 
akty wykonawcze. Ustawa koszykowa dotyczy bardzo istotnych spo-
łecznie kwestii zakresu i dostępności do świadczeń zdrowotnych fi nan-
sowanych ze środków publicznych. W opinii ministra zdrowia zawarte 
w niej rozwiązania są jednym z kluczowych elementów w procesie po-
rządkowania systemu ochrony zdrowia.3 Czy nowe regulacje przyniosą 
oczekiwane korzyści czy też okażą się dysfunkcjonalne, przekonamy 
się już w najbliższych miesiącach. Jednak analiza przyjętych przez 
ministerstwo zdrowia rozwiązań oraz uchwalonego przez Sejm tekstu 
ustawy budzi już dzisiaj szereg wątpliwości. Większość z nich zgła-
szana była już na etapie powstawania projektu ustawy. Warto się im 
przyjrzeć.

Ustawa koszykowa składa się z dwóch zasadniczych części. Pierw-
sza dotyczy koszyka świadczeń gwarantowanych, a druga – Agencji 
Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Najwięcej wątpliwości 

1 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).

2 Tekst został oddany do Redakcji PiM w połowie sierpnia 2009 r.
3 List Ministra Zdrowia do Prezydenta RP, http://www.mz.gov.pl/wwwfi les/ma_struktura/docs/listmz_

16072009.pdf
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budzi część dotycząca koszyka. Istotą zmian zawartych w tej części 
jest wprowadzenie nowego sposobu określania koszyka, tj. odejście od 
funkcjonującej od 2004 r. zasady „koszyka negatywnego” na rzecz „ko-
szyka pozytywnego”.

Ustawa koszykowa wprowadza nową defi nicję świadczeń gwaran-
towanych: są to świadczenia fi nansowane w całości lub współfi nan-
sowane ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie.4 
Nowa defi nicja budziła poważne wątpliwości co do zgodności z art. 68 
ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym władze publiczne zapewniają rów-
ny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sytuacji mate-
rialnej. Współfi nansowanie miało być określane kwotowo lub procen-
towo w rozporządzeniach ministra zdrowia. Z uzasadnienia do projektu 
ustawy oraz wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa 
zdrowia wynikało, że dopłaty te w niektórych przypadkach mogły być 
znaczne (np. kilkaset złotych w przypadku operacji endoskopowych) 
i miały mieć raczej charakter fi skalny niż regulujący popyt na usłu-
gi medyczne. Takie dopłaty mogłyby tworzyć barierę w dostępie do 
części świadczeń fi nansowanych ze środków publicznych dla świad-
czeniobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (jak np. 
bezrobotni bez prawa do zasiłku, emeryci, rodziny wielodzietne). W tej 
sytuacji dziwić musiał brak przepisów określających mechanizmy osło-
nowe. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z 2004 r.5 
nie wypowiedział się wprawdzie przeciwko jakiemukolwiek współ-
płaceniu, ale wyraźnie stwierdził, że „ustawa nie może wprowadzać 
modelu pozwalającego na dyferencjację świadczeń w wypadku wystę-
powania podobnych potrzeb zdrowotnych.” Piszę o tych rozwiązaniach 
w czasie przeszłym, gdyż daleko idących zmian w treści ustawy doko-
nały poprawki Senatu. Dzięki nim upoważnienie dla ministra zdrowia 
do określania poziomu lub sposobu fi nansowania danego świadczenia 
(art. 31d) zostało ograniczone jedynie do sytuacji, w których takie do-
płaty występują dzisiaj (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

4 Dotychczasowa defi nicja mówiła, że świadczenia gwarantowane są w całości fi nansowane ze środków 
publicznych.

5 Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03. Sentencja została ogłoszona dnia 15 stycznia 2004 r. 
w Dz. U. Nr 5, poz. 37.



Prawo i Medycyna 3/2009 (36, vol. 11) 7

„Koszyk” świadczeń gwarantowanych – nowe regulacje

transport sanitarny, koszty wyżywienia i zakwaterowania zakładzie 
leczniczo-opiekuńczym i sanatorium uzdrowiskowym). 

Przechodząc do kwestii regulacji dotyczących samego koszyka 
– kilka uwag o funkcjonującym od 2004 r. koszyku negatywnym. Ko-
szyk negatywny to rozwiązanie polegające na wprowadzeniu wykazu 
świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są fi nansowane ze środków 
publicznych. Oznacza to, że pozostałe świadczenia są fi nansowane 
i przysługują świadczeniobiorcy. Takie rozwiązanie zostało przyjęte 
w 2004 r. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych (zwanej dalej uśoz)6. Warto przypomnieć, że 
powodem uchwalenia tej ustawy było uznanie przez Trybunał Konsty-
tucyjny za niezgodną z Konstytucją7 ustawy o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z 2003 r.8 W uzasadnieniu 
do wyroku TK stwierdził, że: „Zgodnie z wymaganiami konstytucyj-
nymi (art. 68 ust. 2) ustawa powinna określać bądź koszyk świadczeń 
gwarantowanych bądź (od strony negatywnej) świadczenia ponadstan-
dardowe, które są fi nansowe ze środków pacjenta.” Niewątpliwie za 
wyborem zasady koszyka negatywnego przemawiały wówczas wzglę-
dy pragmatyczne. TK dał niewiele czasu na uchwalenie nowej ustawy, 
a stworzenie krótkiej listy negatywnej jest nieporównanie łatwiejsze 
niż określenie pozytywnej listy świadczeń gwarantowanych zawiera-
jącej tysiące pozycji. Świadczenia niegwarantowane zostały określone 
w ustawie (art. 16 i 17 uśoz – w brzmieniu sprzed wejścia w życie 
ustawy koszykowej), a w szczególności w załączniku do ustawy, któ-
ry zawierał dwie kategorie tych świadczeń. Pierwsza objęła te, które 
nie były fi nansowane z uwagi na zakres ich zastosowania (np. operacje 
zmiany płci, poradnictwo seksuologiczne czy autoszczepionki), a druga 
– niefi nansowane w poszczególnych zakresach zastosowania (np. pozy-
tonowa tomografi a emisyjna z wyjątkiem przypadków wymienionych 
w załączniku). To dość proste i czytelne rozwiązanie oparte na koszyku 
negatywnym oznaczało, że teoretycznie można było z łatwością określić 

6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.). 

7 Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03. Sentencja została ogłoszona dnia 15 stycznia 2004 r. 
w Dz. U. Nr 5, poz. 37.

8 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. 
U. Nr 45, poz. 391 ze zm.).
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co  przysługuje świadczeniobiorcy.9 W praktyce jednak takiej pewności 
nie było, gdyż w pewnym zakresie koszyk był kształtowany przez NFZ 
poprzez pozbawione podstawy prawnej zarządzenia Prezesa NFZ. Teo-
retycznie zarządzenia te miały dotyczyć jedynie określenia przedmiotu 
umów, ale w praktyce defi niowały one pozaustawowo zakres świad-
czeń fi nansowanych ze środków publicznych. Dobrą ilustracją tej prak-
tyki jest leczenie niepłodności metodą in vitro – w wykazie świadczeń 
niegwarantowanych go nie ma, ale NFZ nie chce tej terapii fi nansować 
i Prezes NFZ nie wykazał jej w swoich zarządzeniach. Można wskazać 
jeszcze wiele innych procedur, głównie kosztochłonnych, o których fi -
nansowaniu lub niefi nansowaniu rozstrzyga Prezes NFZ nie mając do 
tego żadnych podstaw prawnych. Działo to się w sytuacji braku sku-
tecznych instrumentów prawnych do zakwestionowania przez świad-
czeniobiorców (pacjentów) i świadczeniodawców sposobu, w jaki NFZ 
dokonywał wyboru tego czym i na jakich zasadach leczy się pacjentów. 
Niezależnie od opisanych wyżej słabości koszykowe przepisy uśoz 
z 2004 r. stanowiły jednak implementację tez wyroku TK.

Ustawa koszykowa wprowadza rozwiązanie oparte na koszyku po-
zytywnym. Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest to, że 
świadczenia opieki zdrowotnej nie wykazane w katalogu świadczeń 
gwarantowanych nie będą mogły być fi nansowane ze środków publicz-
nych i w konsekwencji nie będą przysługiwać ubezpieczonym. Zdaniem 
ministerstwa zdrowia celem wprowadzenia katalogu pozytywnego jest 
zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych lub procedur me-
dycznych najważniejszych z punktu widzenia zdrowotności społeczeń-
stwa, o udowodnionej efektywności klinicznej, najbardziej opłacalnych 
z opcjonalnych lub alternatywnych oraz możliwych do sfi nansowania 
w ramach dostępnych środków. Katalog powinien spełniać głównie 
rolę informacyjną i regulacyjną. Dla pacjenta ma on stanowić źródło 
informacji o tym, jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą fi nanso-
wane w ramach środków publicznych. Dla świadczeniodawców wykaz 
świadczeń gwarantowanych ma stanowić informację o tym, za jakie 
świadczenia nie otrzyma płatności ze środków publicznych oraz jakie 

9 W przypadku ograniczonej możliwości udzielenia gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w szpi-
talach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej świadczenia te są udzielane według 
kolejności zgłoszeń, z wyjątkiem świadczeń w stanach nagłych, które powinny być udzielane niezwłocznie.
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świadczenia są gwarantowane w ramach realizacji produktu kontrakto-
wego ze środków publicznych i na jakich zasadach. 

Przyjęcie takich założeń powoduje, że sytuacja z perspektywy 
świadczeniobiorców powinna być zdecydowanie bardziej klarowna niż 
to było dotychczas. Jednakże przyjęte w ustawie koszykowej rozwią-
zania niosą z sobą szereg zagrożeń, budzą liczne wątpliwości, w tym 
co do zgodności z Konstytucją. Wiele uwag wiąże się także z iście eks-
presowym tempem i trybem prac na ustawą, brakiem projektów aktów 
wykonawczych na etapie prac legislacyjnych oraz brakiem szerokiej 
debaty publicznej, której wymagałaby chociażby sama materia ustawy 
odnosząca się wszak do fundamentalnych wartości chronionych przez 
Konstytucję.10

Ustalanie koszyka, zwłaszcza koszyka pozytywnego, nie jest spra-
wą łatwą. Z różnych przyczyn (politycznych, medycznych, organiza-
cyjnych) jest to nieporównanie trudniejsze niż doskonalenie koszyka 
negatywnego, a na pewno nierealne jest dobre przygotowanie go w tak 
krótkim czasie, jak to założyli autorzy ustawy koszykowej. Pośpiech 
może doprowadzić do zastosowania nieodpowiednich rozwiązań, które 
będą szkodzić pacjentom i jednocześnie nie dadzą pożądanych efektów 
porządkujących funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. 

Kwalifi kacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwa-
rantowanego będzie dokonywał minister zdrowia. Minister zdrowia 
określając wykazy tych świadczeń w drodze rozporządzeń powinien 
mieć na uwadze treść rekomendacji Prezesa AOTM oraz kryteria okre-
ślone w art. 31a ust. 111. Rozporządzeń, odrębnych dla poszczególnych 

10 W lutym br. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie, w kwietniu było już gotowe sprawozdanie podko-
misji, a czerwcu nastąpiło uchwalenie ustawy. 

11 Art. 31a. 1. Podstawą zakwalifi kowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowa-
nego w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1–13, jest jego ocena uwzględniająca następujące kryteria:
1) wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu:

a) priorytetów zdrowotnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2,
b) wskaźników zapadalności, chorobowości lub śmiertelności określonych na podstawie aktualnej wiedzy 

medycznej;
2) skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzących do:

a) przedwczesnego zgonu,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych,
c) niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych,
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zakresów świadczeń, z wyjątkiem leków, powinno być 13. Projekty tych 
rozporządzeń, z których niektóre liczą setki stron, zostały skierowane 
do konsultacji społecznych 12 sierpnia 2009 r. z niezwykle krótkim 
czasem na zgłaszanie uwag. Rozporządzenia powinny wejść w życie 
31 sierpnia br. Już pobieżna lektura projektów pokazuje z jak wielkimi 
trudności przyszło borykać się ich autorom. Niektóre projekty, jak np. 
dotyczące lecznictwa szpitalnego mają załączniki liczące setki stron. 
Inne potraktowały problem w sposób bardzo uproszczony, z pewnością 
nie spełniający wymogów określonych przez TK. Np. jeśli chodzi o za-
kres świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego 
ustalono, że świadczeniami gwarantowanymi są świadczenia udzielane 
przez lekarza lub pielęgniarkę systemu Państwowe Ratownictwo Me-
dyczne lub ratownika medycznego w ramach wyjazdów zespołów ra-
townictwa medycznego albo akcji prowadzenia medycznych czynności 
ratunkowych. 

Wprowadzone w ustawie koszykowej rozwiązanie powoduje, że za-
kres świadczeń zdrowotnych fi nansowanych ze środków publicznych, 
a więc podstawowa część praw osób ubezpieczonych, nie jest określo-
ny ustawą. Ustawa przenosi warunki i cały zakres udzielania świadczeń 
do aktów pozaustawowych. Może to budzić wątpliwości natury kon-
stytucyjnej, zwłaszcza że kryteria, o których mowa w art. 31a ust. 1, 
w większości nie są wystarczająco dookreślone, precyzyjne i jasne 
w kontekście ustalania zakresu świadczeń gwarantowanych. Tymcza-
sem zgodnie z uzasadnieniem do wyroku TK z 2004 r. jeśli niemożli-
we jest (ani od strony pozytywnej ani od strony negatywnej) ustalenie 
warunków i zakresu udzielania świadczeń gwarantowanych w ustawie, 
„ustawa powinna wprowadzać co najmniej dostatecznie jasne jedno-

d) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby,
e) obniżenia jakości życia;

3) znaczenie dla zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu konieczności:
a) ratowania życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia,
b) ratowania życia i uzyskania poprawy stanu zdrowia,
c) zapobiegania przedwczesnemu zgonowi,
d) poprawiania jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość;

4) skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo;
5) stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego;
6) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych;
7) skutki fi nansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych do fi nansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
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znaczne kryteria formalne, według których następować będzie in casu 
ustalenie zakresu należnych pacjentowi świadczeń w ramach odpowied-
niej, ustalonej w prawie procedury.” TK krytycznie odniósł się też do 
pomysłu regulowania wykazu ponadstandardowych świadczeń zdro-
wotnych w drodze rozporządzenia w ustawie z 2003 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu w NFZ wskazując: „Regulacja taka prowadzi w istocie 
do paradoksalnego rozwiązania prawnego. Ubezpieczony odprowa-
dzający tzw. składkę zdrowotną nie wie, do jakiego typu świadczeń 
zdrowotnych ma prawo. W ustawie o NFZ nie przewidziano bowiem 
instytucji tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych”.

Inny problem, często podnoszony przez ekspertów, wiąże się ze spe-
cyfi ką opieki zdrowotnej. Wynika z niej jednoznacznie, że żadna lista 
priorytetów, wytycznych czy protokołów procedur medycznych nie 
może określić każdego możliwego scenariusza przebiegu choroby lub 
każdej możliwej ewentualności, w jakiej znajdzie się pacjent. 12 Dlatego 
rozsądne byłoby przyjęcie zasady, że nie wpisanie świadczenia do wy-
kazu świadczeń gwarantowanych lub wpisanie go w określony sposób 
nie zamyka defi nitywnie drogi do jego uzyskania. Zawsze będzie istniała 
potrzeba oceny lekarza, a rozwiązania ustawowe powinny umożliwiać 
podejmowanie indywidualnych decyzji o fi nansowaniu leczenia ze środ-
ków publicznych, w możliwie krótkim czasie, w sposób transparentny 
i zgodnie z ustawowym trybem. Takiego rozwiązania projektodawcy nie 
przewidzieli, mimo że występuje ono w wielu systemach ubezpieczeń 
zdrowotnych. Może to rodzić problemy i stanowi cofnięcie w stosunku 
do praktyki ostatnich lat. Można to już zauważyć porównując np. pro-
jekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z obowiązującym jeszcze zarzą-
dzeniem Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków zawiera-
nia i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 
W zarządzeniu Prezesa NFZ w wykazach jednostek chorobowych przy-
pisanych poszczególnym poradniom specjalistycznym zawsze znajduje 
się adnotacja, że „w uzasadnionych medycznie przypadkach NFZ do-
puszcza leczenie pacjentów z jednostką chorobową, której nie uwzględ-
niono w powyższym wykazie”. Ustawa koszykowa takiego rozwiązania 

12 J. Kornai, K. Eggleston „Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowi w Europie 
Wschodniej.”, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2002.
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nie przewiduje. Czym to grozi najlepiej ilustruje projekt załącznika nr 3 
do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu am-
bulatoryjnej opieki specjalistycznej określający procedury zabiegowe 
ambulatoryjne wraz z warunkami realizacji świadczeń. Zgodnie z tym 
załącznikiem procedury: „wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza 
moczowego” oraz „wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza mo-
czowego na stałe” zostały przypisane do zabiegów z zakresu chirurgii 
ogólnej. Procedury te będzie mógł wykonywać lekarz chirurg ze spe-
cjalizacją I stopnia. Gdyby je wykonał lekarz specjalista w dziedzinie 
urologii, to NFZ za to nie zapłaci, gdyż do zabiegów z zakresu urologii 
zaliczono jedynie „przeskórne opróżnienie pęcherza (nakłucie i aspira-
cja)”. Warto pamiętać, że w odniesieniu do placówek publicznych wy-
datkowanie środków publicznych niezgodnie z prawem, w tym przypad-
ku niezgodnie z rozporządzeniami koszykowymi, stanowi naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych. Z tego widać, że będziemy mieć do 
czynienia z sytuacjami absurdalnymi. I trudno o to winić autorów pro-
jektów rozporządzeń. W tak krótkim czasie nie jest możliwe przygoto-
wanie dobrych projektów rozporządzeń13, o ile w ogóle jest możliwe bez 
zasadniczej zmiany rozwiązań ustawowych. 

Dla realizacji głównego celu, jakim lepsze funkcjonowanie publicz-
nego systemu opieki zdrowotnej i bardziej racjonalna gospodarka jego 
zasobami, ważniejsze od wydania dziennika ustaw z wykazami świad-
czeń gwarantowanych wraz z warunkami realizacji danego świadcze-
nia gwarantowanego liczącego tysiące stron, wydaje się wprowadze-
nie bodźców, które będą wpływać na zachowania świadczeniobiorców 
i świadczeniodawców. Pacjenci i dostawcy świadczeń powinni wspól-
nie decydować o wykorzystywaniu zasobów opieki zdrowotnej, a de-
cyzje te byłyby modyfi kowane w zależności od bodźców, z którymi się 
zetkną. Funkcję takich bodźców może pełnić np. współpłacenie rozu-
miane jako niewielkie zryczałtowane opłaty ponoszone przy korzysta-
niu ze świadczeń. Ważne, aby skala takiego współpłacenia była niska 
i nie stanowiła nadmiernego obciążenia. Wprowadzenie współpłacenia 
nie jest konieczne ze względów fi skalnych, ale ze względu na potrzebę 

13 Na pocieszenie pozostaje fakt umieszczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych na str. 93 załącznika 
nr 1 do projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego świad-
czenia pn. „ochrona pacjenta przed otoczeniem” (kod: 99.842). 



Prawo i Medycyna 3/2009 (36, vol. 11) 13

„Koszyk” świadczeń gwarantowanych – nowe regulacje

bodźców wpływających na ograniczanie kosztów funkcjonowania sy-
stemu, np. ograniczanie nieuzasadnionego popytu.14 Takie opłaty funk-
cjonują w wielu krajach europejskich. Ostatnio wprowadzili je Czesi. 
Rezultaty są zachęcające. Szkoda, że autorzy projektu ustawy koszyko-
wej poszli inną drogą. 

Powyższe uwagi, a zwłaszcza niemożność szczegółowego określe-
nia z góry wszystkiego co się wiąże z zakresem świadczeń gwaran-
towanych, nie negują wartości i możliwości ustanowienia w ustawie 
przejrzystego i akceptowanego sposobu ustalania zakresu świadczeń 
gwarantowanych. Zmiany trzeba jednak wprowadzać etapowo za-
czynając od regulacji dotyczących rozstrzygania, z udziałem AOTM, 
o włączaniu do zakresu świadczeń gwarantowanych nowych, zazwy-
czaj kosztochłonnych technologii, a także o usuwaniu z tego zakresu 
procedur, których fi nansowanie ze środków publicznych jest nieuza-
sadnione. Aby robić to porządnie, na początku można poddawać ocenie 
nie więcej niż kilkanaście procedur rocznie. Taką drogą poszli Brytyj-
czycy ze swoją agencją NICE. Jednym z deklarowanych celów pilnego 
wprowadzenia koszyka pozytywnego było stworzenie warunków dla 
rozwoju ubezpieczeń prywatnych. Okazuje się jednak, że nie jest to 
konieczne. Wykazała to interesująca koncepcja budowania prywatnych 
ubezpieczeń alternatywnych przedstawiona w ubiegłym roku przez 
Polską Izbę Ubezpieczeń.15 Pakiet rozporządzeń koszykowych nie bę-
dzie też dobrym źródłem informacji o świadczeniach gwarantowanych 
dla pacjenta, co było jednym z celów ministerstwa zdrowia. Biegłe 
poruszanie się po opasłych, liczących setki stron wydaniach dziennika 
ustaw będzie sprawiało poważne trudności nie tylko pacjentom, ale tak-
że personelowi medycznemu. A co najważniejsze: liczne wątpliwości 
natury konstytucyjnej wskazują, że ustawa koszykowa nie przybliża się 
do wzorca wynikającego z uzasadnienia do wyroku TK z 2004 r.

Może więc warto szybko uchylić ustawę koszykową i tak zmienić 
kierunek prac, aby były możliwe do wykonania i przyniosły spodzie-
wane korzyści.

14 J. Kornai, K. Eggleston „Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowi w Europie 
Wschodniej.”, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2002.

15 “Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Koncepcja Polskiej Izby Ubezpieczeń.” 
http://www.piu.org.pl/pl/publikacje_piu/analizy/
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Zakończenie likwidacji samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy data zakończenia 
czynności likwidacyjnych, oznaczona w uchwale likwidacyjnej (art. 60 
ust. 4 b pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm., cyt. dalej jako u.z.o.z.), jest datą 
„zakończenia likwidacji”, o której mowa w art. 60 ust. 6 u.z.o.z.? 

Z momentem „zakończenia likwidacji” dochodzi do przejścia zobo-
wiązań i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej na Skarb Państw lub właściwą jednostkę samorządu terytorial-
nego lub odpowiednio – państwową uczelnie medyczną albo państwową 
uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych (art. 60 ust. 6 u.z.o.z.). 

W orzecznictwie udzielona została odpowiedź pozytywna na powyż-
szą wątpliwość1. W artykule zwracam jednak uwagę, że możliwe jest za-
jęcie stanowiska przeciwnego, tj. uznanie, że zakończenie likwidacji ma 
miejsce wówczas, kiedy zostały osiągnięte jej cele, lub też, osiągnięcie 
tych celów jest niemożliwe. Podstawowym celem każdego postępowa-
nia likwidacyjnego jest zaspokojenie wierzycieli; samo postępowanie 

1 Zob. uzasadnienie uchwały z dnia 14 lipca 2005 r., (III CZP 34/05). Argumenty przemawiające za takim 
stanowiskiem przedstawił w sposób szczegółowy WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 5 lutego 2007 r., III 
SA/Wr 593/06. SO w Słupsku przedstawił SN następujące zagadnienie prawne: „Czy przejęcie przez organ 
założycielski, na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), zobowiązań i należności samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej na-
stępuje po zakończeniu „faktycznej” likwidacji, a tym samym upoważnia organ założycielski do zmiany daty 
zakończenia likwidacji wskazanej w uchwale, czy też uchwała o likwidacji, która w swej treści zawiera datę 
zakończenia likwidacji skutkuje przejściem z mocy prawa zobowiązań i należności likwidowanego zakładu 
opieki zdrowotnej na rzecz organu założycielskiego, bez możliwości przedłużenia terminu do zakończenia li-
kwidacji „faktycznej”? SN postanowieniem z dnia 23 października 2007 r. (III CZP 96/07) umorzył postępo-
wanie przed SN na podstawie art. 355 w zw. z art. 391 § 1 i 390 § 1 KPC, z powodu cofnięcia przez powoda 
pozwu, apelacji i zrzeczenia się roszczenia.
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leży zatem w ich interesie, umożliwiając zaspokojenie należności bez 
konieczności prowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego. 
Dlatego też przyjęcie, że zakończenie likwidacji następuje z dniem okre-
ślonym w uchwale, na podstawie art. 60 ust. 4 b pkt 5 u.z.o.z., sprawiło-
by, że organ podejmujący uchwałę wskazywałby jak najbardziej odległy 
termin zakończenia czynności likwidacyjnych. Z drugiej strony nie ma 
przeszkód do uznania, że zakończenie likwidacji może nastąpić przed 
dniem „zakończenia czynności likwidacyjnych”.

Uzasadniony jest pogląd, zgodnie z którym zakończenie likwidacji 
może, ale nie musi pokrywać się z terminem zakończenia czynności li-
kwidacyjnych, który stanowi obligatoryjny element uchwały o likwidacji. 
Po pierwsze, likwidacja może zakończyć się przed upływem terminu za-
kończenia czynności likwidacyjnych, jeżeli np. brak będzie majątku pod-
miotu podlegającego likwidacji. Po drugie, nie można wykluczyć sytuacji, 
kiedy to po upływie wskazanego w uchwale terminu pozostaje znaczny 
majątek, który może być przedmiotem czynności likwidacyjnych. 

Można rozważyć stanowisko, zgodnie z którym „zakończenie likwi-
dacji s.p.z.o.z.” następuje wówczas, kiedy zaspokojeni zostali wierzy-
ciele lub też ich zaspokojenie jest bezskuteczne. Ciężar udowodnienia, 
że likwidacja została zakończona, tzn. okazała się bezskuteczna, będzie 
spoczywał na wierzycielach (zgodnie z ogólną zasadą rozkładu ciężaru 
dowodu wskazaną w art. 6 KC). 

I. Brzmienie ustawy 

Zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy „Zobowiązania i należności samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji 
stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub właści-
wej jednostki samorządu terytorialnego lub odpowiednio państwowej 
uczelni medycznej albo państwowej uczelni prowadzącej działalność 
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych”

Dla rozważanej kwestii największe znaczenie posiada analiza innych 
przepisów art. 60 ustawy, a zwłaszcza ust. 3, 4a i 5.

Zgodnie z art. 60 ust. 3 ustawy „jeżeli ujemny wynik fi nansowy nie 
może być pokryty w sposób określony w ust. 1, organ, który utworzył 
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samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wydaje rozporządze-
nie lub podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki fi nansowej za-
kładu lub o jego likwidacji”. 

Przepis ust. 4b wymienia elementy uchwały o likwidacji, która win-
na zawierać: 1) określenie zakładu podlegającego likwidacji, 2) ozna-
czenie dnia otwarcia likwidacji, 3) określenie sposobu i trybu zady-
sponowania składnikami materialnymi i niematerialnymi, 4) wskazanie 
podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki likwidowanego zakładu 
oraz określenie zakresu tych praw i zobowiązań, 5) oznaczenie dnia 
zakończenia czynności likwidacyjnych. 

Zgodnie z przepisem art. 60 ust. 5 rozporządzenie lub uchwała o li-
kwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w ro-
zumieniu ust. 3, stanowi podstawę do wykreślenia zakładu z Krajowe-
go Rejestru Sądowego. 

Podkreśla się, że regulacja zawarta w art. 60 ustawy stanowi regula-
cję szczególną wobec art. 43, który dotyczy każdej likwidacji publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej i wymaga określenia w uchwale likwi-
dacyjnej terminu zakończenia działalności likwidowanego zakładu, nie 
wcześniej niż 3 miesiące od daty wydania uchwały o likwidacji oraz 
określenia sposobu i formy zapewnienia pacjentom nieprzerwanego 
udzielania takich samych świadczeń2.

W uzasadnieniu uchwały z dnia 14 lipca 2005 r. (III CZP 34/05)3 
SN podkreślił, że art. 60 u.z.o.z. zawiera: „dalsze, szczególne wymogi 
stawiane m.in. uchwale o likwidacji, która w takiej sytuacji musi nie 
tylko zawierać regulacje określone w art. 43 ustawy, lecz także dal-
sze, wymienione w art. 60 ust. 4b, w tym oznaczenie dnia otwarcia 
likwidacji, określenie sposobu i trybu zadysponowania składnikami 
materialnymi i niematerialnymi, wskazanie podmiotu, który przejmie 
prawa i obowiązki likwidowanego zakładu i oznaczenie dnia zakończe-
nia czynności likwidacyjnych. Zgodnie zatem z art. 43 ust. 1 i art. 60 

2 Przepis art. 43 ust. 1 ustawy określa elementy z jakich winno składać się rozporządzenie lub uchwała 
o likwidacji s.p.z.o.z., do których ustawodawca zaliczył: 1) sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym 
z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie 
takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, 2) termin za-
kończenia działalności, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty wydania rozporządzenia lub podjęcia uchwały 
o likwidacji. 

3 Zob. także uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 5.2.2007 r., III SA/Wr 593/06. 
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ust. 4b uchwała o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, do której dochodzi z powodu niemożności pokrycia przez 
zakład ujemnego wyniku fi nansowego, powinna określać datę otwarcia 
likwidacji, datę zakończenia udzielania świadczeń medycznych oraz 
datę zakończenia czynności likwidacyjnych, przy czym konieczność 
wskazania tej ostatniej daty występuje tylko przy likwidacji w trybie 
art. 60 u.z.o.z., co należy łączyć z istnieniem przy takiej likwidacji licz-
nych długów i zobowiązań, które powinny zostać zaspokojone w toku 
postępowania likwidacyjnego”.

Przebiegu postępowania likwidacyjnego dotyczy przepis art. 53a 
ust. 2 u.z.o.z., zgodnie z którym „W przypadku likwidacji publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, jego majątek, po zaspokojeniu wierzytel-
ności, staje się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki sa-
morządu terytorialnego lub własnością państwowej uczelni medycznej 
albo państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i ba-
dawczą w dziedzinie nauk medycznych, a o jego przeznaczeniu decy-
duje podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej”. 

II.  Chwila przejścia zobowiązań i należności, o których mowa 
w art. 60 ust. 6 u.z.o.z. w świetle orzecznictwo SN

1.  Ocena przez SN różnych koncepcji przejścia zobowiązań 
i należności na podstawie art. 60 ust. 6 u.z.o.z. 

Rozumieniu pojęcia „po likwidacji” zastosowanego przez ustawodaw-
cę w art. 60 ust. 6 ustawy poświęcił dużo miejsca SN w uzasadnieniu wy-
roku z dnia 16 grudnia 2004 r. (V CK 287/04). Według SN „Pojęcie likwi-
dacji zakładu opieki zdrowotnej nie może odrywać się od przedstawionej 
wyżej defi nicji takiej jednostki. Jeżeli ustawodawca przywiązuje znacze-
nie przede wszystkim do cech przedmiotowych – decydujących o zdol-
ności wypełniania zadań określonych w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o z.o.z., 
a nie do statycznej cechy normatywnej, którą jest osobowość prawna, to 
w razie likwidacji zakładu chodzi o ustanie jego działalności, połączo-
ne ze zniknięciem (rozproszeniem) dotychczasowej organizacji zasobów 
ludzkich, rzeczy i dóbr niematerialnych. Wniosek taki wynika z art. 36b 
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określającego przesłanki odmowy likwidacji oraz z art. 43 ust. 1–3 nakła-
dającego obowiązek zapewnienia osobom korzystającym ze świadczeń 
zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie ich w razie likwidacji”. 

SN przeciwstawił się zatem koncepcji, zgodnie z którą o likwidacji 
zakładu można mówić z chwilą wykreślenia go z Krajowego Rejestru 
Sądowego (publiczny zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą 
wpisu do KRS – art. 35b ust. 3 ustawy). Jak podkreślił w uzasadnieniu 
SN „osobowość prawna zakładu opieki zdrowotnej nie jest koniecz-
nym warunkiem jego istnienia i prowadzenia działalności określonej 
w art. 1 ust. 1 ustawy. Ustawodawca uznał tę cechę za nieodzowną 
tylko w odniesieniu do samodzielnych, publicznych zakładów; jednak 
w stosunku do wszystkich placówek udzielających świadczeń zdrowot-
nych konieczne jest osiągnięcie i utrzymywanie odpowiednio wysokie-
go stopnia organizacji i dokonanie wpisu w rejestrze administracyjnym. 
W rezultacie takich unormowań, na warunkach określonych w ustawie 
działalność mogą prowadzić zakłady opieki zdrowotnej, które nigdy 
nie miały osobowości prawnej oraz zakłady, które ją utraciły, o ile mają 
zdolność wykonywania świadczeń zdrowotnych”. 

Powyższe stanowisko poparł SN w wyroku z dnia 16 grudnia 2004 r. 
(V CK 290/04). Według SN stan „po likwidacji” s.p.z.o.z. w rozumie-
niu art. 60 ust. 6 uzoz oznacza nie tylko utratę osobowości prawnej, ale 
także dotychczasowego wewnętrznego zespolenia osób i mienia w celu 
świadczenia usług zdrowotnych, którego „rozbicie” mogłoby nastąpić 
w toku procedury likwidacyjnej. Według SN na takie rozumienie po-
jęcia „likwidacja zakładu opieki zdrowotnej” wskazuje z jednej strony 
treść art. 60 ust. 2 i 4 „b” u.z.o.z, z drugiej zaś strony – art. 35 „c” ust. 1 
u.z.o.z przewidujący zakłady opieki zdrowotnej w formie zakładów lub 
jednostek budżetowych, a więc jednostek organizacyjnych nie posiada-
jących osobowości prawnej; mimo braku własnego bytu prawnego te 
zakłady opieki zdrowotnej oczywiście są uznawane za istniejące. Bio-
rąc powyższe pod uwagę SN uznał, że włączenie wyodrębnionego orga-
nizacyjnie zespołu osób i środków majątkowych, utworzonego w celu 
udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 1 ust.1 ustawy), w struktury in-
nego zespołu i dalsze jego funkcjonowanie „pod szyldem” i w ramach 
bytu prawnego tego ostatniego nie odpowiada pojęciu „po likwidacji” 
w rozumieniu art. 60 ust. 6 u.z.o.z. 
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W uzasadnieniu wyroku z dnia 2 grudnia 2004 r. (V CK 110/04) SN 
wskazał, że w art. 60 ust. 6 ustawy jest mowa o ostatecznej likwidacji 
s.p.z.o.z., przez którą należy rozumieć likwidację w sensie przedmio-
towym. 

W wyroku z dnia 2 grudnia 2004 r. (V CK 111/04) SN zwraca uwa-
gę, że skutek w postaci likwidacji s.p.z.o.z. jest następstwem uchwały 
senatu o likwidacji lub też uchwały o przekształceniu w następstwie 
którego ma nastąpić jego likwidacja. Zwrócono zatem uwagę, że skutek 
w postaci likwidacji p.z.o.z. „ustawodawca uczynił możliwym następ-
stwem podjęcia przez Senat różnych uchwał określonych w art. 36a 
ust. 1 i 2 u.z.o.z, a nie tylko wąsko rozumianej uchwały o likwidacji”.

Pogląd, zgodnie z którym o likwidacji s.p.z.o.z. można mówić po 
„rozdysponowaniu” składników zakładu przyjął SN w uchwale z dnia 
14 lipca 2005 r. (III CZP 34/05). Zdaniem SN: „Likwidacja zakładu 
w rozumieniu omawianego przepisu nie następuje ani z dniem zaprze-
stania udzielania świadczeń zdrowotnych, ani z dniem utraty osobo-
wości prawnej. Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa oraz 
funkcjonalna wskazują, że użyty w art. 60 ust. 6 u.z.o.z. termin „po 
jego likwidacji”, oznacza sytuację po zakończeniu procesu likwidacyj-
nego zakładu. Termin „po jego likwidacji” oznacza to samo co „po za-
kończeniu likwidacji”, zgodnie zaś z art. 60 ust. 4b pkt 3 oraz art. 53a 
ust. 2 u.z.o.z. likwidacja zakładu ma charakter procesu ciągłego a nie 
jednorazowego aktu i powinna spełnić dwa cele: rozdysponowanie 
składników wchodzących w skład zakładu w znaczeniu podmiotowym 
i zaspokojenie wierzycieli. Zastosowane zatem w art. 60 ust. 6 u.z.o.z. 
pojęcie likwidacji obejmuje czynności, dzięki którym możliwe jest zre-
alizowanie wskazanych celów. Skoro tak, to bez wątpienia nie można 
uznać, że pojęcie „po likwidacji” jest równoznaczne z zaprzestaniem 
udzielania przez zakład świadczeń zdrowotnych i utratą osobowości 
prawnej, w chwili bowiem zaprzestania udzielania takich świadczeń 
zakład musi dysponować składnikami majątkowymi, które umożliwia-
ły mu świadczenie usług medycznych. Przyjęcie, że likwidacja zakła-
du następuje z chwilą zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, 
praktycznie uniemożliwiłoby zaspokojenie wierzycieli z majątku li-
kwidowanego zakładu, byłoby bowiem równoznaczne z wyłączeniem 
z postępowania likwidacyjnego składników majątkowych istniejących 
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w chwili zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, to zaś pod-
ważałoby sens postępowania likwidacyjnego i byłoby sprzeczne z jego 
celem, wynikającym z art. 53a ust. 2 u.z.o.z.”.

2)  Chwila oznaczenia dnia zakończenia czynności likwidacyjnych 
a przejście zobowiązań i należności na podstawie art. 60 ust. 6 u.z.o.z.

SN w uchwale z dnia 14 lipca 2005 r. (III CZP 34/05) opowiedział się 
za stanowiskiem, zgodnie z którym oznaczony w uchwale likwidacyjnej 
dzień zakończenia czynności likwidacyjnych jest jednocześnie dniem 
przejścia zobowiązań i należności na podstawie art. 60 ust. 6 u.z.o.z. We-
dług SN: „likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, przeprowadzona na podstawie art. 60 u.z.o.z., następuje z dniem 
zakończenia czynności likwidacyjnych, który powinien być wskazany 
w uchwale o likwidacji. Z tym dniem na organ określony w art. 60 ust. 6 
u.z.o.z. przechodzą zobowiązania i należności zakładu”.

Stanowisko SN podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny we 
Wrocławiu w swoim wyroku z dnia 5.2.2007 r., III SA/Wr 593/06. 

III.  Argumenty przemawiające za poglądem, iż data 
wskazana w uchwale organu założycielskiego jest datą 
„zakończenia likwidacji”

Argumenty te zostały zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2007 r., III SA/Wr 593/06, 
którego teza ma brzmienie: „Przedłużenie oznaczonego w uchwale o li-
kwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ter-
minu zakończenia czynności likwidacyjnych (art. 60 ust. 3 w związku 
z ust. 4b pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) odrębną uchwałą 
nie znajduje podstaw w obowiązującym prawie”.

1. Wykładnia celowościowa art. 60 u.z.o.z.

Według WSA we Wrocławiu (wyrok z dnia 5 lutego 2007 r., III SA/
Wr 593/06): „Oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych 
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nie jest bowiem niezbędne, gdy mimo procesu likwidacji zakładu opieki 
zdrowotnej jego majątek wystarczy na pokrycie wszystkich istniejących 
zobowiązań (a po zaspokojeniu wierzycieli w toku likwidacji pozostały 
majątek stanie się majątkiem organu założycielskiego – art. 53a ust. 2 
u.z.o.z.), natomiast istotnego znaczenia nabiera ten element w przypadku 
likwidacji przewidzianej w art. 60 u.z.o.z. Jeżeli bowiem przyczyną po-
stawienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w stan 
likwidacji okazała się niemożność pokrycia we własnym zakresie ujem-
nego wyniku fi nansowego (co można byłoby porównać ze stanem „nie-
wypłacalności”), to „oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyj-
nych” staje się ważne chociażby dlatego, że – po pierwsze – wskazuje, 
w jakim okresie istnieje dla wierzycieli szansa przynajmniej częściowe-
go zaspokojenia ich praw podmiotowych z zachowanych składników 
majątku likwidowanej jednostki, po drugie zaś – określa chwilę, z której 
nadejściem otwiera się możliwość realizacji pozostałych, niewykona-
nych lub wykonanych częściowo, zobowiązań od następcy prawnego 
likwidowanego zakładu, gdyż – stosownie do dyspozycji art. 60 ust. 6 
u.z.o.z. – zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakła-
du opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i na-
leżnościami odpowiedniego organu założycielskiego”.

WSA we Wrocławiu wskazał zatem cele przepisu art. 60 ust. 4b pkt 
5 u.z.o.z., który wprowadził obowiązek umieszczenia w uchwale likwi-
dacyjnej terminu zakończenia czynności likwidacyjnych. Podstawowym 
celem ma być wskazanie „w jakim okresie istnieje dla wierzycieli szansa 
przynajmniej częściowego zaspokojenia ich praw podmiotowych z zacho-
wanych składników majątku likwidowanej jednostki”. Z drugiej natomiast 
strony określony termin otwiera możliwość dochodzenia należności od 
następcy prawnego s.p.z.o.z. Powstaje wątpliwość czy tak określone cele 
nie są ze sobą sprzeczne. Biorąc pod uwagę pierwszy cel postępowania 
likwidacyjnego winno ono trwać jak najdłużej, uwzględniając natomiast 
przejście należności na następców prawnych – jak najkrócej. 

2. Integralny charakter uchwały

Jak podkreśla WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 5 lutego 2007 r., 
(III SA/Wr 593/06): „…termin określony w uchwale o likwidacji nie 
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może być wyodrębniany (wydzielany) ze zbioru wszystkich niezbęd-
nych elementów tego aktu i traktowany niezależnie od pozostałych 
składników treści aktu, a więc nie może stanowić przedmiotu samo-
dzielnych uchwał. Tym samym niedopuszczalne jest na gruncie art. 60 
ust. 4b w związku z art. 60 ust. 6 u.z.o.z. przedłużanie tego terminu, 
skoro w uchwale likwidacyjnej oznaczono ostatecznie dzień zakończe-
nia czynności likwidacyjnych, z którym to zdarzeniem ustawodawca 
związał istotne dla wierzycieli i sukcesorów zlikwidowanego zakładu 
opieki zdrowotnej skutki prawne”.

Należy podzielić pogląd, że oznaczenie dnia zakończenia czynności 
likwidacyjnych stanowi „integralną” część uchwały o likwidacji. Nie 
oznacza to jednak zakazu zmiany w/w terminu w odrębnej uchwale. 

3. Bezpieczeństwo obrotu

Według WSA we Wrocławiu (wyrok z dnia 5 lutego 2007 r., III SA/
Wr 593/06) „interpretacja przywołanych unormowań, dopuszczająca 
możliwość przedłużania tego terminu, mogłaby prowadzić niejedno-
krotnie do zachwiania zasady bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, 
do destabilizacji stosunków prawnych, w których stroną pozostawał li-
kwidowany zakład opieki zdrowotnej, odsuwając w nieokreśloną przy-
szłość skutki sukcesji, o której mowa w art. 60 ust. 6 u.z.o.z.”.

Trudno zgodzić się z powyższym stanowiskiem. Zgodnie z orzecz-
nictwem NSA oraz SN przepisy art. 60 u.z.o.z. nie dają podstaw do 
wywodzenia z nich istnienia interesu prawnego po stronie wierzycie-
la zakładu w związku z bezczynnością organu powiatu w przedmio-
cie podjęcia uchwały o zmianie organizacyjnej s.p.z.o.z.4. Uznanie, że 
organ założycielski nie może zmienić w późniejszej uchwale daty za-
kończenia czynności likwidacyjnych prowadziłoby do stanu, w którym 
organ w ogóle nie podejmowałby uchwały o likwidacji lub też wskazy-
wałby odległy termin zakończenia czynności likwidacyjnych. 

4 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2006 r., II OSK 778/05; wyrok NSA z dnia 14 lutego 
2006 r., II OSK 946/05. Zob. także wyrok SN z 22 stycznia 2004 r., V CK 160/03.
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4. Brak odpowiedniej normy kompetencyjnej 

Zdaniem WSA we Wrocławiu wyrażonym w uzasadnieniu wy-
mienionego wyżej wyroku: „…przeciwko możliwości podejmowania 
samodzielnych uchwał dotyczących jedynie przedłużenia terminu, 
o którym mowa w art. 60 ust. 4a pkt 5 u.z.o.z., przemawia brak od-
powiedniej normy kompetencyjnej. Z unormowań upoważniających 
organy założycielskie do podejmowania uchwały o likwidacji zakła-
du opieki zdrowotnej, której elementem przedmiotowo istotnym jest 
„oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych”, nie można 
wnioskować o uprawnieniach tychże organów do przedłużenia tego ter-
minu osobną uchwałą. Jeżeli bowiem zasada konstytucyjna nakłada na 
organy władzy publicznej obowiązek działania na podstawie i w grani-
cach prawa (art. 7 Konstytucji RP), niedopuszczalne jest domniemanie 
kompetencji tych organów czy też wywodzenie ich uprawnień z podob-
nych rozwiązań legislacyjnych (analogia legis), gdyż art. 7 Konstytucji 
RP „zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego 
organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy 
publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej” 
(postanowienie SN z dnia 18 stycznia 2005 r., WK 22/04, OSNKW 
2005, nr 3, poz. 29)”.

Powyższy argument wydaje się być nieuzasadniony. Organ założy-
cielski ma bowiem obowiązek zapewnienia ludności świadczeń zdro-
wotnych (art. 43 ust.1 u.z.o.z.). Nie można wykluczyć sytuacji, że 
uchwała o przedłużeniu terminu zakończenia czynności likwidacyjnych 
czyni zadość takiemu obowiązkowi. 

III.  Proponowane stanowisko co do określenia daty 
„zakończenia likwidacji” s.p.z.o.z. 

1. Wykładnia gramatyczna 

Wykładnia gramatyczna nie prowadzi do wniosku, że „dzień zakoń-
czenia czynności likwidacyjnych”, o którym mowa w art. 60 ust. 4b 
pkt 5 jest terminem zakończenia likwidacji, o którym mowa w art. 60 
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ust. 6. Ustawodawca mógł przecież wskazać, że terminem wskazanym 
w przepisie art. 60 ust. 6 u.z.o.z. jest „dzień zakończenia czynności li-
kwidacyjnych”, czy też samo „zakończenie czynności likwidacyjnych”. 
Wszelkie wątpliwości rozwiałoby odwołanie się wprost przez ustawo-
dawcę do terminu określonego w art. 60 ust. 4b pkt 5 u.z.o.z. 

Należy zauważyć, że w przepisie art. 60 ust. 4b pkt 5 jest mowa 
o „zakończeniu czynności likwidacyjnych”, a w art. 60 ust. 6 „likwi-
dacji” zakładu. Co do zasady oba terminy są tożsame. Nie można pro-
wadzić likwidacji bez przeprowadzenia „czynności likwidacyjnych”. 
Może jednak powstać wątpliwość czy data zakończenia „czynności 
likwidacyjnych” określa ściśle datę „zakończenia likwidacji” Może 
się bowiem okazać, że po upływie terminu do dokonania czynności 
likwidacyjnych uzasadnione byłoby kontynuowanie postępowania li-
kwidacyjnego. Z drugiej strony, rozdysponowanie majątkiem s.p.z.o.z. 
przed datą zakończenia czynności likwidacyjnych czyni te czynności 
bezprzedmiotowymi. 

2. Wykładnia funkcjonalna

Odpowiada nam na pytanie o ratio legis danej regulacji. W omawia-
nym przypadku należy zbadać cel wprowadzenia przepisu na podstawie 
którego uchwała o likwidacji obligatoryjnie winna zawierać „oznacze-
nie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych” (art. 60 ust. 4b pkt 5 
u.z.o.z.).

Prima facie dzień ten winien oznaczać zakończenie prowadzenia li-
kwidacji. Należałoby zatem przyjąć tak jak SN uchwale z dnia 14 lipca 
2005 r. (III CZP 34/05), że: „likwidacja samodzielnego publicznego za-
kładu opieki zdrowotnej, przeprowadzana na podstawie art. 60 u.z.o.z., 
następuje z dniem zakończenia czynności likwidacyjnych, który po-
winien być wskazany w uchwale o likwidacji. Z tym dniem na organ 
określony w art. 60 ust. 6 u.z.o.z. przechodzą zobowiązania i należności 
zakładu”.

Można jednak wskazać argumenty, oparte o wykładnię funkcjonal-
ną, które przemawiają za uznaniem, iż termin wskazany w uchwale nie 
oznacza automatycznej sukcesji generalnej zobowiązań i należności 
s.p.z.o.z. na podmioty wskazane w art. 60 ust. 6 u.z.o.z. 



Prawo i Medycyna 3/2009 (36, vol. 11) 25

Zakończenie likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Po pierwsze, organ podejmujący uchwałę określając termin zakoń-
czenia czynności likwidacyjnych nie ma dostatecznych przesłanek co 
do dokładnego określenia terminu potrzebnego do przeprowadzenia 
czynności likwidacyjnych. Swoboda w określeniu terminu może przy 
tym działać na niekorzyść samych wierzycieli, jeżeli w uchwale o li-
kwidacji wskazany zostałby „odległy”, np. 10- lub 15-letni, termin do-
konywania czynności likwidacyjnych. 

Po drugie, przepisy u.z.o.z. nie pozostawiają wątpliwości co do celu 
postępowania likwidacyjnego. Pierwszym z nich jest rozdysponowanie 
składnikami wchodzącymi w skład zakładu w znaczeniu przedmioto-
wym. I tak zgodnie z art. 60 ust. 4b pkt 3 uchwała o likwidacji winna 
zawierać określenie sposobu i trybu zadysponowania składnikami ma-
terialnymi i niematerialnymi. Drugim celem, na który wskazuje przepis 
art. 53a ust. 2 ustawy, jest zaspokojenie wierzycieli. Powstaje pytanie, 
co dzieje się jeżeli cele likwidacji nie mogą być zrealizowane z powodu 
np. zbyt krótkiego terminu określonego w uchwale? Innymi słowy, czy 
termin wskazany w uchwale na podstawie art. 60 ust. 4b pkt 5 u.z.o.z. 
nie może być zmieniony? Wydaje się, że priorytet należy przyznać 
możliwość dalszego trwania postępowania likwidacyjnego, które jest 
z reguły o wiele bardziej dogodne dla wierzycieli niż postępowanie eg-
zekucyjne.

Po trzecie, termin „po likwidacji” oznacza „przeprowadzenie li-
kwidacji” lub też „zakończenie” likwidacji. Uzasadnione jest pytanie, 
kiedy likwidacja „została przeprowadzona” lub „zakończona”. Z całą 
pewnością powyższe pojęcia nie muszą pokrywać się z terminem za-
kończenia czynności likwidacyjnych, o którym mowa w art. 60 ust. 4b 
pkt 5 u.z.o.z. 

Biorąc zatem pod uwagę wykładnię funkcjonalną należy dojść do 
wniosku, że przy wykładni przepisu art. 60 ust. 6 u.z.o.z. należy w pierw-
szym rzędzie uwzględnić cel likwidacji, czyli zaspokojenie wierzycieli 
bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego a później egze-
kucyjnego. Postępowanie likwidacyjne służy zatem przede wszystkim 
wierzycielom umożliwiając stosunkowo szybkie zaspokojenie wierzy-
telności bez konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego. Ustawodawca dopuszczając możliwość postępowa-
nie likwidacyjnego nie wprowadza terminu „ustawowego zakończenia 
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czynności likwidacyjnych”. Pozostawia swobodę w określeniu termi-
nu organowi podejmującemu uchwałę. Należy uznać, że ustawodawca 
wprowadzając termin, o którym mowa art. 60 ust. 4b pkt 5 u.z.o.z., miał 
na celu wywarcie presji na organ, który podejmuje uchwałę i przepro-
wadza postępowanie likwidacyjne, w celu sprawnego prowadzenia po-
stępowania likwidacyjnego. Dopiero bowiem z jego zakończeniem do-
chodzi do sukcesji uniwersalnej, o której mowa w art. 60 ust. 6 u.z.o.z. 
A zatem termin wskazany w art. 60 ust. 4b pkt 5 u.z.o.z. nie ma charak-
teru terminu ustawowego, a jedynie charakter instrukcyjny. Skoro tak, 
to należy uznać, że nie ma przeszkód w dokonaniu jego zmiany. 

3. Wykładnia systemowa 

3.1. Wykładnia przepisów art. 60 u.z.o.z. 
Porównanie brzmienia art. 60 ust. 4b pkt 2 i pkt 5 pozwala stwier-

dzić, że w pierwszym przypadku ustawodawca posługuje się pojęciem 
„dzień otwarcia likwidacji”, a w drugim – „dzień zakończenia czynno-
ści likwidacyjnych”. Ustawodawca nie zastosował pojęcia „dzień za-
kończenia likwidacji”, albowiem nie może organ podejmujący uchwałę 
podać precyzyjnej daty zakończenia likwidacji. Możliwe jest podanie 
daty „otwarcia likwidacji”, ale nie jej „zakończenia”. Może się bowiem 
zdarzyć, że dzień zakończenia czynności likwidacyjnych zostanie 
oznaczony na 1 września 2009 r., a już 1 września 2007 r. brak będzie 
majątku podlegającego likwidacji. Trudno jest mówić w takiej sytuacji 
o dalszym trwaniu postępowania likwidacyjnego, gdyż brak majątku 
czyni bezprzedmiotowymi czynności likwidacyjne.

Nie budzi wątpliwości, że zakład „w likwidacji” może nadal wypeł-
niać zadania określone w art. 1 ust. 1–2 u.z.o.z. Ustawodawca w art. 43 
ust. 1–3 u.z.o.z. nałożył obowiązek zapewnienia osobom korzystają-
cym z zakładu dalsze, nieprzerwane udzielania ich w razie likwidacji. 
A zatem organ założycielski ma kompetencje do przedłużenia terminu 
zakończenia czynności likwidacyjnych, jeżeli nie jest w stanie zapew-
nić ludności świadczeń zdrowotnych w inny sposób. 

Zgodnie z przepisem art. 53a ust. 2 u.z.o.z. „W przypadku likwi-
dacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej jego majątek, po zaspo-
kojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa lub właś-
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ciwej jednostki samorządu terytorialnego lub własnością państwowej 
uczelni medycznej albo państwowej uczelni prowadzącej działalność 
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, a o jego prze-
znaczeniu decyduje podmiot, który utworzył publiczny zakład opie-
ki zdrowotnej”. Koniecznym elementem sukcesji generalnej, o której 
mowa w art. 60 ust. 6 u.z.o.z. jest „zaspokojenie wierzytelności”. A za-
tem należy uznać, że nie jest możliwa sukcesja należności zakładu bez 
zaspokojenia wierzytelności albo stwierdzenia, że zaspokojenie tych 
wierzytelności z majątku zakładu nie jest możliwe. Nie można zatem 
mówić o sukcesji bez wykluczenia możliwości zaspokojenia należno-
ści z masy likwidacyjnej, czyli majątku „s.p.z.o.z. w likwidacji”. Zbyt 
krótkie wyznaczenie terminu zakończenia czynności likwidacyjnych 
mogłoby doprowadzić do ominięcia przepisów u.z.o.z. regulujących 
postępowanie likwidacyjne. 

3.2. Regulacja postępowania likwidacyjnego w innych aktach prawnych
Porównując regulację zawartą w u.z.o.z. dotyczącą likwidacji 

s.p.z.o.z. z regulacjami dotyczącymi likwidacji osób prawnych zawar-
tymi w innych aktach prawnych, jak np. spółki z o.o. (art. 272 i nn. 
KSH) czy też spółdzielni (art. 113 i n. Prawa Spółdzielczego), moż-
na zauważyć, że oznaczenie „dnia zakończenia czynności likwidacyj-
nych” występuje jedynie w przypadku likwidacji s.p.z.o.z. W chwili 
rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego nie można bowiem „z góry” 
określić czasu jaki będzie potrzebny do zakończenia likwidacji.

Wnioski:

– Zakończenie likwidacji, o której mowa w art. 60 ust. 6 u.z.o.z., nie 
jest równoznaczne z oznaczonym w „uchwale likwidacyjnej” dniem za-
kończenia czynności likwidacyjnych (art. 60 ust. 4b pkt 5). Nie można 
bowiem wykluczyć sytuacji, kiedy to likwidacja zostanie zakończona 
przed wskazanym w uchwale terminem zakończenia „czynności likwi-
dacyjnych”. Stan taki wystąpi np. wówczas, kiedy cały majątek zosta-
nie rozdysponowany w toku postępowania likwidacyjnego, a w efekcie 
czynności likwidacyjne staną się bezprzedmiotowe. Z drugiej strony, 
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uwzględniając wykładnię systemową przepisów u.z.o.z., zwłaszcza 
art. 53a ust. 2 u.z.o.z., należy uznać, że nie jest możliwe przejście należ-
ności na podstawie art. 60 ust. 6 u.z.o.z., jeżeli wierzytelności nie zosta-
ły zaspokojone lub też nie stwierdzono niemożności ich zaspokojenia. 

– Ustawodawca w art. 60 ust. 4b pkt 5 nie wprowadził terminu usta-
wowego, pozostawiając swobodę w jego określeniu organowi podejmu-
jącemu uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z. Jest to zatem termin „instrukcyj-
ny”, który w zależności od potrzeb może zostać zmieniony przez organ 
podejmujący uchwałę o likwidacji. Trudno jest wymagać od organu 
podejmującego uchwałę, by mógł w każdym przypadku precyzyjnie 
określić datę zakończenia czynności likwidacyjnych, tym bardziej, że 
postępowanie dotyczy z reguły zakładów dysponujących dużym mająt-
kiem, co pociąga za sobą często konieczność skomplikowanego, a tym 
samym długotrwałego, postępowania likwidacyjnego. 

– A zatem, postępowanie likwidacyjne ulega zakończeniu z chwilą 
realizacji zasadniczego celu, tzn. zaspokojenia wierzycieli lub też uzna-
nia, że zaspokojenie wierzycieli z majątku podmiotu podlegającego li-
kwidacji nie jest możliwe.

– Wskazany w uchwale termin zakończenia czynności likwidacyj-
nych ma na celu zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania. Nale-
ży jednak uznać, że może on zostać zarówno skrócony jak i wydłużony. 
Pierwszy przypadek będzie miał miejsce wówczas, gdy rozdyspono-
wany został cały majątek podlegający likwidacji. Podejmowanie czyn-
ności likwidacyjnych byłoby w takiej sytuacji bezprzedmiotowe. Nie 
można również wykluczyć sytuacji, kiedy to zawarty w uchwale termin 
okaże się niewystarczający do dokonania czynności likwidacyjnych.

– Wydaje się, że organ podejmujący uchwałę o likwidacji może ją 
zmienić wówczas, gdy istnieje niebezpieczeństwo braku zapewnie-
nia świadczeń zdrowotnych dla osób, które korzystały dotychczas ze 
świadczeń udzielanych przez pozostający w likwidacji s.p.z.o.z. 
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Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia 
przez personel medyczny – problemy etyczno-prawne

Klauzula sumienia (nazywana niekiedy „sprzeciwem sumienia”) jest 
prawną propozycją rozwiązania sytuacji, w której dochodzi do kolizji 
norm prawa stanowionego z normami światopoglądowymi lub religij-
nymi. Przejawia się w prawnie zagwarantowanej możliwości „odmowy 
wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem 
się na przekonania religijne lub moralne”.1 W orzecznictwie większo-
ści współczesnych państw europejskich uważana jest ona za prawo 
o charakterze fundamentalnym, a jej ograniczenie może nastąpić je-
dynie w sytuacjach wyjątkowych.2 Różny jest jednak status tego pra-
wa – niekiedy wyrażane jest ono w konstytucji zyskując status prawa 
powszechnego (np. Portugalia i Słowenia – jest tam ono ograniczone 
jednak do przypadków regulowanych ustawą), ale często ma oparcie 
jedynie w ustawach (m. in. z tego powodu, aby nie ograniczać możli-
wości innych praw, np. prawa kobiety do aborcji).3

Początkowo klauzula sumienia była wykorzystywana przede wszyst-
kim w odmowie wykonywania bezpośredniej służby wojskowej dając 
możliwość spełnienia tego obowiązku w formie zastępczej.4 Prawo do 

1 P. Stanisz, Klauzula sumienia. W: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 
2008, s.104–111. 

2 Z powodu fundamentalnego charakteru tego prawa np. hiszpański Sąd Konstytucyjny uznał, że anali-
zowany przez niego projekt ustawy o aborcji jest sprzeczny z Konstytucją, gdyż nie było w nim możliwości 
powoływania się na klauzulę sumienia przez personel medyczny. (W. Johann, B. Lewaszkiewicz – Petrykow-
ska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym – status jednostki, Biul TK 1999, numer 
spec., s.21) 

3 A. Grześkowiak, Sprzeciw sumienia w odniesieniu do różnych kategorii zawodów związanych z ochroną 
życia. Naturalne Planowanie Rodziny. 2007;1–2:20–24.

4 W chwili obecnej możliwość wypełnienia obowiązku wojskowego w formie zastępczej dla tych, którym 
nie pozwalają na bezpośrednią służbę „przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne”, gwarantuje polska 
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sprzeciwu sumienia stało się ponownie aktualne i żywo dyskutowa-
ne w świecie w związku z rozwojem współczesnej medycyny i prawa 
biomedycznego. Wraz z legalizacją aborcji, sterylizacji, czy wprowa-
dzeniem środków wczesnoporonnych, klauzula sumienia znalazła za-
stosowanie przede wszystkim w odniesieniu do odmowy wykonania 
procedur niezgodnych z sumieniem przez personel medyczny. Niekiedy 
może przejawiać się także w odmowie współpracy pośredniej lub bez-
pośredniej w wykonaniu danej czynności.5 W ostatnich latach wzmógł 
się także nacisk na zapisanie prawa do korzystania z klauzuli sumienia 
przez farmaceutów, głównie z powodu oporu wobec sprzedaży środ-
ków antyimplantacyjnych i wczesnoporonnych.6

Celem artykułu jest próba analizy prawa do wyrażania sprzeciwu su-
mienia przez personel medyczny na podstawie polskich regulacji praw-
nych ze szczególnym uwzględnieniem roli lekarza. Zasygnalizowane zo-
staną również najważniejsze problemy etyczne, które mają związek z tym 
problemem. W Polsce najczęściej poruszanym problemem w piśmienni-
ctwie jest sprzeciw wobec przeprowadzenia aborcji, ale w rzeczywistości 
częstszym problemem może być odmowa przepisania lub zastosowania 
tzw. pigułek „dzień po” (morning after pill), które mogą działać w me-
chanizmie antyimplantacyjnym oraz hormonalnych środków antykoncep-
cyjnych, ponieważ z sytuacjami takimi może mieć do czynienia lekarz 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czy lekarz dyżurny. Dodatkowo kwe-
Konstytucja (art. 85 ust. 3) i ustawa z 28.11.2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. nr 223, poz.2217 ze zm.), a prze-
widywała je także ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art.3, ust.3). W aktach 
prawa międzynarodowego prawo do odmowy służby wojskowej ze względów sumienia, zgodnie z odpowiedni-
mi przepisami krajowymi, uznaje Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a Europejska Konwencja Praw 
Człowieka z 1950 roku uwzględniła tę problematykę w kontekście zakazu pracy przymusowej lub obowiązkowej 
wyrażając explicite, że nie obejmuje on służby o charakterze wojskowym lub zastępczej (art.4, ust.3 lit.b).

5 Przedstawiciele zawodów medycznych dotychczas wykorzystywali najczęściej klauzulę sumienia w od-
niesieniu do wykonania aborcji, ale w ostatnich latach jest ona wykorzystywana również w przypadku anty-
koncepcji (zwłaszcza tzw. antykoncepcji postkoitalnej), sterylizacji, zapłodnienia pozaustrojowego, produkcji 
embrionów i selekcji preimplantacyjnej, eutanazji i samobójstwa wspomaganego, a także w przypadku stoso-
wania leków i szczepionek, których produkcja oparta jest na wykorzystaniu komórek embrionalnych i tkanek 
płodowych, transplantacji, stosowania terapii przeciwbólowej, która może skrócić życie pacjenta w stanie ter-
minalnym, czy odmowy zaprzestania uporczywej terapii.

6 Nierzadko sprawy te trafi ają na pierwsze strony gazet i są przedmiotem publicznej debaty, jak miało to 
miejsce np. w 2005 roku stanie Wisconsin (USA), gdzie, jak podaje Alto Chiaro, farmaceuta odmówił zrea-
lizowania recepty na tzw. pigułkę „dzień po” zgwałconej kobiecie, która w następstwie tego zaszła w ciążę, 
a w stanie Illinois sanitariusz odmówił przetransportowania pacjentki do kliniki aborcyjnej powołując się na 
swoje przekonania antyaborcyjne (RA. Charo, The celestial fi re of conscience – refusing to deliver medical 
care. N Engl J Med 2005;352:2471–2473).
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stia aborcji czy środków antyimplantacyjnych może wiązać się z sytuacją 
nagłą, a zwłoka w jej realizacji może spowodować pojawienie się okolicz-
ności, których pacjent żądający wykonania usługi chciał uniknąć.

Klauzula sumienia w świetle prawodawstwa polskiego

Polska Konstytucja zapewnia prawo do wolności sumienia i reli-
gii. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego (orzeczenie 
z 15.1.1991 r.)7 prawo to obejmuje nie tylko możliwość reprezentowa-
nia swobodnie wybranego światopoglądu, ale również prawo do postę-
powania zgodnie własnym sumieniem, w tym wolność od przymusu 
postępowania wbrew swemu sumieniu i możliwość odmowy takiego 
postępowania.8 Warto nadmienić, że teza ta została sformułowania 
jeszcze pod rządami Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
z 22.7.1952 roku,9 ale zachowuje swoją aktualność również na gruncie 
obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. 

Wolność sumienia gwarantują także umowy międzynarodowe raty-
fi kowane przez Polskę, np. art. 9 także Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (ratyfi kowana 15.12.1992), art.18 Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych (ratyfi kowany 3.07.1977) oraz de-
klaracje i rezolucje organizacje międzynarodowych nie podlegające ra-
tyfi kacji, ale mające wpływ na prawodawstwo, np. Powszechna Dekla-
racja Praw Człowieka i Obywatela (dalej PDPrCzł) proklamowana przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dn. 10.12.1948 roku 
(art. 18 głosi, że każdy człowiek ma prawo do „wolności myśli, sumie-
nia i wyznania” oraz swobodę głoszenia swojej wiary przez „nauczanie, 
praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów”).10 

7 U8/90, OTK 1991, Nr 1, poz. 8
8 W orzeczeniu tym trybunał uznał prawo lekarza do uchylenia się od wydania orzeczenia o dopuszczalno-

ści przerwania ciąży oraz od przeprowadzenia takiego zabiegu. L. Oniszczuk, Orzecznictwo Trybunału Konsty-
tucyjnego w latach 1986–1996. Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998, s. 279–280. 

9 Dz.U. Nr 19, poz.156 ze zm.
10 Z kolei art. 25 PDPrCzł stwierdza, że każdy ma prawo do stopy życiowej zapewniającej dobrobyt jemu 

i rodzinie, włączając w to między innymi opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne. Z jednej strony 
mamy zatem prawo lekarza do postępowania zgodnie z sumieniem, a z drugiej strony prawo pacjenta do opieki 
lekarskiej, co może powodować konfl ikty, jeśli nie wprowadzi się przejrzystej hierarchii praw.
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Prawo lekarzy, dentystów i personelu pomocniczego (pielęgniarek 
i położnych) do powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowot-
nych niezgodnych z zasadami, które przyjęli w sumieniu jest uregulo-
wane w art. 39 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty (dalej: UZawLek)11 oraz art. 23 ustawy z 5.7.1996 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (dalej: UZawP).12 

Powołanie się na klauzulę sumienia wymaga jednak spełnienia kilku 
warunków. Osoby zamierzające powstrzymać się od wykonania świad-
czenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem są zobowiązane do 
uprzedniego powiadomienia o tym przełożonego (w przypadku lekarzy 
obowiązek ten dotyczy osób wykonujących swój zawód na podstawie 
stosunku pracy lub w ramach służby). Lekarz jest również zobowiąza-
ny do uzasadnienia i odnotowania tego faktu w dokumentacji medycz-
nej i powinien „wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia 
u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej” (nie dotyczy 
to pielęgniarki i położnej – ta różnica wynika prawdopodobnie z faktu, 
że pielęgniarka nie posiada na tyle fachowej wiedzy i wąskiej specjali-
zacji, żeby w ramach danej placówki nikt nie mógł jej zastąpić).

Istnieje jednak ustawowy i kodeksowy obowiązek udzielania pomo-
cy lekarskiej, który ogranicza prawo do sprzeciwu sumienia. Art. 30 
ustawy o zawodzie lekarza stanowi, że „Lekarz ma obowiązek udzie-
lać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzie-
leniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkie-
go uszkodzenia ciała, lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych 
przypadkach nie cierpiących zwłoki”. Podobny obowiązek nakłada na 
pielęgniarki i położne art. 19 UZawP, z tym, że nie obejmuje on ex-
pressis verbis przypadków nie cierpiących zwłoki). Do takiego dzia-
łania zobowiązują lekarza również przepisy Kodeksu Etyki Lekarskiej 
(art. 69: „Lekarz nie może odmówić pomocy lekarskiej w przypadkach 
nie cierpiących zwłoki, jeśli pacjent nie ma możliwości uzyskania jej 
ze strony instytucji powołanych do udzielenia pomocy”). Art. 30 UZa-
wLek (i art. 19 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej) ograniczają 
zatem prawo do sprzeciwu sumienia w sytuacji, gdy zwłoka w udzie-

11 tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.
12 tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 57 poz. 602 ze zm. 
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leniu świadczenia, któremu sprzeciwia się dana osoba, mogłaby spo-
wodować niebezpieczeństwo powstania groźnych konsekwencji dla 
zdrowia i/lub życia pacjenta. Według M. Nesterowicza lekarz zatrud-
niony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej nie może odmówić 
dokonania zabiegu przerwania ciąży w przypadku zagrożenia dla życia 
lub zdrowia kobiety ciężarnej.13

Bezwzględny obowiązek pomocy w razie zagrożenia zdrowia lub 
życia chorego ma zakład opieki zdrowotnej zarówno publiczny jak 
i niepubliczny, i to niezależnie od posiadania przez pacjenta ubez-
pieczenia czy niekorzystnego rokowania (art.7 ustawy z 30.8.1991 
o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91, poz.408). Z tego przepisu 
wnioskuje się o niemożności powołania się na klauzulę sumienia przez 
Zakład Opieki Zdrowotnej, ponieważ jak pisze M. Nesterowicz ma on 
„realizować politykę Państwa w systemie opieki zdrowotnej”,14 a inni 
uzasadniają to dodatkowo tym, że jako jednostka organizacyjna „nie 
posiada on sumienia”.15 

Zatem z jednej strony lekarz jest zobowiązany do udzielania pomo-
cy, a z drugiej ma prawo do odmowy wykonania niektórych zalegali-
zowanych procedur, które uznaje za sprzeczne ze swoim sumieniem. 
Sytuacja ta może niekiedy powodować konfl ikty i wymaga ona zrów-
noważenia prawa personelu medycznego do sprzeciwu sumienia z pra-
wem pacjenta do uzyskania usług medycznych gwarantowanych przez 
państwo. 

Dylematy sumienia lekarskiego

W polskiej sytuacji sprzeciw sumienia z powodu przekonań reli-
gijnych może wynikać najczęściej z rozbieżności pomiędzy normami 
państwowymi a zasadami głoszonymi przez Kościół katolicki. Doty-
czy to zwłaszcza problemów związanych z początkiem ludzkiego ży-
cia (aborcja, środki wczesnoporonne i antyimplantacyjne, zapłodnienie 

13 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005, s. 194.
14 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005, s. 195.
15 K. Pawlikowska, Klauzula sumienia: rozważania prawno-moralne. http://prawoimedycyna.pl/index.

php?str=artykul&id=176 (2009-02-10)
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 pozaustrojowe, selekcja preimplantacyjna embrionów, nienaturalne 
metody regulacji poczęć). Katoliccy członkowie personelu medycz-
nego mogą być w niektórych sytuacjach zobligowani do wyrażania 
sprzeciwu sumienia poprzez ofi cjalne wezwania skierowane do leka-
rzy zawarte w wypowiedziach papieża lub dokumentach Kongregacji 
Nauki Wiary.16 Osoby religijnie zaangażowane mogą się więc znaleźć 
w sytuacji konieczności wyboru pomiędzy wiernością swoim zasadom 
etycznym (czy religijnym), a uległością wobec żądań pacjenta, lojal-
nością wobec prawa czy wobec swoich zwierzchników.

Pojęcie „sumienia lekarza” w literaturze uważane jest nie tylko za 
kategorię etyczną, ale również za kategorię prawną.17 Wynika to z fak-
tu, że ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeks Etyki 
Lekarskiej posługują się tym wyrażeniem dla oceny legalności zacho-
wania lekarza. W literaturze wyrażono też odmienne stanowisko za-
kładające, że sumienie nie jest ani kategorią etyczną, ani prawną. Jest 
to natomiast pojęcie stanowiące wyłącznie kategorię psychologiczną, 
aczkolwiek doniosłą prawnie. Nie jest bowiem możliwe utożsamianie 
terminu „sumienie lekarza” ze zbiorem norm zakazujących lub naka-
zujących określone zachowanie w oparciu o uniwersalnie pojęte dobro 
lub zło, dlatego samo powołanie się na sumienie nie musi stanowić 
o legalności jego zachowania.18

W literaturze z zakresu etyki medycznej konfl ikt sumienia próbuje 
się niekiedy postrzegać jako konfl ikt pomiędzy różnymi modelami rela-
cji lekarz–pacjent: modelem paternalistycznym oraz modelem opartym 
na poszanowaniu autonomii pacjenta.19 Wydaje się jednak, że sprawa 
jest o wiele głębsza. W przypadku paternalizmu mamy sytuacje, kiedy 

16 „Wzywamy wszystkich pracowników służby zdrowia, aby wyrażali obiekcje sumienia wobec sytuacji, 
gdy będą zmuszani do podawania kobietom pigułki „dzień po”. Niech taka postawa będzie ich odważnym 
świadectwem na rzecz wartości i nienaruszalności życia ludzkiego” (Papieska Akademia Życia. Komunikat 
dotyczący wprowadzenia do powszechnej sprzedaży pigułki „dzień po” na terenie Republiki Włoskiej (2000). 
w: AJ. Katolo, Bezdroża antykoncepcji. Gaudium, Lublin, 2001, s.13–17); podobnie Watykańska Karta Pra-
cowników Służby Zdrowia w odniesieniu do aborcji w p. 143 (Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdro-
wia. Karta Pracowników Służby Zdrowia (1995). w: Szczygieł K. [red.] W trosce o życie. Wybrane dokumenty 
Stolicy Apostolskiej. Biblos, Tarnów, 1998, s.549–627).

17 L. Kubicki, Sumienie lekarza jako kategoria prawna. PiM 1999, nr 4, s.5.
18 M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny. Toruń 2007, s.192.
19 FA. Curlin, RE. Lawrence, MH. Chin, JD. Lantos. Religion, Conscience, and Controversial Cli-

nical Practices. N Engl J Med 2007;356:593–600; Savulescu J. Conscientious objection in medicine. BMJ 
2006;332:294–297.
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lekarz uważa, że pewna terapia, procedura będzie dla pacjenta lepsza 
i próbuje różnymi sposobami (np. przez zatajenie innych możliwości) 
wpłynąć na poddanie się pacjenta tej terapii. Natomiast w przypadku 
odmowy wykonania jakiejś procedury ze względu na wątpliwości su-
mienia lekarz nie myśli bezpośrednio o leczeniu pacjenta, ale o wartoś-
ciach, których naruszeniu sprzeciwia się w swoim sumieniu.20 

Problemy wynikające z polskich regulacji dotyczących 
klauzuli sumienia

Warunki ustawowe związane możliwością skorzystania z klauzuli 
sumienia wymagają szerszego przedyskutowania. Dotyczy to zarówno 
przepisów dotyczących zakresu obowiązku udzielania pomocy przez 
lekarza (art. 30 UZawLek) jak również warunków wiążących się ze 
skorzystaniem z prawa do klauzuli sumienia (art. 39 UZawLek). 

Należy zauważyć problemy wynikające z niejasności przepisów 
art. 30 UZawLek, który nakłada na lekarza obowiązek udzielania po-
mocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy „zwłoka w jej udziele-
niu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego 
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przy-
padkach niecierpiących zwłoki”. Szczególną niejasność i dowolność 
interpretacyjną stwarza sformułowanie: „inny przypadek niecierpiący 
zwłoki”. A. Zoll uważa, że zastrzeżenie to jest niespójne z normami 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w któ-
rym zawarto m. in. Zakaz poddawania kogokolwiek przymusowi stano-
wiącemu zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania swo-
bodnie wybranego wyznania lub przekonań (art. 18 ust.2). Uważa on, 
że jedynie bezpośrednie zagrożenie życia lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu (a nie tylko możliwość takiego zagrożenia) mogą w hierarchii 
dóbr wyprzedzać indywidualną wolność sumienia lekarza.21 

20 Jest także możliwa sytuacja, że lekarz uważa, iż to, co jest niezgodne z jego sumieniem, czyli złe dla 
niego, będzie również w dalszej perspektywie złe dla pacjenta. Perspektywa jest tu jednak nie medyczna, ale 
moralna i religijna, dlatego można w tej sytuacji mówić, co najwyżej, o paternalizmie moralnym, ale nie me-
dycznym (terapeutycznym).

21 A. Zoll, Prawo lekarza, s.19–20
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Zasada uprzedniego powiadomienia przełożonego nie uwzględnia 
skomplikowania klinicznego sytuacji, w której może znaleźć się le-
karz. Bo może on godzić się na aborcję ze względów eugenicznych, 
a odmawiać jej wykonania, gdy ciąża powstała w wyniku czynu za-
bronionego, albo nie godzić się na przepisanie środków o działaniu 
antyimplantacyjnym (lub wczesnoporonnym) tylko w sytuacji, gdy na 
podstawie wywiadu stwierdzi, że stosunek miał miejsce w okresie płod-
nym kobiety i że upłynęło od niego co najmniej 48 godzin (co zwięk-
sza prawdopodobieństwo powstania zygoty i embrionu) – czy zatem 
tak szczegółowe sytuacje powinien on opisywać? Czy raczej powinien 
sformułować tę informację w sposób ogólny (np., że „odmawia wyko-
nania aborcji”)? Ale z drugiej strony, w przypadku zagrożenia życia 
matki, nawet lekarz chcący pozostać w zgodzie z nauczaniem Kościoła 
katolickiego może wziąć udział w procedurze medycznej mającej na 
celu ratowanie życia matki, a której możliwą i niechcianą konsekwen-
cją będzie śmierć płodu.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest nakładanie na 
lekarzy obowiązku uzasadniania swojego sprzeciwu w przypadku, gdy 
wynika on z pragnienia nieniszczenia życia ludzkiego. Taka regulacja 
stawia na pierwszym miejscu prawo a nie ochronę sumienia i podważa 
jedną z najważniejszych zasad etyki medycznej – zasadę poszanowa-
nia życia ludzkiego. J.K. Mason zauważa, że sprzeciw sumienia lekar-
skiego najczęściej wynika bardziej z hipokratejskiej tradycji etycznej 
niż z przekonań religijnych.22 Lekarz może więc odmawiać wykonania 
aborcji odwołując się do zasady poszanowania życia ludzkiego na każ-
dym etapie jego rozwoju, a nie do konotacji religijnych (np. traktowa-
nia embrionu jako stworzenia Bożego, czy obawy popełnienia grze-
chu i narażenia się na potępienie). Fakt obecności żyjącego embrionu 
lub płodu jest faktem obiektywnym, dlatego powołanie się na ten fakt 
nie musi wypływać z subiektywnych przekonań religijnych. Ochrona 
ludzkiego życia na każdym etapie jego rozwoju jest jednym z najistot-
niejszych i koniecznych elementów hipokratejskiej tradycji lekarskiej 
i tradycyjnej etyki medycznej. Obowiązek uzasadniania postawy, która 
wynika z powołania się na zasadę będącą jedną z najbardziej funda-

22 JK. Mason, RA. McCall Smith. Law and Medical Ethics. Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 
1994.
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mentalnych i najstarszych reguł etyki zawodowej, stawia pod znakiem 
zapytania status prawny i etyczny nie tylko wymienionej zasady, ale 
również całej etyki na niej opartej. Czy w takiej sytuacji reguły etyki 
i moralności zawodowej nie sprowadzą się jedynie do zwyczajowych 
reguł o statusie podobnym do zasad rządzących zachowaniem się przy 
stole? Co więcej, zasada ochrony ludzkiego życia na każdym etapie 
rozwoju obecna jest również w polskim orzecznictwie, np. Sąd Najwyż-
szy w orzeczeniu z 17.2.1989 r.23 orzekł, że „życie każdego człowieka, 
niezależnie od wieku, stanu zdrowia, reprezentowanego poziomu wie-
dzy, stanu rodzinnego i realnej społecznej przydatności, jest wartością 
powszechną i podlega jednakowej ochronie prawnej”.

Obowiązek wskazania możliwości uzyskania przez pacjenta świad-
czenia niezgodnego z sumieniem lekarza pozostaje w jawnej sprzecz-
ności z zasadą wolności sumienia i jego ochrony. Powoduje on w rze-
czywistości „złamanie” sprzeciwu sumienia lekarskiego, zmuszając do 
pośredniego udziału w nieakceptowanej procedurze, pod względem teo-
logiczno-moralnym naraża lekarza na popełnienie tzw. „grzechu cudze-
go”, a pod względem prawno-kanonicznym nawet na karę ekskomuniki 
(jeśli dotyczy to np. pośredniego udziału w aborcji).24 Niepełna ochrona 
sumienia lekarskiego w polskim rozwiązaniu jest jeszcze bardziej wi-
doczna, jeśli porówna się je z rozwiązaniami przyjętymi w niektórych 
stanach USA (np. Illinois, Wisconsin, Pensylwania), gdzie przyjęto pra-
wo chroniące pracowników ochrony zdrowia przed wszelkimi formami 
dyskryminacji ze względu na odmowę „przeprowadzenia, asystowania, 
doradzania, sugerowania, rekomendowania, skierowania lub uczest-
niczenia w jakiejkolwiek formie w świadczeniu, które jest niezgodne 
z ich sumieniem”.25 Spotykało się ono z zarzutem, że konsekwencją ta-
kiego myślenia powinno być również udzielenie immunitetu  lekarzowi 

23 OSNKW5-6/1989, poz.42
24 Również P. Stanisz pisze, że „obciążenie lekarza takim obowiązkiem nie wydaje niewłaściwe, ponie-

waż uznając jego prawo do powstrzymania się do udzielenia świadczenia zdrowotnego sprzecznego z jego 
sumieniem nie powinno się go jednocześnie obligować do pośredniego udziału w dokonaniu takiego zabiegu 
przez innego lekarza”, s. 107 (P. Stanisz, Klauzula sumienia. W: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo 
wyznaniowe, Warszawa 2008, s.104–111).

25 “his or her refusal to perform, assist, counsel, suggest, recommend, refer or participate in any way in 
any particular form of health care service which is contrary to the conscience of such physician or health care 

personnel.”Health Care Right of Conscience Act, 745 Ill. Comp. Stat. § 70/1–14.
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– Świadkowi Jehowy, który nie chce przetoczyć pacjentowi krwi ze 
względów religijnych.26

Dyskusyjna pod względem etycznym jest także interpretacja, że 
zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić wykonania aborcji, po-
nieważ oznacza to, że dyrektor szpitala lub ordynator oddziału gi-
nekologicznego w sposób pośredni musi wziąć udział w procedurze 
niezgodnej z jego sumieniem. Może to powodować dylematy moralne 
związane z obejmowaniem wymienionych funkcji przez osoby religij-
nie zaangażowane.

Możliwość wprowadzenia rozróżnień w zakresie działań 
związanych z powoływaniem się na klauzulę sumienia 

Trzeba zauważyć, że w wielu dyskusjach i publikacjach rozumienie 
sumienia jest niejednoznaczne – czasem pojęcie to wyraża przekonania 
moralne, innym razem religijne, a niekiedy światopoglądowe (rozróż-
nienie pomiędzy tymi kategoriami także nie jest do końca ścisłe). Nale-
ży zatem wprowadzić tu kilka rozróżnień.

Po pierwsze należy odróżnić odmowę wykonania pewnej procedury 
z racji sprzeciwu wobec jej istoty, od odmowy jej wykonania w ściśle 
określonym przypadku.27 Przykładem mogą być sytuacje, kiedy chirurg 
z powodów emocjonalnych odmawia zoperowania zabójcy swojego 
syna, albo lekarz odmawia zapłodnienia pozaustrojowego dla pary les-
bijek z powodu swojego sprzeciwu wobec takiej formy relacji. Chirurg 
z powyższego przykładu nie odmawia świadczenia medycznego z po-
wodu jego niezgodności ze swoim sumieniem (zazwyczaj je wykonu-
je), ale z powodu specyfi cznego uwikłania emocjonalnego w relację 

26 Spotykało się ono z zarzutem, że konsekwencją takiego myślenia powinno być również udzielenie im-
munitetu lekarzowi – Świadkowi Jehowy, który nie chce przetoczyć pacjentowi krwi ze względów religijnych 
(B. Bumsted. State bill would shield anti-abortion doctors. Pittsburgh Tribune-Review. Jan 28, 2008. www.
pittsburghlive.com/x/pittsburghtrib/news/s_549608.html (2008-02-23). W tym przypadku przeciwnicy takiego 
rozwiązania zrównują jednak motywy religijne, oparte na wierzeniach (że krew jest siedliskiem duszy), z moty-
wami etycznymi opartymi na racjonalnym uzasadnieniu, a wydaje się to istotna różnica. Trudno byłoby bowiem 
znaleźć bardzo religijnego lekarza katolickiego, który by pacjentom zalecał wstrzymywanie się od jedzenia 
mięsa w piątek, albo żydowskiego, który radziłby wykluczenie z diety wieprzowiny lub nie przepisywał prepa-
ratów z zawartością tłuszczu wieprzowego (a dopiero takie motywacje byłyby czysto religijne).

27 I. Kennedy, A. Grubb. Medical Law. Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 2000.
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z chorym (mogłoby ono zostać wykonane niewłaściwie, ponieważ trud-
no byłoby mu zdystansować się do swoich emocji). Logiczne zatem 
jest w tej sytuacji, że powinien on wskazać kogoś innego, kto nie bę-
dzie w takim stopniu uwikłany emocjonalnie i wykona to świadczenie. 
W drugiej sytuacji może to być już sprzeciw, który dotyczy pewnej 
zasady – nieakceptowania związków homoseksualnych i posiadania 
przez nie dzieci – taka sytuacja bardziej spełniałaby kryteria klauzuli 
sumienia, choć według I. Kennedy’ego sprzeciw sumienia w takim wy-
padku nie powinien obowiązywać, ponieważ jest on bardziej wynikiem 
uprzedzeń niż wyznawanych zasad i nie dotyczy wykonywanej proce-
dury, ale jej zastosowania u konkretnego pacjenta.28 Nie wyjaśnia on 
jednak, co rozumie pod pojęciem uprzedzeń, ani dlaczego akurat takie 
przekonania uważa za uprzedzenia.

Odróżnić należy także przekonania religijne od przekonań etycz-
nych, politycznych, czy estetycznych. Specjalny status przekonań re-
ligijnych można wywieść od strony aksjologicznej. Opierając się na 
propozycji M. Schelera, możemy ocenić wartości według ich trwało-
ści, zdolności nadawania sensu innym wartościom i bycia źródłem głę-
bokiego wewnętrznego zadowolenia. Wartości duchowe i religijne są 
wieczne, mogą być źródłem głębokiego zadowolenia i są zdolne nadać 
sens wszystkim ludzkim aspiracjom i dążeniom, ponieważ związane 
są z Absolutem. Stąd wynika szczególny status i szczególna pewność 
przekonań religijnych w stosunku do pozostałych rodzajów przeko-
nań. Z kolei wartości etyczne nie zawsze są w stanie nadać absolutny 
sens wszystkim ludzkim działaniom i często czerpią wiele z przeko-
nań religijnych (a nie odwrotnie). Przede wszystkim jednak przekona-
nia religijne różnią się od przekonań etycznych sposobem ich odkrycia 
i uzasadniania – pierwsze opierają się w przede wszystkim na wierze, 
a drugie na racjonalnej refl eksji.

O ile jednak wartości religijne dla wielu osób są bardzo ważne, to 
wydaje się, że jako wartości abstrakcyjne oraz kulturowo i jednostkowo 
zmienne nie mogą być w prawie ważniejsze od wartości empirycznych, 
np. życia ludzkiego, ponieważ ono jest bardziej fundamentalne i daje 
możliwość rozpoznania wartości abstrakcyjnych. Należy w tym miejscu 

28 I. Kennedy, A. Grubb. Medical Law. Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 2000.
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jeszcze raz podkreślić, że sprzeciw sumienia przez samych zaintereso-
wanych często jest postrzegany jako sprzeciw ze względów etycznych 
a nie religijnych (używają oni najczęściej argumentacji, że nie chcą za-
bijać istoty ludzkiej, a początek życia ludzkiego przyjmują w oparciu 
o dane obserwacyjne i naukowe, a nie o wartości religijne). Oparty jest 
on najczęściej na racjonalnych, obiektywnych przesłankach, które nie 
wymagają wiary religijnej, dzięki czemu mogą być intersubiektywnie 
komunikowalne.

Można zatem rozróżnić przekonania oparte o wartości subiektywne 
i obiektywne (intersubiektywnie zauważalne), albo inaczej relatywne 
i bezwzględne (fundamentalne, absolutne). Do tych drugich będzie na-
leżeć np. życie ludzkie, ale już w nieco mniejszym stopniu zdrowie 
ludzkie (ponieważ w różnej mierze może się na nie składać subiek-
tywne poczucie zdrowia lub choroby). Wydaje się zatem, że sprzeciw 
sumienia oparty o wartości fundamentalne czy obiektywne powinien 
spotykać się z większą akceptacją i nie powinien podlegać ogranicze-
niu ze względu na subiektywne pragnienia czy oczekiwania pacjenta. 
Jego bezwzględnym ograniczeniem może być jedynie zagrożenie życia 
pacjenta.

W literaturze pojawia się też rozróżnienie pomiędzy działaniem 
medycznym i działaniem niemedycznym, które niekiedy jest także 
wykonywane przez pracowników ochrony zdrowia. Za uzasadnione 
medycznie działanie można wtedy uważać opatrzenie ran u zbrodnia-
rza czy złożenie kości u mężczyzny, który połamał je sobie bijąc żonę 
(nawet, gdyby lekarz emocjonalnie wzdragał się przed pomocą takiej 
osobie), natomiast działania związane z kontrolą poczęć, większością 
przypadków aborcji, zapłodnieniem pozaustrojowym uznać można za 
wybory światopoglądowe związane ze stylem życia a nie działania ści-
śle medyczne ukierunkowane na leczenie chorób czy pomoc w stanie 
zagrożenia życia lub zdrowia.29 Choć powołaniem lekarza jest pomoc 
ludziom, którzy się do niego o to zwracają, to jednak granicą dla dzia-
łań związanych z pomocą jednemu człowiekowi powinno być posza-
nowanie życia drugiego. Skoro lekarz nie powinien rodzinie zmęczonej 
opieką nad niedołężną starszą osobą pomagać w jej zabójstwie, ani na 

29 RA. Charo, The celestial fi re of conscience – refusing to deliver medical care. N Engl J Med 
2005;352:2471–2473
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prośbę paranoika pomagać w pozbawieniu życia osób, które ten po-
dejrzewa jako niszczące jego życie i zdrowie, to również ma prawo 
odmówić matce współdziałania w niszczeniu rozwijającego się w niej 
życia ludzkiego.

Bywają także sytuacje, że przekonania religijne mogą doprowadzić 
do łamania innych praw człowieka (np. prawa do życia, wolności czy 
zdrowia). W takiej sytuacji może być dopuszczalne ograniczenie prawa 
do wolności sumienia. Na tej podstawie odróżnia się niekiedy prze-
szkodzenie w działaniu zgodnym z sumieniem (kiedy np. członkowie 
sekty nie chcą wezwać lekarza pozwalając na śmierć swoich dzieci) 
oraz przymuszenie do działania niezgodnego z sumieniem (np. wezwa-
nie do wojska, wykonanie aborcji). Niektórzy tylko w tym pierwszym 
wypadku dopuszczają ograniczenie wolności sumienia.30

Podsumowanie

Wydaje się, że dyskusja nad autonomią sumienia lekarskiego na-
biera dodatkowego wartości w obliczu coraz większego znaczenia za-
sady poszanowania autonomii pacjenta. Prawo do wolności sumienia 
jest jednym z podstawowych praw ludzkich, a jego ograniczanie niesie 
ze sobą zagrożenia. Medycyna oparta na prawie, a nie na sumieniu, 
może niezauważalnie stać się elementem działania systemu totalitar-
nego. Brak właściwej ochrony sumienia lekarskiego może również do-
prowadzić do kryzysu osobowego w niektórych gałęziach medycyny 
(np. na ginekologię i położnictwo nie pójdą niektóre osoby zaintere-
sowane opieką nad matką i dzieckiem, ponieważ nie chcą brać udziału 
w procederze aborcji).31 Nie powinna mieć również miejsca sytuacja, 
w której autonomia pacjenta (prawo do wykonania świadczenia) miała-
by większe gwarancje prawne niż autonomia lekarza (odmowa wyko-
nania świadczenia).

W polskim modelu sumienie lekarza nie jest w pełni chronione 
– prawo przymusza go do pośredniego udziału w procedurze, której 

30 M. Freeman, Prawa człowieka. Warszawa, 2007.
31 TG. Stammers, Six objections to Savulescu’s salvos. (Rapid responses to: Savulescu J. Conscientious 

objection in medicine). BMJ 2006;332:294–297.
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moralnie nie akceptuje, poprzez nałożenie obowiązku wskazania leka-
rza, który wykona tę procedurę. Należałoby zatem zastanowić się nad 
możliwością rozszerzenia granic autonomii sumienia lekarskiego. Aby 
doprecyzować rozwiązania prawne dotyczące klauzuli sumienia wyda-
je się zasadnym uczynienie właściwych rozróżnień pomiędzy przeko-
naniami religijnymi i etycznymi, działaniem medycznym i niemedycz-
nym oraz wartościami relatywnymi i bezwzględnymi. Wydaje się, że 
w społeczeństwie pluralistycznym i informatycznym, w którym istnieje 
wiele organizacji pozarządowych (pro-life i pro-choice), istnieje także 
możliwość przerzucenia obowiązku dostarczenia informacji o osobie 
wykonującej daną procedurę na organizację pozarządową (np. pro-cho-
ice) i nie wikłania w to sumienia lekarza.

W krajowych regulacjach prawnych niektóre unormowania dotyczą-
ce obowiązku świadczenia pomocy i okoliczności jej odmowy są nie-
precyzyjne i wymagają dopracowania. Ta nieprecyzyjność zauważalna 
jest również przez przedstawicieli zawodów medycznych: w jednym 
z badań przeprowadzonych w Polsce 62% pracowników służby zdro-
wia (ginekologów, pielęgniarek i położnych) uważa, że istnieje potrze-
ba uregulowania sytuacji, gdy kobieta ma prawo do jakiejś procedury 
(np. aborcji), a lekarz odmawia jej wykonania.32 Również niedawna 
sprawa Alicji Tysiąc przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej przed Euro-
pejskim Trybunałem Praw Człowieka, choć związana tylko w sposób 
pośredni ze sprawą klauzuli sumienia, również skłania do ulepszenia 
regulacji prawnych w tej materii.33

32 W. Nowicka, A. Zielińska, Badanie ankietowe federacji wśród lekarzy, pielęgniarek i położnych na te-
mat skutków ustawy antyaborcyjnej. w: Ustawa antyaborcyjna w Polsce Funkcjonowanie, skutki społeczne, 
postawy i zachowania. Raport – Wrzesień 2000. http://www.federa.org.pl/publikacje/raporty/aborcja2000/ 
aborcja2000_4.htm (2007-05-24)

33 Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: Sprawa Alicja Tysiąc przeciwko Rzeczpospolitej 
Polskiej, skarga nr 5410/03, orzeczenie z dnia 20 marca 2007 r.
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Analiza prawna umowy o zastępcze macierzyństwo

Wprowadzenie

Kwestia regulacji zawierania umów o zastępcze macierzyństwo jest 
dyskutowana w krajach zachodnich od wielu lat, głównie ze względu na 
liczne komplikacje prawne, które stają się przedmiotem rozstrzygnięć 
sądowych. W Polsce zastępcze macierzyństwo jest zjawiskiem stosun-
kowo nowym, dotąd prawnie nieuregulowanym i nie rozpatrywanym 
prawdopodobnie jeszcze przez żaden sąd. Problem nie jest jednak abs-
trakcyjny, gdyż rozwój technik medycznych umożliwia w Polsce tego 
typu prokreację. Co więcej, pojawienie się w Internecie licznych ogło-
szeń, oferujących usługi zastępczego macierzyństwa świadczy dobit-
nie o tym, że praktyka zawierania podobnych umów przyjęła się także 
w naszym kraju.

Głównym celem niniejszego artykułu jest rozważenie konsekwencji 
prawnych niewykonania umowy o zastępcze macierzyństwo lub nie do-
trzymania jej warunków, w tym analiza przysługujących stronom środ-
ków prawnych na gruncie obowiązującego prawa i oczekujących na 
wejście w życie zmian. Oczywiście, użycie podobnych instrumentów 
dochodzenia swych praw, jakie zaprezentowane są w pracy, jest uzależ-
nione od uznania podobnych umów za ważne. Nie przesądzając jednak 
na wstępie odpowiedzi na pytanie o ważność podobnych umów (co jest 
kwestią ocenną i z uwagi na orzecznictwo zagraniczne wcale nieoczy-
wistą), chcemy rozpatrzyć sytuację prawną stron umowy, jak gdyby 
umowa była ważna. Takie tymczasowe założenie pozwoli nam naświet-
lić wszystkie trudności prawne związane z zawarciem umowy o za-
stępcze macierzyństwo na gruncie jeszcze obowiązujących przepisów 
prawnych, jak i nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Moż-
na je analizować z perspektywy prawa prywatnego (prawa  zobowiązań 
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oraz prawa rodzinnego), jak i publicznego (prawa karnego i podatkowe-
go). Zasadnicze cywilnoprawne problemy zastępczego macierzyństwa 
sprowadzają się do trzech zagadnień: (1) ustalenia, czy matką dziecka 
jest kobieta, która dziecko urodziła, czy ta, od której pochodzi materiał 
genetyczny, (2) charakteru prawnego umowy o zastępcze macierzyń-
stwo, (3) ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy. Wszystkie 
te aspekty związane są ściśle z problemem dopuszczalności kształto-
wania praw stanu w drodze umowy. Pozostałe problemy zastępczego 
macierzyństwa mają charakter publicznoprawny i mogą dotyczyć (1) 
penalizacji zachowań związanych z zastępczym macierzyństwem1 oraz 
(2) podstaw i granic świadczeń publicznoprawnych w związku z zawar-
ciem umowy o zastępcze macierzyństwo. Przedmiotem tekstu czynimy 
aspekt cywilnoprawny zagadnienia.

Choć artykuł dotyczy zagadnień prawnych, z uwagi na to, że pro-
kreacja jest procesem mającym swój istotny wymiar etyczny, społecz-
ny i biologiczny, do rozważań zostanie wprowadzone w koniecznym 
zakresie również tło uwzględniające te aspekty i mające niewątpliwy 
wpływ na rozwiązania prawne i nasze konkluzje.

1. Defi nicja zastępczego macierzyństwa

Istota macierzyństwa zastępczego polega na tym, iż kobieta decydu-
je się na zajście w ciążę i urodzenie dziecka w celu przekazania praw 
rodzicielskich na inną osobę lub osoby2. Wyróżnia się następujące ro-
dzaje macierzyństwa zastępczego: (1) częściowe macierzyństwo zastęp-
cze (gdy kobieta mająca urodzić dziecko zostaje sztucznie zapłodniona 
nasieniem mężczyzny, który chce być ojcem socjologicznym dziecka 
bądź nasieniem anonimowego dawcy – wówczas matka biologiczna jest 

1 W kontekście umów o zastępcze macierzyństwo przywołuje się zwykle regulacje kodeksu karnego do-
tyczące handlu ludźmi oraz odpłatnego organizowania adopcji (art. 253 § 1 k.k. Kto uprawia handel ludźmi 
nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Kto, w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). Żadna z nich nie odnosi się jednak bezpośrednio do zjawiska 
zastępczego macierzyństwa.

2 Patrz na ten temat m.in.: Safjan M., „Prawne problemy zastępczego macierzyństwa”, [w:] W. Lang (red.), 
Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2000, s. 292–305; Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2000, 
s. 175–179. 
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zarazem matką genetyczną, ale nie jest matką socjologiczną); (2) pełne 
macierzyństwo zastępcze (gdy do macicy kobiety mającej urodzić dzie-
cko zostaje wszczepiony cudzy embrion – matka biologiczna nie jest 
matką genetyczną ani socjologiczną). Przy czym wyróżnia się dodat-
kowo różne podtypy pełnego macierzyństwa zastępczego w zależności 
od tego, kto jest dawcą komórki: (2a) gdy dawczynią komórki jajowej 
jest matka chcąca wychować dziecko (wówczas matka genetyczna jest 
zarazem matką socjologiczną); (2b) gdy dawczynią komórki jest obca 
dla obu stron kobieta (wówczas matka genetyczna nie jest matką so-
cjologiczną ani biologiczną)3. Istnieją różne techniki medyczne, któ-
re mogą zostać użyte w sytuacji macierzyństwa zastępczego: sztuczne 
zapłodnienie matki zastępczej in vivo (wewnątrzustrojowe czyli tzw. 
sztuczna inseminacja) lub in vitro (pozaustrojowe) nasieniem dawcy, 
a także pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej kobiety nasieniem 
dawcy i implantacja embrionu do macicy matki zastępczej (tzw. trans-
fer embrionalny).

2. Powstanie prawnego stosunku macierzyństwa

W pierwszej ze wskazanych powyżej kwestii stwierdzić należy, że 
samo określenie „macierzyństwo zastępcze” wskazywałoby, że matką 
z punktu widzenia prawa powinna być matka genetyczna, a nie biolo-
giczna. Zastępstwo dotyczy bowiem jedynie okresu ciąży i porodu. Prze-
pisy dotychczas obowiązującego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(k.r.io.) nie zawierały jednoznacznej regulacji, wskazującej, że matką 
dziecka jest kobieta, która je urodziła. Takie stanowisko wywodzono 
z brzmienia przepisów dotyczących pokrewieństwa. Do niedawna, 
wobec braku medycznych możliwości manipulacji przy  zapłodnieniu, 

3 Patrz orzeczenie Sądu amerykańskiego w sprawie Belsito v. Clark, (Ohio 1994), stwierdzającego, że gdy 
materiał genetyczny pochodzi od małżonków będących stroną umowy, a matka zastępcza, do której macicy zo-
staje wszczepiony ich embrion rodzi dziecko (pełne macierzyństwo zastępcze), to wówczas rodzice genetyczni 
mają pełne prawa rodzicielskie do dziecka, Belsito v. Clark, 644 N.E.2d 760 (Ohio C.P. Summit Cty. 1994). 
Przykładowo w sprawie Buzzanca v. Buzzanca (Kalifornia 1998) sąd amerykański orzekł, że gdy embrion jest 
obcy genetycznie zarówno dla matki zastępczej (biologicznej), jak i dla osób zamawiających (rodziców socjo-
logicznych), ci ostatni są traktowani jako naturalni i prawni rodzice, gdyż dzięki ich inicjatywie doszło do po-
wołania życia – In re Marriage of Buzzanca, 61 Cal.App4th 1410, 72 Cal.Rptr2d 280, 77 A.L.R.5th 775 (1998).
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wywodzono to również z oczywistości tego faktu (co wyraża słynna pa-
remia rzymska mater semper certa est). Wobec obecnych medycznych 
możliwości rozejścia się macierzyństwa biologicznego i genetycznego, 
drugi argument stał się nieaktualny. Spór etyczny na gruncie prawa roz-
wiązuje wprowadzony art. 619 k.r.io., który stanowi wprost, że matką 
dziecka jest kobieta, która je urodziła. Do tej regulacji powrócimy jesz-
cze w dalszej części tekstu.

3.  Charakter prawny umowy – prawa i obowiązki stron 
oraz przedmiot umowy

Umowa o zastępcze macierzyństwo ma charakter złożony. Jej treść 
sprowadza się do zobowiązania się jednej strony (kobiety) do zajścia 
w ciążę dla zamawiających oraz do przekazania im dziecka po porodzie 
i zrzeczenia się praw rodzicielskich do dziecka. Przedmiotowo istotne po-
stanowienia tej umowy zawierają więc dwa główne świadczenia matki 
zastępczej. Druga strona zobowiązuje się zazwyczaj do zapłaty określonej 
kwoty oraz odbioru dziecka. Nic nie stoi na przeszkodzie aby ekwiwalen-
tem świadczenia była nie określona kwota pieniężna, ale inna rzecz czy 
świadczenie (np. korzyść osobista). Umowa może mieć również charakter 
nieodpłatny. Umowa może zawierać dodatkowe postanowienia, dotyczą-
ce np. odpowiedniego zachowania matki zastępczej w ciąży, czy też do-
datkowych świadczeń stron, a nawet może zawierać zobowiązanie mat-
ki zastępczej do usunięcia dziecka, gdy badania prenatalne wykażą duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Istotnym pytaniem, jakie nasuwa się w tej sytuacji jest to, czy przed-
miotem umowy jest dziecko czy też usługa polegająca na użyczeniu 
ciała kobiety zastępczej i donoszeniu oraz urodzeniu dziecka. W rzeczy-
wistości przedmiotem umowy nie jest samo zajście w ciążę i urodzenie 
dziecka, ale zajście w ciążę, urodzenie dziecka i przeniesienie praw 
rodzicielskich, co wiąże się z przekazaniem dziecka zamawiającym, 
którzy następnie mają nabyć pełnię praw rodzicielskich. Z tego wzglę-
du usługa, którą oferuje matka zastępcza, nie może być uznana tylko za 
„wypożyczenie” własnego ciała (czerpanie korzyści z dysponowania 
własnym ciałem, jak np. w wypadku prostytucji). Chodzi tu bowiem 
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o całkowite zaangażowanie osoby matki zastępczej na 9 miesięcy, które 
wiąże się z istotnymi zmianami w funkcjonowaniu jej organizmu. Nie 
można tej sytuacji porównać do „użyczenia” własnego ciała dla celów 
wyhodowania i transplantacji organów, gdyż w tym wypadku chodzi 
o powołanie do życia istoty ludzkiej, a nie o wytworzenie określonego 
dobra. Poza tym, celem umowy nie jest tylko urodzenie dziecka, ale 
chodzi tu o urodzenie dziecka „dla kogoś”. Zaznaczyć przy tym należy, 
że prawa rodzicielskie nie są prawami własności dziecka, ale prawami 
do opieki i odpowiedzialności za dziecko. Oznacza to niemożność ich 
defi niowania w kategoriach właściwych prawu rzeczowemu. Nie moż-
na tu zatem mówić o przeniesieniu praw do dziecka, ale raczej o umoż-
liwieniu przysposobienia (którego dokonuje sąd) poprzez zobowiąza-
nie się do zrzeczenia praw rodzicielskich na rzecz konkretnych osób 
będących drugą stroną umowy o zastępcze macierzyństwo. A zatem je-
dynie w sposób pośredni dziecko jest przedmiotem umowy, traktowane 
tutaj jako „rzecz przyszła”, powstała w wykonaniu porozumienia stron. 
Bezpośrednio zaś przedmiotem umowy będzie specyfi czna usługa ma-
cierzyńska związana ze zrzeczeniem się praw rodzicielskich.

4. Rodzaje możliwych roszczeń prawnych

Powszechnie akceptowanym jest pogląd, że polskie prawo cywilne 
nie przewiduje zasady numerus clausus actionum. W związku z prob-
lematyką zastępczego macierzyństwa można wskazać trzy kategorie 
możliwych roszczeń: (1) roszczenia zmierzające bezpośrednio do usta-
lenia praw stanu, w tym (1a) roszczenia o ustalenie i zaprzeczenie ma-
cierzyństwa oraz (1b) roszczenie o zaprzeczenie ojcostwa w wypadku 
domniemania pochodzenia dziecka od męża matki; (2) roszczenia, któ-
rych treścią jest faktyczne przekazanie dziecka, w tym (2a) roszczenie 
o wydanie dziecka po urodzeniu oraz (2b) roszczenie o odebranie dzie-
cka; (3) roszczenia o odszkodowanie z tytułu nie wywiązania się którejś 
ze stron z umowy, w związku ze szkodami poniesionymi wskutek ciąży 
i porodu oraz z w związku ze szkodami prenatalnymi bądź prekoncep-
cyjnymi dziecka. Podstawą takich roszczeń będzie niewykonanie bądź 
nienależyte wykonanie umowy.
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4.1. Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa

Mimo braku wyraźnej podstawy prawnej (nowelizacja kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego przewidująca roszczenia o ustalenie i zaprze-
czenia macierzyństwa, uchwalona dnia 6 listopada 2008 r. wchodzi 
w życie dnia 13 czerwca 2009 r.), powództwa o ustalenie i zaprzecze-
nie macierzyństwa dotąd uznawane były powszechnie za dopuszczalne. 
Dopuszczalność roszczeń wywodzono z brzmienia dwóch przepisów: 
materialnoprawnego i procesowego. Podstawę materialnoprawną stano-
wił art. 86 k.r.io., który mówi o możliwości dochodzenia ustalenia po-
chodzenia dziecka przez prokuratora, nie ograniczając go wyłącznie do 
kwestii ojcostwa4. Podstawą procesową takich powództw był natomiast 
art. 453 k.p.c., zgodnie z którym przepisy działu obejmującego postę-
powania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi sto-
suje się w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, 
o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia5. 
W obu wypadkach mowa była o pochodzeniu dziecka, które obejmuje 
zarówno stosunek ojcostwa, jak i macierzyństwa. Podstaw dla stwier-
dzenia dopuszczalności tego roszczenia można się było dopatrywać 
również w treści art. 189 k.p.c.6, będącym niewyspecyfi kowaną podsta-
wą roszczeń o ustalenie. Ponadto przyjmowano, że w kwestii ustalenia 
macierzyństwa należy w drodze ostrożnych analogii stosować material-
noprawne przepisy dotyczące ustalenia ojcostwa7. Ostrożność ta wyklu-
czała przyjęcie jakiegokolwiek ograniczeń czasowych, obowiązujących 
w wypadku roszczeń o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa, jak również 
ograniczeń kręgu osób uprawnionych do jego dochodzenia8.

4 Art. 86 k.r.io.: Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uzna-
nia dziecka może wytoczyć także prokurator.

5 Art. 453 k.p.c: Przepisy niniejszego działu (tj. Postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami 
a dziećmi) stosuje się w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka , o unieważnienie uznania, 
dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia. (I CR 672/55; OSN 1957, poz. 23).

6 Art. 189 k.p.c.: Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub 
prawa, gdy ma w tym interes prawny.

7 Justyński T., Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 1999 r. (I CKN1367/98).
8 Przyjmuje się, że sobą uprawnioną do dochodzenia roszczenia może być mąż matki (orzeczenie SN 

z dnia 2 marca 1966, II CR 31/66, OSNCP1966, poz.98), dziecko, kobieta, której postępowanie ma dotyczyć, 
mężczyzna, którego dotknie ewentualny wynik procesu czy osoba, która dziecko przysposobiła (orzeczenie SN 
z dnia 7 lutego 1967, II CR 470/66, GsiP 1967, nr 4, poz. 15; oraz z dnia 20 kwietnia 1962 r., I CR 1069/60, 
OSNCP 1963, poz. 132).
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Tradycyjną przesłanką materialnoprawną powództwa o ustalenie 
jest okoliczność, że w akcie stanu cywilnego brak oznaczenia jakiej-
kolwiek kobiety jako matki. Wobec tego zasadniczym pytaniem było, 
jakie zapadłoby rozstrzygnięcie, gdyby podstawą roszczenia była 
umowa o zastępcze macierzyństwo. W pierwszym rzędzie należałoby 
powiedzieć, że na gruncie prawa polskiego akt urodzenia sporządzo-
ny zostałby zgodnie z zasadą, że matką dziecka jest kobieta, która je 
urodziła, a zmiana stanu cywilnego możliwa byłaby jedynie w drodze 
powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, dopuszczalnego w wyżej 
wskazanych ramach. Przywołana umowa o zastępcze macierzyństwo 
zapewne nie byłaby uznana za fakt prawny, mogący kreować stan cy-
wilny osoby. Nie mogłaby również pełnić tej roli w orzeczeniu sądu 
kształtującym prawa stanu w wypadkach przewidzianych przez k.r.i o.

Wspomniana na wstępie nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego nadała zasadzie, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła, 
status normatywny. Tak brzmi art. 619 k.r.i o. Wraz z tą zmianą uregu-
lowane zostały przesłanki powództw o ustalenie i zaprzeczenie macie-
rzyństwa. Wszystkie przewidziane przez ustawę przypadki zmierzają 
do ustalenia prawdziwego biologicznego macierzyństwa. Podobnie jak 
w przypadku powództw związanych z ustaleniem czy zaprzeczeniem 
ojcostwa chroniony jest interes dziecka poprzez zakaz wytaczania po-
wództwa o ustalenie przez matkę po osiągnięciu przez dziecko pełno-
letności (Art. 6111) oraz zakaz ustalania i zaprzeczania macierzyństwa 
po śmierci dziecka, z wyjątkiem przypadku śmierci dziecka, które takie 
powództwo już wytoczyło. W takiej sytuacji ustalenia macierzyństwa 
mogą dochodzić jego zstępni (Art. 6115). Zaznaczyć także należy, że 
powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa może wyto-
czyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona 
interesu społecznego, a wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macie-
rzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka (Art. 6116).

Jak widać więc, powołany przepis w sposób jednoznaczny określił 
kwestie powstania prawnego stosunku macierzyństwa, usuwając wszel-
kie wątpliwości prawne w tym zakresie, opowiadając się w sposób 
jednoznaczny za odstąpieniem od kształtowania relacji pochodzenia 
zgodnie z rzeczywistością genetyczną. W sposób jednoznaczny wska-
zano na wartość macierzyństwa biologicznego, odsuwając  wszelkie 
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 dyskusje nad znaczeniem macierzyństwa genetycznego czy socjolo-
gicznego. Wątpliwości natury etycznej oraz zagadnienie słuszności 
tego rozstrzygnięcia jednak pozostają. Wynika to z faktu, że problem 
zastępczego macierzyństwa jest w gruncie rzeczy problemem etycznym 
a przyjęcie konkretnego rozstrzygnięcia prawnego jest jedynie konse-
kwencją i wyrazem akceptacji określonego stanowiska etycznego. Po-
mimo świadomości, być może niesprawiedliwości tego rozwiązania 
w każdym przypadku, wydaje nam się ono słuszne. Wyklucza bowiem 
na wstępie niezwykle trudne ustalenia relacji macierzyństwa biologicz-
nego, genetycznego i socjologicznego. Tym samym rozstrzygnięty zo-
stał jeden z aspektów umowy o zastępcze macierzyństwo, nie pozosta-
jący bez znaczenia dla pozostałych problemów, głównie dotyczących 
przesłanek adopcyjnych oraz roszczeń odszkodowawczych stron umo-
wy. Aktualnym pozostaje także problem granic poznania tożsamości 
genetycznej przez dziecko oraz ich prawnych gwarancji.

4.2. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Jak wskazano powyżej, w pewnym zakresie relacje rodzicielstwa 
kształtowane są poprzez domniemania. Istotnym z punktu widzenia 
zastępczego macierzyństwa jest domniemanie pochodzenia dziecka od 
męża matki. Domniemanie to kreuje stosunek prawny ojcostwa na pod-
stawie stwierdzenia kwestii macierzyństwa. Można więc powiedzieć, 
że w tej sytuacji ustalenie ojcostwa będzie miało charakter pochodny 
wobec ustaleń co do tego, która z kobiet jest matką dziecka. Jak prawie 
każde domniemanie, również to, jest wzruszalne. W wypadku więc, 
gdyby matka zastępcza była zamężna, a jej mąż nie chciał aby powstał 
między nim a dzieckiem stosunek pokrewieństwa, koniecznym byłoby 
wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, objętego ustawowym 
domniemaniem pochodzenia dziecka od męża matki9. Wydaje się, że 
jak długo kwestia podstawy macierzyństwa była jedynie zasadą orzecz-
niczą i doktrynalną, możliwym było przyznanie statusu matki matce 
genetycznej. Wynikało to z braku wiążącej podstawy prawnej. Nowe-
lizacja w tym zakresie wprowadza dość istotną zmianę – każde takie 

9 Kwestie tego powództwa regulują: art. 62–71, art. 86 i art. 1241 k.r.io; po nowelizacji art. – 62–86 k.r.io.
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orzeczenie byłoby orzeczeniem contra legem, a zatem niedopuszczal-
nym. Oznacza to, że status prawny ojca kształtowany będzie w opar-
ciu o biologiczne macierzyństwo. Można więc powiedzieć, że i tutaj, 
w konsekwencji regulacji kwestii macierzyństwa relacje rodzinne na-
brały jasności i przewidywalności. W wyniku zmian mężczyzna będzie 
musiał jednak wykazać, że nie jest ojcem dziecka, a nie jak uprzednio 
niepodobieństwa, żeby mógł być ojcem dziecka10.

4.3. Powództwo o wydanie dziecka po urodzeniu

Analizowane w tym oraz następnym podrozdziale powództwa zwią-
zane są z niewykonaniem przez strony obowiązku dotyczącego wyda-
nia i odebrania dziecka po jego urodzeniu. Pierwsze z nich aktualizuje 
się w wypadku odmowy wykonania przez matkę zastępczą drugiego 
ze świadczeń umownych, mianowicie przekazania dziecka rodzicom 
genetycznym11. W wypadku zaistnienia sporu sądowego, Sąd zapewne 
zgodnie z obowiązującymi poglądami oraz pośrednio odnoszącymi się 
do tego zagadnienia przepisami, a w niedlugim czasie – z brzmieniem 
normy prawnej – oddaliłby powództwo na tej podstawie, że matką dzie-
cka jest kobieta, która urodziła dziecko, a umowa, która została zawarta 
pomiędzy stronami, nie ma wpływu na relacje pokrewieństwa. W kon-
sekwencji stwierdzić należy, że brak jest podstaw materialnoprawnych 
dla roszczenia o wydanie, ponieważ kobieta, która dziecko urodziła, ma 
skuteczny wobec wszystkich tytuł prawny. Nowelizacja daje ku temu 
wyraźną podstawę prawną, rozstrzygając kolejny istotny aspekt umów 
o zastępcze macierzyństwo w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy 
stronami.

10 W związku z wprowadzonymi zmianami warto wspomnieć jeszcze o jednej, nowej kwestii, związanej 
z procesami nienaturalnego poczęcia. Art. 68 k.r.io stanowi, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, je-
żeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę. Regulacja 
ta w sposób oczywisty rozszerza działanie zasady ochrony dziecka.

11 Por. sprawa Stern v. Whitehead (1988) czyli słynna sprawa „Baby M”, gdzie sąd przesądził, że matką 
naturalną i prawną jest matka biologiczna (zastępczej), jednocześnie przyznając prawa do opieki rodzicom so-
cjologicznym, Matter of Baby M, 109 N.J. 396. 537 A.2d 1227, 77 A.L.R.4th 1 (1998). Patrz na ten temat także: 
Pence G.E., Classic Cases in Medical Ethics. Accounts of the Cases That Have Shaped Medical Ethics, with 
Philosophical, Legal and Historical Backgrounds, New York 1990, s. 89–113; Nawrot O.,, „Miecz Salomona”, 
[w:] J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki fi lozofi i prawa, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 133–144.
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4.4. Powództwo o odebranie dziecka po urodzeniu

Podstawą roszczenia o odebranie dziecka po urodzeniu jest z ko-
lei nie wywiązanie się matki genetycznej ze zobowiązania umownego. 
Sytuacja taka mogła by mieć miejsce zwłaszcza w wypadku urodzenia 
się dziecka defektywnego12 bądź też zmiany sytuacji rodzinnej matki 
genetycznej, pociągającej za sobą zmianę decyzji w kwestii woli po-
siadania dziecka. Uznanie umów o zastępcze macierzyństwo i podję-
cie próby ich uregulowania wymagałaby określenia dopuszczalność 
i warunki odstąpienia od takiej umowy. Jednakże przy obecnym stanie 
prawnym powódka nie mogłaby liczyć na uzyskanie ochrony prawnej 
w wypadku podjęcia próby dochodzenia swych praw zgodnie z zawartą 
umową. Zgodnie z obowiązującym prawem to ona jest matką dziecka 
ze wszystkimi tego konsekwencjami, w zakresie praw i obowiązków 
wynikających z rodzicielstwa. Realizacja skutku w postaci wyzbycia 
się dziecka mogłaby nastąpić jedynie poprzez zrzeczenie się praw ro-
dzicielskich oraz wyrażenie zgody na przysposobienie na podstawie 
przepisów k.r.io.

4.5. Powództwo o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy

Bezpośrednio do problemu zastępczego macierzyństwa nie odnosi 
się żadna regulacja kodeksu cywilnego ani kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego. Nie jest on również objęty nowelizacją kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. Wobec tego formułowanie uwag dotyczących wszelkich 
odszkodowań dokonywać się musi zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami oraz powszechnie podzielanymi poglądami. Umowy te mogą 
stanowić podstawę do formułowania roszczeń odszkodowawczych za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, przy założeniu, że 
uzna się je za ważne. Zasadniczym problemem, który się z tym wiąże, 
jest wskazanie i oszacowanie szkody oraz wykazanie związku przyczy-
nowego pomiędzy zaistniałą szkodą a ciążą i porodem.

W wypadku stwierdzenia nieważności takiej umowy matka zastęp-
cza nie mogłaby się domagać żadnej ochrony prawnej na podstawie 

12 Wówczas może dojść do sytuacji, gdy żadna ze stron nie przyznaje się do dziecka, por. Malahoff v. Sti-
ver, 975 F.2d 261 (6th Cir. 1992); Doe v. Attorney General, 194 Mich.App. 432, 487 N.W.2d 484 (1992).
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postanowień umowy o zastępcze macierzyństwo. Zgodnie z zasadami 
prawa cywilnego uznanie umowy za nieważną powoduje, że nie rodzi 
ona żadnych skutków prawnych i nie może stanowić podstawy docho-
dzenia roszczeń opartych na jej postanowieniach. Zatem ryzyko jej wy-
konania ponosiłaby wyłącznie matka zastępcza i to zarówno ze wzglę-
du na przedstawione już skutki prawno-rodzinne jak i zobowiązaniowe. 
Zastanowić się warto, czy w takiej sytuacji Sąd nie mógłby jednak 
orzec o jakimkolwiek odszkodowaniu. Rysują się tutaj dwa możliwe 
rozwiązania. Pierwszym z nich jest powołanie się na art. 410 § 1 i 2 k.c. 
§ 1, który stanowi, że przepisy artykułów poprzedzających (tj. doty-
czących bezpodstawnego wzbogacenia), stosuje się w szczególności do 
nienależnego świadczenia. Zgodnie z art. 410 § 2 k.c. świadczenie jest 
nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub 
nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył albo jeżeli pod-
stawa świadczenia odpadła, albo zamierzony cel świadczenia nie został 
osiągnięty albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia 
była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Przepisy 
te dotyczą szczególnego rodzaju bezpodstawnego wzbogacenia, jakim 
jest świadczenie nienależne. Upoważniają one do zwrotu świadczenia, 
gdy korzyści uzyskane zostały cudzym kosztem13. Skorzystanie z tego 
rozwiązania mogłoby stanowić względną ochronę prawną roszczeń 
strony zamawiającej, która zapłaciła matce zastępczej za wykonanie 
umowy. O ile, jak powiedziano wyżej, strona zamawiająca nie miałaby 
skutecznego roszczenia o wydanie dziecka po urodzeniu w związku 
z ustawowym przesądzeniem kwestii macierzyństwa, o tyle mogłaby 
domagać się zwrotu poniesionych kosztów, stanowiących bezpodstaw-
ne wzbogacenie pozwanej.

Drugie rozwiązanie dotyczy częściowej ochrony prawnej obu 
stron. Wspiera się ono na wyróżnieniu niektórych postanowień umo-
wy o zastępcze macierzyństwo, uznaniu ich za ważne i dochodzenie 
na ich podstawie odszkodowania. Konstrukcja ta wydaje się jednak 
wątpliwa. Ocenić bowiem należy całą umowę, a nie poszczególne jej 

13 Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania; Tom I, LexisNexis, 
Warszawa, 2003, s. 205; Art. 411 k.c. przewiduje sytuacje, kiedy nie można żądać zwrotu świadczenia. Pkt. 2 
przewiduje np., że nie jest to dopuszczalne, jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia 
społecznego.



Prawo i Medycyna 3/2009 (36, vol. 11)54

Justyna Holocher, Marta Soniewicka

 postanowienia w oderwaniu od całości. Podkreślić na koniec również 
należy, że brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych, aby orzeczenie 
opierać na zasadzie słuszności.

Konkluzje: kwestia dopuszczalności umów o zastępcze 
macierzyństwo

Podsumowując rozważania dotyczące charakteru prawnego umowy 
o zastępcze macierzyństwo oraz możliwych roszczeń z nią związanych 
stwierdzić należy, że rozstrzygnięcie każdej z tych spraw uzależnione 
jest od przesądzenia kwestii dopuszczalności takich umów na gruncie 
polskiego prawa. Rozważając dopuszczalność umów o zastępcze ma-
cierzyństwo należy dokonać ważenia zasad, chroniących interesy obu 
stron, do których konfl iktu tu dochodzi. Zasady te mają różny status 
normatywny, część z nich ma rangę konstytucyjną, część ustawową. 
Jako argumenty wspierające dopuszczalność podobnych umów przy-
wołuje się zasadę ochrony prywatności14 (zakazującą ingerencji osób 
trzecich w sferę prywatną każdego człowieka, w tym również sferę pro-
kreacji i kształtowania więzi rodzinnych), zasadę wolności15 (obejmują-
cą prawo do dysponowania możliwościami prokreacyjnymi mężczyzn 
i kobiet) oraz zasadę swobody umów16 (umożliwiającą swobodne dys-
ponowanie swymi prawami). Jednakże żadna ze wspomnianych zasad 
nie ma charakteru absolutnego i może zostać ograniczona, gdy jest to 
uzasadnione ważnymi racjami. Ważnymi racjami mogą tu być zasady 
prawa rodzinnego, takie jak zasada dobra dziecka17 oraz zasada dobra 
rodziny18, chroniąca jej trwałość i integralność, zasada pewności i sta-
bilności stanu cywilnego19, jak również zasada „sądowej kontroli” nad 
adopcją w każdym jej stadium oraz w każdym jej aspekcie20. Dokony-

14 Art. 47 Konstytucji.
15 Art. 31 Ustęp 1. Konstytucji.
16 Art. 353 1 k.c.
17 Art. 106, 109 k.r.io. – dotyczące władzy rodzicielskiej; art. 56 § 2 – dobro dziecka jako przeszkoda orze-

czenia rozwodu, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci.
18 Art. 71 Konstytucji. 
19 Zasada wywodzona z przepisów ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
20 Art. 117 § 1 k.r.io.



Prawo i Medycyna 3/2009 (36, vol. 11) 55

Analiza prawna umowy o zastępcze macierzyństwo

wanie ważenia zasad dotyczy każdorazowo rozpatrywanego wypadku 
i nie może mieć charakteru decyzji wiążącej zawsze i wszędzie w ta-
kim samym zakresie. Przyjrzyjmy się zatem prawnemu uzasadnieniu 
i prawnym skutkom obu możliwych decyzji – uznania dopuszczalności 
umów o zastępcze macierzyństwo, jak i uznania niedopuszczalności na 
gruncie obowiązującego prawa polskiego oraz wchodzącej w niedłu-
gim czasie nowelizacji k.r.i o. Zaznaczyć przy tym należy, że na począt-
ku tekstu wskazałyśmy na trzy zasadnicze cywilnoprawne problemy 
związane z zastępczym macierzyństwem. Pierwszy dotyczył ustalenia 
czy matką dziecka jest kobieta, która dziecko urodziła, czy ta, od któ-
rej pochodzi materiał genetyczny, drugi – charakteru prawnego umowy 
o zastępcze macierzyństwo, trzeci natomiast – ewentualnych roszczeń 
wynikających z tej umowy. Nowela k.r.i o. odnosi się jedynie do pierw-
szego ze wskazanych problemów. Przepis ten określa jedynie skutki 
fi liacyjne, które powinny być ustalone nawet wtedy, gdy dziecko zosta-
ło poczęte wskutek zabiegów zabronionych przez prawo21. Przepis ten 
sam w sobie nie odnosi się do tych praktyk, może być jednak postrze-
gany jako ograniczający celowość i skuteczność tych umów, przy za-
łożeniu oczywiście, że nie są nieważne22. Na skutek przywołanej regu-
lacji wykluczona została w sposób defi nitywny możliwość rozważania 
i ustalania macierzyństwa w drodze umowy cywilnoprawnej. Zawarcie 
takiej umowy i jej wykonanie może mieć jednak znaczenie w procesie 
adopcyjnym, w którym fakt genetycznego pochodzenia dziecka może 
przemawiać za przyznaniem do niego praw rodzicom genetycznym. 
Należy wskazać jednak, że byłaby to bez wątpienia doniosła, ale nie 
jedyna okoliczność rozważana w postępowaniu adopcyjnym. Nie ma 
również pewności, że w każdym przypadku miałaby ona rozstrzygające 
znaczenie. Bez wątpienia jednak właśnie droga adopcyjna byłaby jedy-
ną dopuszczalną prawnie możliwością nabycia przez matkę genetyczną 
praw do dziecka.

Generalnie powiedzieć można, że przyjęcie stanowiska o legalności 
umów o zastępcze macierzyństwo prowadziłoby do  zakwestionowania 
zasady pewności pochodzenia dziecka od kobiety, która je urodziła oraz 

21 Leszek Bosek, Opinia do projektu zmian k.r i o; Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy, www.
sejm.gov.pl

22 Tamże
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otwierałoby drogę do zaprzeczenia macierzyństwa kobiety, która dzie-
cko urodziła i która jako matka wpisana została w akt urodzenia dzie-
cka, właśnie na podstawie genetycznego, a nie biologicznego pocho-
dzenia dziecka. Podobnie możliwe byłoby na tej podstawie ustalenie 
pochodzenia dziecka. Na gruncie prawa polskiego w związku z noweli-
zacją problemy te nie powstaną. Otwarta pozostaje jednak kwestia oce-
ny przez Sąd charakteru i wysokości szkody jaka powstała w wyniku 
niewykonania czy nienależytego wykonania umowy. To zaś z przyczyn 
wskazanych już powyżej rodzić może znaczne problemy.

Odmowa, z kolei, uznania dopuszczalności zawierania takich umów, 
musiałaby skutkować decyzją procesową w postaci oddalenia powódz-
twa. Zastanowienia wymaga tylko, czy jej podstawą powinien być brak 
regulacji kwestii związanych z zastępczym macierzyństwem i brak 
możliwości kształtowania na tej drodze praw stanu czy raczej art. 5 
k.c. odnoszący się do skutków prawnych nadużycia prawa, któremu 
powszechnie przypisywany jest charakter subsydiarny. Wydaje się, że 
obie podstawy byłyby dopuszczalne. W pierwszym wypadku argumen-
tacja zmierzałaby do wykazania, że pewne dziedziny prawa cywilne-
go są wyłączone ze swobodnego kształtowania stosunków prawnych 
w drodze umowy. Dziedziną taką jest bez wątpienia prawo rodzinne, 
funkcjonujące w ściśle określonych ramach ustawowych, zwłaszcza 
w interesującym nas tu zakresie pokrewieństwa. W konsekwencji każ-
da czynność prawna polegająca na próbie kształtowania tych stosun-
ków poza ustawowymi ramami musiałaby zostać uznana za nieważną. 
W drugim wypadku, podstawę oddalenia powództwa mógłby stanowić 
art. 5 k.c. Przyjmuje się bowiem, że również prawa związane z prokrea-
cją i rodzicielstwem mogą podlegać nadużyciu, naruszającym zarówno 
istotę tych praw jak i zasady współżycia społecznego. Ich istota spro-
wadza się do naturalnych związków rodziców z dziećmi opartych na 
więzi genetycznej, biologicznej i emocjonalnej. Związek ten znajduje 
swoje odzwierciedlenie w akceptowanych zasadach współżycia spo-
łecznego. „Zasady współżycia społecznego” w rozumieniu art. 5 k.c. 
są pojęciem pozostającym w nierozłącznym związku z całokształtem 
okoliczności danej sprawy i w takim całościowym ujęciu wyznaczają 
podstawy, granice i kierunki jej rozstrzygnięcia w wyjątkowych sytua-
cjach, które przepis ten ma na względzie. Dlatego do zastosowania tego 
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przepisu konieczna jest ocena całokształtu szczególnych okoliczności 
danego rozpatrywanego wypadku w ścisłym powiązaniu nadużycia pra-
wa z konkretnym stanem faktycznym. Z tej przyczyny w świetle art. 5 
k.c. nie można konstruować dyrektyw o charakterze ogólnym na pod-
stawie zasad współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego 
mogą stanowić podstawę dokonania korektury w ocenie nietypowego 
wypadku, nie służą jednak do uogólnień w sytuacjach uznawanych za 
typowe”23. Bez wątpienia umowa o zastępcze macierzyństwo do typo-
wych wypadków nie należy. Nietypowość ta zasadza się na rzadkim jej 
występowaniu, potwierdzonym, póki co, brakiem reakcji prawodawcy 
w postaci odpowiedniej regulacji ustawowej. Oznacza to, że klauzula 
zasad współżycia społecznego może być przywołana w rozwiązywaniu 
powstałych w tej sytuacji problemów prawnych. W wypadku umów 
o zastępcze macierzyństwo naruszonymi zasadami współżycia społecz-
nego byłoby zachwianie relacji rodzice – dzieci poprzez rozejście się 
ról rodzicielskich oraz uczynienie przedmiotem porozumienia czegoś, 
co mu w powszechnym odczuciu podlegać nie powinno, tj. dziecka. 
„Wymienione w art. 5 k.c. zasady współżycia nie mają samoistnego 
znaczenia. Funkcjonują one m.in. w konstrukcji zakazu nadużycia pra-
wa podmiotowego. (…) Zakaz nadużycia praw podmiotowych spełnia 
funkcję regulującą, określając w poszczególnych wypadkach ostatecz-
ny kształt prawa podmiotowego, które może być wykonane.”24. Pra-
wem tym jest swoboda podejmowania decyzji prokreacyjnych dozna-
jąca ograniczeń w związku z zasadą ochrony praw dziecka, również 
w zakresie pewności i jasności praw stanu. Umowę o zastępcze ma-
cierzyństwo można by więc uznać za nieważną zarówno z uwagi na 
sprzeczność z prawem jak i z zasadami współżycia społecznego, taki-
mi jak zasada jednoznacznych i jasnych relacji rodzinnych oraz dobra 
dziecka. Wydaje się, iż mimo, że umowa taka jest sprzeczna zarówno 
z prawem jak i zasadami współżycia społecznego, to rozstrzygnięcie 
zapadłoby w oparciu o art. 58 § 1 k.c. Paragraf ten ma priorytet. § 2 ma 
natomiast charakter klauzuli generalnej, pełniącej rolę subsydiarną dla 

23 Orzeczenie SN z dnia 28 listopada 1967 r., I PR 415/67, OSP 1968, z. 10, poz. 210 z glosą Z. Ziembińskiego
24 Piasecki K. (red.), Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze, 2003; 

K. Pietrzykowski, Zakres stosowania konstrukcji nadużycia prawa w sprawach o prawa stanu cywilnego, SP 
1988, nr 3, s. 73–115.
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sytuacji, gdy sprzeczność z prawem nie zachodzi, ale umowa w sposób 
oczywisty godzi w zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. 
Konsekwencją procesową takiego stanowiska jest oddalenie wszelkich 
powództw związanych z umową o zastępcze macierzyństwo. W ocenie 
podstaw materialno-prawnych takiego rozstrzygnięcia uwzględnić jed-
nak należy relację art. 5 i art. 58 k.c., która wyklucza ich łączne zasto-
sowanie, dając wyraźny priorytet drugiemu z nich.

Jak wyraźnie widać z powyższych rozważań, rozstrzygnięcie kwe-
stii dopuszczalności umów o zastępcze macierzyństwo jest możliwe 
jedynie w oparciu o argumenty natury etycznej, do których musimy 
odwołać się dokonując ważenia wspomnianych zasad. Z pewnością na-
uka nie da nam odpowiedzi na fundamentalne dla nas pytania o naturę 
rodzicielstwa i istotę prokreacji. Głębokie obiekcje moralne związane 
z zawieraniem umów o zastępcze macierzyństwo, takie jak kwestia 
komercjalizacji procesu prokreacji, problem dobra dziecka, pewności 
i jednoznaczności relacji rodzinnych oraz kwestia odpowiedzialności, 
sprzyjają, naszym zdaniem, podjęciu decyzji o ich niedopuszczalności25. 
Argumentacja opierająca się na indywidualistycznie pojętej autonomii 
prokreacyjnej (wspieranych zasadą prywatności, wolności i swobody 
zawierania umów) jest trudna do utrzymania, gdy w grę wchodzi powo-
łanie do życia nowej istoty ludzkiej. Należy, naszym zdaniem, uznać, 
iż z uwagi na dobro dziecka i rodziny oraz z uwagi na pewność i stabil-
ność relacji rodzinnych, umowy o zastępcze macierzyństwo, jak i sama 
instytucja zastępczego macierzyństwa, nie powinny być dopuszczalny-
mi formami prokreacji. Zawieranie podobnych umów, jak i w ogóle zja-
wisko zastępczego macierzyństwa, wydaje się samo w sobie niewłaś-
ciwe z etycznego punktu widzenia. Niewłaściwość ta wynika z daleko 
idącego naruszenia istoty prokreacji, która jest specyfi cznym procesem 
związanym z odpowiedzialnością za powołanie do życia. Nie można 
prokreacji sprowadzać do procesu czysto biologicznego czy technicz-
nego, a kwestii odpowiedzialności rodzicielskiej rozpatrywać jedynie 

25 Szersza analiza ważenia zasad oraz etycznych aspektów tego problemu omawiamy gdzie indziej (Holo-
cher J., Soniewicka M., „«Dziecko z umowy»: problem dyskrecjonalności sędziowskiej w kontekście umowy 
o zastępcze macierzyństwo”, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, T, Stawecki (red.), tom pokonferencyjny XVIII 
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofi i Prawa, w przygotowaniu do druku). 
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w wymiarze prawnym, abstrahując od kluczowego w tych rozważa-
niach wymiaru etycznego.

Samo jednak uznanie nieważności umów o zastępcze macierzyństwo 
nie usuwa problemów (zwłaszcza komplikacji rodzinnych), powstałych 
w wyniku czynności będących jej przedmiotem, a jedynie pozbawia 
ochrony prawnej strony zawierające podobną umowę, uniemożliwiając 
im dochodzenie swych praw. Problem ten staje się szczególnie aktual-
ny w związku z nowelizacją k.r.i o. Zwłaszcza w jej świetle umowy te 
postrzegane być mogą jako nieegzekwowalne, uchwaloną regulację po-
strzegać można bowiem jako stawiającą w wątpliwość dopuszczalność 
dochodzenia kar umownych oraz odszkodowań26. Można więc powie-
dzieć, że w każdym wypadku jest to ryzyko stron zawierających taką 
umowę, zaś na straży dobra dziecka, niezależnie od prawnych losów 
odszkodowań, stać mają powołane przepisy oraz powszechnie akcep-
towane zasady.

Z uwagi na dobro dziecka, którego podobne praktyki dotyczą, kwe-
stie prokreacji, w tym kwestia zastępczego macierzyństwa, powinny 
zostać jednoznacznie uregulowane27. Wprowadzone zmiany odnoszą 
się jedynie częściowo do zjawiska zastępczego macierzyństwa. Kwestią 
otwartą pozostaje mimo wszystko zagadnienie ważności tych umów, 
formułowanych na ich podstawie roszczeń oraz ich znaczenia w pro-
cesie adopcyjnym. Brak regulacji powoduje konieczność rozstrzygania 
sporów w oparciu o zasady prawne. Nie jest pewne, czy w podobnych 
stanach faktycznych uznanie zyskiwałyby podobne pryncypia. Ponad-
to ich zastosowanie w oparciu o opinię doktryny czy orzecznictwa 
w pozytywistycznym paradygmacie może wydać się niewystarcza-
jące. Problem ten dotyczy podstawowej kwestii w postaci samej do-
puszczalności umów jak i związanych z tym pomniejszych problemów, 
takich jak kwestie odszkodowawcze czy też uprawnienie dziecka do 
poznania swego pochodzenia genetycznego, jako jednego z elementów 

26 Leszek Bosek, Opinia do projektu zmian k.r i o., www.sejm.gov.pl
27 Uregulowanie pewnych kwestii związanych z ograniczeniem dopuszczalności zastępczego macierzyń-

stwa przewiduje projekt ustawy O ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie 
Bioetycznej i zmianie innych ustaw z 17 grudnia 2008 roku. W szczególności Art. 8 pkt. 3, który zakazuje 
umieszczania w organizmie kobiety gamet innej kobiety w celach prokreacyjnych (wykluczając możliwość 
rozejścia się macierzyństwa biologicznego i genetycznego), a także art. 24, który dokładnie reguluje kwestię 
dopuszczalności transferu embrionu innej kobiecie, na co konieczna jest zgoda sądu. 



Prawo i Medycyna 3/2009 (36, vol. 11)60

Justyna Holocher, Marta Soniewicka

świadomości jednostki. Regulacja prawna będzie przyjęciem pewnego 
rozwiązania, popartego różnymi argumentami, głównie o naturze ak-
sjologicznej. Ingerencja prawna w sferę prokreacji, będącą jedną z naj-
bardziej newralgicznych i intymnych sfer życia ludzkiego, może budzić 
wątpliwości jako nieuchronny krok w kierunku etatyzacji prokreacji. 
Jednakże w wypadku prokreacji medycznie wspomaganej (której jed-
nym z przypadków jest macierzyństwo zastępcze), ingerencja ta wydaje 
się uzasadniona, wymaga jednak bardzo wnikliwej rozwagi. Pamiętać 
również należy, że rozstrzygnięcie ustawowe, jakiekolwiek by nie było, 
nie rozwiązuje problemu raz na zawsze i w sposób defi nitywny. Kształ-
tuje jedynie pewien stan normatywny, będący podstawą rozstrzygnięć 
konkretnych spraw, gwarantując przynajmniej pewność i przewidywal-
ność decyzji sędziowskich.
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Instytucja świadka zgody na czynności diagnostyczne 
i terapeutyczne będące eksperymentem medycznym 
w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty oraz ustawy Prawo farmaceutyczne

Ustawodawca posłużył się instytucją świadka zgody na czynności 
diagnostyczne bądź terapeutyczne w przepisach Ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty1, a także ustawy Prawo farmaceutyczne2 w ra-
mach procedury przygotowawczej do przeprowadzenia eksperymentu 
medycznego, a w drugim z omawianych przypadków – w ramach ba-
dania klinicznego stanowiącego w świetle art. 37a ust. 2 u.p.f. ekspery-
ment medyczny. Przedmiotem poniższych rozważań uczynię konstruk-
cję opartą na przepisach Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
natomiast unormowanie zawarte w drugiej z powołanych ustaw będzie 
przedmiotem rozważań, o ile regulacja ta stanowi odrębne, wyjątkowe 
i szczególne rozwiązanie. W prezentowanym artykule najpierw omó-
wiona zostanie instytucja zgody w świetle Ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty obejmująca zgodę w formie pisemnej i w ramach wy-
jątku od niej acz stanowiącą równoważną postać zgody, zgodę w for-
mie ustnej z koniecznym udziałem świadków. W kolejności omówione 
zostaną przesłanki i dopuszczalność zgody w formie ustnej, a także in-
stytucja świadka zgody w porównaniu ze znanymi prawu cywilnemu 
instytucjami świadka testamentu oraz świadka zawarcia małżeństwa. 
Następnie dokonam wykładni przepisów dotyczących świadka zgody 
oraz przedstawię postulaty de lege ferenda. Poza zakresem rozważań 

1 Ustawa z dn. 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2005, nr 226, poz. 1943 ze 
zmianami) – dalej powoływana jako u.z.l.

2 Ustawa z dn. 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001, nr 126, poz. 1381 ze zmianami) – dalej 
powoływana jako u.p.f.
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pozostanie natomiast materia obejmująca zagadnienie eksperymentu 
medycznego oraz samej defi nicji zgody na czynności diagnostyczne 
i terapeutyczne.3 

W świetle art. 25 ust. 1 u.z.l. przeprowadzenie eksperymentu me-
dycznego wymaga pisemnej zgody osoby badanej mającej w nim 
uczestniczyć.4 Ustawodawca określając wymóg zgody zakłada, że zgo-
da powinna być złożona, co do zasady, w formie pisemnej. W świetle 
art. 78 kodeksu cywilnego5 forma pisemna czynności prawnej będzie 
zachowana, jeżeli na dokumencie pod treścią oświadczenia woli złożo-
ny zostanie własnoręczny podpis osoby składającej to oświadczenie.6 
W świetle utrwalonego w doktrynie stanowiska podpis powinien być 
znakiem trwałym, ręcznym, wskazującym nazwisko i imię składającego 
oświadczenie woli. Wypada zauważyć, że z formą pisemną oświadcze-
nia stanowiącego zgodę mamy do czynienia także w sytuacji czynności 
medycznych nie stanowiących eksperymentu. Jakkolwiek ustawodawca 
wymaga formy pisemnej zgody, podobnie jak miało to miejsce w przy-
padku wymogu określonego w art. 34 ust. 1 u.z.l., to jednak omawiany 

3 Zagadnienia te stanowiły przedmiot zainteresowania doktryny prawa cywilnego jak również moich 
wcześniejszych wypowiedzi na temat zgody. Zob. dla przykładu: A. Wnukiewicz-Kozłowska, Eksperyment 
medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim, Dom Wydawniczy ABC 2004; 
W. Nowak, Prawne formy zgody pacjenta na eksperyment medyczny (zagadnienia cywilnoprawne), Prawo 
i Medycyna 2005, nr 20, s. 45; P. Iwanowski, U. Olędzka, Eksperyment medyczny w stanach nagłych i stanach 
bezpośredniego zagrożenia życia, Prawo i Medycyna 2004, nr 16, s. 44 i n. T. Brzeziński, Etyka lekarska, 
Warszawa 2002, s. 232; B. Iwańska, Warunki prawne dopuszczalności eksperymentów medycznych, Państwo 
i Prawo 2000, nr 2 s. 71; R. Kubiak, Zgoda uczestnika eksperymentu, Prawo i Medycyna 2000, nr 8 s. 44; 
J. Haberko, Analiza prawna i postulaty zmiany Formularzy świadomej zgody pacjentki na leczenie operacyjne, 
Prawo i Medycyna 2006, nr 24, s. 85 i n. 

4 M. Czarkowski, J. Różyńska, Świadoma zgoda ba udział w eksperymencie medycznym, Warszawa 2008, 
s. 31 i n. 

5 Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23.04.1964 roku (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zmianami) – dalej po-
woływana jako k.c.

6 Z ostrożnością odnoszę się do stanowiska wyrażonego przez W. Nowaka, który powołując się na znaną 
zobowiązaniom zasadę swobody umów oraz swobody formy czynności prawnej dopuszcza, iżby zgoda na 
eksperyment medyczny mogła być wyrażona w dowolnym języku. Skłonna jestem przyjąć raczej, iż wobec 
jednostronnie profesjonalnego charakteru czynności odebrania zgody kierować należy się zasadami rządzącymi 
zawieraniem umów z udziałem konsumenta niż obrotem profesjonalnym. Jak się wydaje w sytuacji, gdy lekarz 
i pacjent nie umówili się inaczej a złożenie zgody następuje na przygotowanym przez badacza formularzu ten 
formularz (wzorzec) zaproponowany w Polsce powinien być sporządzony zgodnie z art. 7 ustawy o języku 
polskim w języku polskim. Zob. W. Nowak, Prawne…, op.cit., s. 53 z powołaniem się na M. Pazdan, Język kon-
traktu – jego znaczenie i wyznaczenie, Przegląd Prawa Handlu Zagranicznego 1988, t. XII, s. 29–55, oraz mo-
jego autorstwa Zawarcie umowy konsumenckiej – praca doktorska w maszynopisie, Poznań 2003, s. 134 oraz 
W. Popiołek w: Kodeks cywilny Komentarz t. I, red. K. Pietrzykowski, C.H. Beck Warszawa 2002, s. 799. 
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przepis art. 25 ust. 1 u.z.l. odnoszący się do eksperymentu stanowi lex 
specialis w stosunku do przepisu o formie zgody na czynności diagno-
styczne bądź terapeutyczne, z którymi wiąże się zwiększone ryzyko. 
Wypada przypomnieć, że pojęcie zwiększonego ryzyka, jako element 
konstrukcji prawnej zgody ma charakter tzw. klauzuli generalnej, przez 
co daje lekarzowi możliwość uwzględnienia w ocenie różnego rodzaju 
okoliczności faktycznych, które nie powinny i nie mogą być oceniane 
według jakiegoś schematu mającego walor bezwzględny. Posługujemy 
się tu zatem pewnym wzorcem postępowania lekarza i zakładamy jego 
najwyższą zawodową staranność. Wzorzec postępowania pojmowa-
ny jest poprzez pryzmat pewnych założeń obiektywnych właściwych 
wszystkim podmiotom (w omawianym przypadku lekarzom czy bada-
czom), którzy znaleźli się w sytuacji identycznej jak wzorcowa.7 Wzo-
rzec postępowania jest wzorcem abstrakcyjnym, a postępowanie lekarza 
winna cechować najwyższa zawodowa staranność przy wykonywaniu 
czynności medycznych. Podkreślić należy, że klauzula ryzyka oznacza 
dalej to, że dla każdego lekarza posiadającego odpowiednio wysokie 
kwalifi kacje oraz zachowującego należytą (najwyższą) staranność przy 
wykonywaniu konkretnej czynności wiąże się ona z większym niż 
przeciętne ryzyko. Użyta przez ustawodawcę przesłanka zwiększonego 
ryzyka zabiegu lub metody diagnostycznej rozumiana musi być w ten 
sposób, że w świetle doświadczenia życiowego i wiedzy medycznej 
z konkretnym badaniem czy zabiegiem wiąże się obiektywnie większe 
ryzyko dla zdrowia czy życia pacjenta.8 W przypadku zgody na ekspe-
ryment leczniczy zastosowanie nowych i niesprawdzonych metod diag-
nostycznych czy leczniczych stanowi zwiększone ryzyko dla pacjenta, 
niemniej jednak w sytuacji uczestnictwa w eksperymencie badawczym 
nie może się ono wiązać z ryzykiem bądź jedynie z niewielkim i nie-
pozostającym w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów 
takiego eksperymentu. Wymóg formy pisemnej przewidziany został 
jednak przez ustawodawcę dla obu z tych rodzajów eksperymentów, 
co stanowi podstawę dla przyjęcia jako trafnej tezy, iż forma zgody na 

7 J. Haberko, Analiza…, op.cit., s. 87.
8 Takie stanowisko zajmuję w: J. Haberko, Analiza…, op.cit., s. 87.
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eksperyment medyczny stanowi kwalifi kowaną formę zgody niezależ-
nie od ryzyka wiążącego się z działaniami lekarza.

Wymóg formy pisemnej zgody na eksperyment nie ma charakteru 
bezwzględnego.9 Niedochowanie formy pisemnej nie skutkuje niemoż-
nością przystąpienia do eksperymentu. Forma pisemna przewidziana 
przez ustawodawcę nie oznacza, że brak dokumentu zawierającego za-
pisane i podpisane oświadczenie woli powoduje, że lekarz nie może 
dokonać czynności medycznych składających się na eksperyment. Fakt 
ten pozostaje dla ewentualnej odpowiedzialności lekarza bez znacze-
nia, jeżeli zgoda niewątpliwie została udzielona.10 Udzielenie zgody 
w innej niż omawiana formie może nastąpić przy spełnieniu przesłan-
ki niemożności wyrażenia zgody w formie pisemnej poprzez złożenie 
oświadczenia ustnie w obecności dwóch świadków. W świetle art. 25 
u.z.l. równoważnym dla pisemnego sposobu wyrażenia zgody jest zło-
żenie oświadczenia w formie ustnej. Przewidziane przez ustawodaw-
cę „ustne wyrażenie zgody” rodzi wiele konsekwencji. Po pierwsze, 
zgoda nie może być wyrażona w formie dorozumianej. Oświadczenie 
osoby badanej czy poddanej eksperymentowi leczniczemu ma zostać 
zwerbalizowane w obecności dwóch świadków.11 Konieczność ustnego 
wyrażenia zgody wyłącza z kręgu podmiotów uprawnionych te osoby, 
które z jakichkolwiek przyczyn znajdują się w stanie uniemożliwiają-
cym złożenie oświadczenia w formie ustnej (mowa tu np. o osobach 
nieprzytomnych, znajdujących się w stanie śpiączki itp.). Ustawodaw-
ca nie określa dalej kwalifi kacji świadków, w obecności których ma 

9 W. Nowak, Prawne…, op.cit., s. 53; M. Czarkowski, J. Różyńska, Świadoma zgoda…, op.cit.,s. 55.
10 M. Nesterowicz, Prawo…, op.cit., s. 125.
11 Warto odnotować, że zmian w tym zakresie nie wprowadza projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego 

i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw. W projekcie w zakresie zmiany 
art. 25 ust. 1 u.z.l. proponuje się, że przeprowadzenie eksperymentu leczniczego wymaga pisemnej zgody osoby 
badanej, mającej w nim uczestniczyć, która została uprzednio poinformowana w sposób określony w art. 24 
ust. 1. W razie niemożności wyrażenia pisemnej zgody za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie zło-
żone w obecności dwóch świadków. Zgoda tak złożona powinna być odnotowana w dokumentacji lekarskiej. 
Podobnie w przypadku przeprowadzenia eksperymentu badawczego. W świetle projektu zmiany art. 26 ust. 1 
przeprowadzenie tego eksperymentu wymaga pisemnej zgody osoby badanej, mającej w nim uczestniczyć. 
W razie niemożności wyrażenia pisemnej zgody za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożone 
w obecności dwóch świadków. Zgoda tak złożona powinna być odnotowana w dokumentacji lekarskiej. Projekt 
dostępny na stronie http://www.polskaxxi.pl/Czytelnia/Warto-przeczytac/Projekt-ustawy-bioetycznej – data 
wizyty 27.02.2009 roku.
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zostać złożona zgoda. Fakt złożenia zgody w formie ustnej odnotować 
należy w dokumentacji medycznej.

Rozwiązanie ustawowe jest dość ogólne, by nie powiedzieć, lako-
niczne. Bliższych wskazówek interpretacyjnych nie dostarcza także re-
gulacja z ustawy Prawo farmaceutyczne ani z rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicz-
nej.12 Zgodnie z art. 37f ust. 1 u.p.f. za wyrażenie zgody uznaje się wyra-
żone na piśmie, opatrzone datą i podpisane oświadczenie woli o wzięciu 
udziału w badaniu klinicznym, złożone dobrowolnie przez osobę zdol-
ną do złożenia takiego oświadczenia, a w przypadku osoby niezdolnej 
do złożenia takiego oświadczenia – przez jej przedstawiciela ustawo-
wego; oświadczenie to zawiera również wzmiankę, iż zostało złożone 
po otrzymaniu odpowiednich informacji dotyczących istoty, znaczenia, 
skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Z kolei z ust. 2 
cytowanego przepisu wynika, że jeżeli zgoda, o której mowa w ust. 1 nie 
może być złożona na piśmie, za równoważną uznaje się zgodę wyrażoną 
ustnie w obecności co najmniej dwóch świadków. Zgodę tak złożoną 
odnotowuje się w dokumentacji badania klinicznego.

W ustawie Prawo farmaceutyczne ustawodawca w sposób defi ni-
tywny przesądza o charakterze oświadczenia będącego zgodą określa-
jąc expressis verbis, iż mamy do czynienia z oświadczeniem woli.13 
Inne są również wymogi formy pisemnej zgody na badanie kliniczne 
niż w przypadku zgody na eksperyment określony w u.z.l. Przepisy 
u.p.f. przez wymóg opatrzenia oświadczenia datą stanowią rozwiązanie 
szczególne w stosunku do omówionej wyżej instytucji zgody w świet-
le u.z.l. Pomimo wskazanych różnic z obu prezentowanych rozwiązań 
nie sposób wywodzić jaki jest charakter instytucji świadka, którą to 
instytucją obie ustawy się posługują, w sytuacji niemożności złożenia 
oświadczenia w formie pisemnej. 

Wykładnia przepisów o świadku oświadczenia woli będącego zgo-
dą na eksperyment powinna być, jak się wydaje, poprzedzona przywo-
łaniem instytucji świadka znanego prawu cywilnemu na przykładzie 

12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.03.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Prak-
tyki Klinicznej (Dz. U. 2005, nr 57, poz. 500).

13 Por stanowisko wyrażone przez J. Przybylską w: J. Przybylska, Cywilnoprawne aspekty instytucji zgody 
pacjenta na interwencję medyczną i jej defi nicja, Monitor Prawniczy 2003 nr 16, s. 741.
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świadka testamentu oraz świadka zawarcia małżeństwa, by następnie 
w kontekście przepisów k.c. i k.r.o. omówić instytucję świadka zgo-
dy na eksperyment medyczny. Instytucja świadka czynności prawnej 
znana jest bowiem zarówno prawu cywilnemu jak i rodzinnemu. Usta-
wodawca posługuje się nią np. w sytuacji złożenia oświadczenia woli 
będącego testamentem (dotyczy to testamentu urzędowego, ustnego, 
podróżnego i wojskowego) oraz w sytuacji złożenia oświadczenia o za-
warciu małżeństwa. Nie ulega wątpliwości, że cel uczestnictwa świad-
ków w przypadku obu wskazanych zdarzeń jest odmienny. 

Instytucja świadka testamentu jawi się jako szczególnie doniosła 
z tego względu, że prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa, iż 
oświadczenie woli składane przez testatora złożone zostało prawidłowo 
– co oznacza, iż zachowane zostały wymogi formalne oraz rzeczywi-
sta wola spadkodawcy.14 Rola świadków testamentu zostaje przez usta-
wodawcę sprowadzona także do stwierdzenia zgodności pisma (przy 
formach wymagających utrwalenia oświadczenia na piśmie). Z kolei 
świadek zawarcia małżeństwa w opinii ustawodawcy służyć ma pod-
niesieniu rangi ceremonii i zachowaniu jej uroczystej formy. Publiczny 
charakter złożenia oświadczenia woli oraz udział świadków mają czy-
nić oświadczenia nupturientów przeżyciem głębszym i pozbawiać cech 
jedynie rejestracji. Przy składaniu oświadczeń woli o zawarciu związ-
ku małżeńskiego obecni mają być dwaj pełnoletni świadkowie. Ustawa 
nie określa bliżej kwalifi kacji tych świadków. Stanowi jedynie, że mają 
oni być pełnoletni. Wydaje się celowe przyjęcie, iżby świadkowie mieli 
pełną zdolność do czynności prawnych, co wobec zachowania wymo-
gu wieku oznaczać będzie brak orzeczonego wobec nich ubezwłasno-
wolnienia. Świadkiem w omawianej sytuacji może być krewny bądź 
powinowaty nupturienta. Należy jednak zaznaczyć, iż niedochowanie 
któregokolwiek z wyżej prezentowanych elementów uroczystego za-
warcia małżeństwa, w tym również złożenie oświadczenia w obecności 
jednego tylko świadka, nie skutkuje bezwzględną nieważnością czyn-
ności rodzinnoprawnej zawarcia małżeństwa, podobnie jak niezłożenie 
przez świadka podpisu pod treścią oświadczeń woli nupturientów.15

14 E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 1997, s. 91.
15 J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1994, s. 52.
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Dokonując analizy przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, jak również (o czym będzie mowa niżej) 
Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, należy zwrócić uwagę 
na fakt, że ustawodawca podaje w każdym przypadku liczbę osób bę-
dących świadkami. Nie zachowuje jednak jednolitego sposobu okre-
ślenia liczby osób. W przypadku testamentu urzędowego i podróżnego 
oraz w sytuacji zawarcia związku małżeńskiego posługuje się zwrotem 
„w obecności dwóch świadków,” natomiast w przypadku testamentu 
ustnego zakłada, by świadków było co najmniej trzech.16 Podzielam 
pogląd M. Niedośpiała, w świetle którego ustawodawca w kodeksie 
cywilnym podaje jedynie minimalną ilość świadków testamentu. Zdol-
ność czy niezdolność do bycia świadkiem w przypadku świadków nad-
liczbowych nie wpływa – zdaniem Autora – na ważność testamentu.17 

Świadkowie testamentu, co do zasady, powinni być jednocześnie 
obecni w przypadku składania przez spadkodawcę oświadczenia woli. 
Wymagana jest też ich obecność w czasie spisania protokołu, jego 
odczytania i podpisania. W tym miejscu nie podzielam stanowiska 
M. Niedośpiała, w świetle którego ustawa nie nakłada na świadków 
testamentu innych obowiązków poza obecnością i tym, by świadek 
usłyszał oświadczenie woli testatora.18 Świadkowie bowiem podpisują 
protokół.19 W doktrynie panuje zgodne przekonanie, że udział świad-
ków jest nieodzowny w przypadku wskazanych wyżej form testamentu. 
Obecność świadka, a raczej jej brak, wpływa na nieważność testamen-
tu. M. Pazdan zauważa, i należy, jak się wydaje, ten pogląd podzielić, 
że nie może być uznana za świadka osoba, która wprawdzie była obec-
na przy sporządzaniu testamentu, ale odmówiła wystąpienia w tej roli. 
Świadkowie testamentu muszą być w sposób wyraźny bądź przynaj-
mniej dorozumiany wezwani do tej roli przez lub na polecenie testato-
ra. Po stronie świadka musi być świadomość wystąpienia w omawianej 

16 Testament wojskowy podlega ze względu na okoliczności jego możliwego sporządzenia innym regula-
cjom. Por. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 30.01.1965 roku w sprawie testamentów wojsko-
wych (Dz. U. 1965, nr 7, poz. 38).

17 M. Niedośpiał, Glosa do uchwały SN z dn. 26 kwietnia 2002 roku, III CZP 22/02, Monitor Prawniczy 
2004, nr 2, s. 92.

18 M. Niedośpiał, Glosa…, op.cit.
19 M. Pazdan w: Kodeks cywilny. Komentarz red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2004, s. 814.
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roli i zrozumienie treści oświadczenia spadkodawcy.20 Podzielam sta-
nowisko Sądu Najwyższego wyrażone w jednym z orzeczeń, w świet-
le którego świadkiem testamentu może być osoba, do której testator 
kieruje swoje oświadczenie, niezależnie od tego czy była przez niego 
specjalnie przywołana bądź zaproszona, nie dotyczy to jednak osoby 
wprawdzie obecnej podczas składania oświadczenia, ale do której nie 
było kierowane oświadczenie.21 

Reasumując, dla ważności testamentu allografi cznego, ustnego, podróż-
nego i co do zasady wojskowego, wymaga się obecności świadka w chwili 
składania oświadczenia, skierowania do niego oświadczenia przez testato-
ra, świadomości roli świadka oraz zrozumienia przez niego treści oświad-
czenia a po złożeniu oświadczenia przez testatora – dopełnienia obowiąz-
ków związanych z przygotowaniem i podpisaniem protokołu.22

W kontekście przedstawionych wyżej dwóch odmiennych celów 
obecności świadka przy złożeniu oświadczenia woli należy zastanowić 
się jak zakwalifi kować konieczność obecności świadka w tym także 
świadka zgody na czynności diagnostyczne i terapeutyczne stanowiące 
eksperyment medyczny. Zarówno w przypadku świadka testamentu jak 
i świadka zawarcia małżeństwa, pomimo sygnalizowanego odmienne-
go celu obu instytucji, na świadków nałożone są przez ustawodawcę 
pewne obowiązki mimo różnicy sankcji za niedopełnienie tych obo-
wiązków. Obowiązki świadków sprowadzają się do obecności, podpi-
sania, złożenia oświadczeń, itd. W przypadku obu instytucji określone 
zostały także przez ustawodawcę kwalifi kacje podmiotowe świadków. 
Choć do zagadnienia przyjdzie powrócić, w tym miejscu celowe wy-
daje się zasygnalizowanie, iż ze względu na odmienność celów inaczej 
określono wymogi podmiotowe, którym powinien odpowiadać świa-
dek. W przypadku zawarcia małżeństwa, głównie z racji podniesienia 
rangi uroczystości, od świadków wymaga się jedynie minimalnych 
kwalifi kacji, które winni oni spełniać.23 

20 Ibidem, s. 829 oraz E. Skowrońska – Bocian, Prawo…, op.cit., s. 92.
21 Orzeczenie SN z 21.3.1966 roku, III CO 9/66 OSN 1966, nr 9, poz. 146 cytowane za M. Pazdan, Kodeks 

cywilny. Komentarz…, op.cit., s. 830.
22 Ibidem, s. 830; E. Skowrońska – Bocian, Prawo…, op.cit., s. 89; J.S. Piątowski, Prawo spadkowe, War-

szawa 1987, s. 142.
23 Wspomniany wyżej wymóg pełnoletniości i przyjęcie pełnej zdolności do czynności prawnych wobec 

braku orzeczenia przez sąd ubezwłasnowolnienia.
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Kwalifi kacje podmiotowe świadka testamentu w sposób istotny 
wpływają na możność wystąpienia w tej roli bądź nie, a co za tym 
idzie, rodzą ten skutek, że testament sporządzony przy bezwzględnej 
niemożności bycia świadkiem, będzie nieważny.24 M. Niedośpiał przyj-
muje, że każda osoba fi zyczna może być świadkiem testamentu, o ile 
nie można jej przypisać cech wyliczonych enumeratywnie w art. 956 
i 957 k.c. W przepisach tych ustawodawca wymienia bowiem osoby, 
które albo w ogóle albo przy konkretnym testamencie roli świadka nie 
mogą pełnić.25 W świetle art. 956 k.c. nie może być świadkiem osoba, 
która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; jest niewido-
ma, głucha lub niema; nie może czytać i pisać oraz osoba, która nie 
włada językiem, w którym spadkodawca sporządził testament, bądź też 
była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za składanie fałszywych 
zeznań.26 Świadkiem testamentu, aczkolwiek nie mamy w tej sytuacji 
do czynienia z bezwzględną niemożnością bycia świadkiem, nie może 
być także w świetle art. 957 k.c. osoba, dla której w testamencie została 
poczyniona jakakolwiek korzyść. Dyspozycja ta obejmuje także mał-
żonka tej osoby, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia oraz 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Doktryna do przyczyn 
faktycznych uniemożliwiających wystąpienie w roli świadka testamen-
tu zalicza także takie stany, które uniemożliwiają bądź wyłączają na 
stałe (niedorozwój umysłowy czy choroba psychiczna) bądź jedynie 
przejściowo (wysoka gorączka czy nadużycie alkoholu i narkotyków), 
możliwość zrozumienia i zapamiętania woli spadkodawcy.27 

Powracając do rozważań na temat zgody na eksperyment medycz-
ny i kwalifi kacji świadka tej zgody przypomnieć należy, że w świetle 
art. 25 ust 1 u.z.l. przeprowadzenie eksperymentu medycznego wyma-
ga pisemnej zgody osoby badanej. W przypadku niemożności wyraże-
nia pisemnej zgody za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie 
właśnie w obecności dwóch świadków. Podobna sytuacja ma miejsce 
w świetle art. 37f ust. 1 u.p.f.; w przypadku, gdy zgoda nie może być 

24 Por. M. Pazdan w: Kodeks cywilny. Komentarz…, s. 831.
25 M. Niedośpiał, Glosa…, op.cit.
26 Fakt, iż osoba nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządził testament nie decyduje o bez-

względnej niemożności bycia świadkiem testamentu. Osoba taka może być świadkiem innego testamentu, jeżeli 
zna język, w którym testament będzie sporządzony.

27 M. Pazdan, Kodeks cywilny. Komentarz…, op.cit., s. 830.
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złożona na piśmie, za równoważną uznaje się zgodę wyrażoną ustnie 
w obecności co najmniej dwóch świadków. Wypada zauważyć, że oba 
sposoby wyrażenia zgody traktowane są przez ustawodawcę jako rów-
noważne, jednak forma ustna jako taka traktowana będzie tylko wów-
czas, gdy spełniona zostanie przesłanka niemożności złożenia zgody 
w formie pisemnej. Wobec takiego sformułowania przepisu należy 
zastanowić się jak traktować należy przesłankę „niemożności” wyra-
żenia zgody w formie pisemnej. Stoję na stanowisku, iż niemożność 
ta obejmować będzie przypadki osób niemogących pisać i niemogą-
cych czytać, jak również sytuację, wprawdzie teoretycznie możliwą, 
ale w kontekście całokształtu przepisów o eksperymencie raczej trudną 
do wyobrażenia, a mianowicie, gdy niemożność złożenia oświadczenia 
w formie pisemnej wynika z niedostępności materiałów utrwalających 
pismo. Uważam, iż w sytuacji osób niemogących pisać lecz mogących 
czytać zastosowanie dla złożenia oświadczenia w formie pisemnej 
znajdzie art. 79 k.c., a złożenie oświadczenia przez podpisanie doku-
mentu tuszowym odciskiem palca i wpisanym obok przez inną osobę, 
imieniem i nazwiskiem składającego odcisk, oraz podpisem wpisujące-
go. Drugą z możliwości przewidzianych w art. 79 k.c., jak się wydaje, 
należy w kontekście przepisów o eksperymencie wyłączyć. Nie wydaje 
się bowiem celowe przyjęcie, iż forma pisemna zostanie zachowana 
także wówczas, gdy inna osoba podpisze się na dokumencie, a pod-
pis jej będzie poświadczony przez odpowiedniego urzędnika. W takiej 
sytuacji opowiedzieć należy się, w mojej opinii, za niemożnością za-
chowania formy pisemnej i dopuścić możliwość złożenia oświadczenia 
w formie ustnej. Nie pozostawia wątpliwości, jak się wydaje, przypa-
dek złożenia oświadczenia stanowiącego zgodę na eksperyment przez 
osobę niemogącą czytać. Zachodzi wówczas przypadek niemożności 
złożenia oświadczenia w formie pisemnej i raczej opowiedzieć należy 
się za przyjęciem rozwiązania z art. 25 ust. 1 zd. 2 u.z.l. niż za przewi-
dzianym w art. 80 k.c. aktem notarialnym stanowiącym odpowiednik 
formy pisemnej w świetle przepisów o formie czynności prawnej. 

Z przytoczonych na wstępie artykułu przepisów u.z.l. oraz u.p.f. nie 
sposób wywodzić roli przypisanej przez ustawodawcę świadkowi zgo-
dy, tym bardziej, że obie ustawy posługują się inną liczbą niezbędnych 
osób, w obecności których ma zostać złożone oświadczenie przez pod-
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miot poddany eksperymentowi. Ustawodawca w żadnej z powoływa-
nych ustaw nie określa kwalifi kacji świadków ani roli jaką przypisuje 
się tej instytucji. M. Czarkowski i J. Różyńska przyjmują, że „świad-
kiem nie powinna być osoba zaangażowana w proces przeprowadzania 
eksperymentu i mająca interes (…) w jak najsprawniejszym i najszyb-
szym zakończeniu procedury rekrutacji i rozpoczęciu eksperymentu.”28 
Wydaje się dalej, choć nie wynika to expressis verbis z żadnego przepisu 
obowiązującego prawa, że świadkiem nie powinien być ani badacz ani 
sponsor ani jakakolwiek inna osoba zaangażowana zawodowo w proce-
durę przeprowadzenia eksperymentu. Powołani powyżej Autorzy trafnie 
opierają takie stanowisko na Zharmonizowanej Trójstronnej Wytycznej 
na rzecz Dobrej Praktyki w Badaniach Klinicznych z 1996 roku, gdzie 
przyjmuje się, że świadka powinna cechować bezstronność i co więcej, 
nie powinien on być w jakikolwiek sposób uzależniony od osób pro-
wadzących badanie.29 W kontekście całokształtu przepisów o zgodzie 
na eksperyment skłaniam się do przyjęcia, że instytucja świadka zgody 
postrzegana była przez ustawodawcę jako swoista gwarancja zadość-
uczynienia wymogom formalnym, ponadto świadek – w zamierzeniu 
ustawodawcy – miałby poświadczyć fakt złożenia zgody i to złożenia 
jej prawidłowo. Dotyczy to oczywiście sytuacji niemożności uzyskania 
zgody w formie pisemnej. W dyskusji podnosi się, że formę pisemną 
traktować należy jako zasadę, natomiast złożenie oświadczenia w for-
mie ustnej stanowić ma wyjątek wymagający szczegółowego uzasad-
nienia w dokumentacji medycznej oraz szczegółowego opisu uzyskania 
zgody.30 Zauważyć należy także, iż podnosi się, by fakt wyrażenia zgo-
dy był udokumentowany w sposób należyty i „nie budzący wątpliwości 
z formalnego punktu widzenia” i wreszcie, by wyjątkowa forma zgo-
dy była zaakceptowana przez komisję bioetyczną.31 W świetle rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  wzoru wniosku o  rozpoczęcie 

28 M. Czarkowski, J. Różyńska, Świadoma zgoda…, op. cit., s. 55.
29 Por. Zharmonizowana Trójstronna Wytyczna na rzecz Dobrej Praktyki w Badaniach Klinicznych opra-

cowana przez Międzynarodową Konferencję na rzecz Harmonizacji Wymogów Technicznych dla Rejestracji 
Farmaceutyków Stosowanych u Ludzi. Szerzej M. Czarkowski, J. Różyńska, Świadoma zgoda…, op. cit., s. 56.

30 M. Czarkowski, aspekty praktyczne zgody na udział w eksperymencie medycznym, Referat wygło-
szony w trakcie Konferencji naukowej „Eksperyment medyczny w świetle prawa” – WPiA UAM Poznań 
12.01.2007 r., wypowiedź niepublikowana 

31 Ibidem.
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 badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez ko-
misję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego 
komisja bioetyczna wydaje opinię o badaniu klinicznym na wniosek 
sponsora albo badacza, który złożony zostaje wraz z dokumentacją sta-
nowiącą podstawę jej wydania.32 W skład dokumentacji, którą należy 
przedstawić komisji bioetycznej, wchodzi oprócz innych dokumentów33 
także formularz świadomej zgody, w którym w szczególności powinno 
być zawarte oświadczenie uczestnika badania klinicznego, w którym 
wyraża zgodę na przetwarzanie przez sponsora i badacza danych zwią-
zanych z jego udziałem w badaniu klinicznym. Postulaty powyższe wy-
dają się godne poparcia niemniej jednak w obecnym stanie ustawowym 
na gruncie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy 
Prawo farmaceutyczne, jak również cytowanego wyżej rozporządzenia 
oraz wydanego na podstawie art. 37g u.p.f. rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicz-
nej, nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o wymo-
gi formalne zgody udzielonej w formie ustnej zwłaszcza, gdy chodzi 
o udział świadków, jak również zdecydowanie przesądzić czy instytu-
cja świadka zgody jest instytucją samodzielną. Ustawodawca nie daje 
jasnej odpowiedzi czy instytucję świadka zgody ustnej traktować nale-
ży jako instytucję odrębną od rozpatrywanych wyżej instytucji świadka 
testamentu czy zawarcia małżeństwa czy też może stanowić miałaby 
ona szczególną postać którejś ze wskazanych wyżej instytucji. 

Wydaje się, iż należy opowiedzieć się za pierwszą z prezentowanych 
koncepcji, niemniej jednak możliwa do obrony byłaby (przy zgłoszeniu 
postulatów de lege ferenda) również koncepcja uznająca świadka zgo-
dy za szczególnego świadka poświadczającego o zachowaniu wymo-
gów formalnych czynności na wzór świadka testamentu. Natomiast, jak 
się wydaje, stanowczo odrzucić należy w omawianym przypadku kon-
strukcję podniesienia uroczystego charakteru oświadczenia woli, jako 
że udział świadków zapewnić ma zachowanie wymogów formalnych 

32 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3.01.2007 r. w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania 
klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym pro-
duktu leczniczego (Dz. U. 2007, nr 6, poz. 46).

33 Katalog wymieniony w § 3 rozporządzenia zawiera 37 pozycji.
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nie zaś zwiększać rangę oświadczenia woli nadając mu (jak w przypad-
ku zawarcia małżeństwa) uroczysty charakter.

Za pierwszą z prezentowanych koncepcji przemawiają ponadto nastę-
pujące argumenty. Ustawodawca nie zawiera szczegółowej regulacji doty-
czącej instytucji świadka zgody na eksperyment. Nie określa kwalifi kacji 
podmiotowych świadków, nie nakłada na świadka żadnych obowiązków 
(wyłączając oczywiście obowiązek obecności) i wreszcie nie zawiera 
sankcji z jakimi wiązałoby się niedopełnienie obowiązku złożenia oświad-
czenia bez udziału świadków. Brak szczegółowej regulacji stanowi chyba 
jednak bardziej wynik przeoczenia ustawodawcy niż celowe działanie. 

W tej sytuacji, mając na uwadze szczególny cel instytucji świadka 
zgody na działanie terapeutyczne i diagnostyczne będące eksperymen-
tem medycznym, należy sformułować następujące postulaty de lege fe-
renda, których uwzględnienie pozwoli korzystać z tej instytucji w spo-
sób zgodny z zamierzeniem ustawodawcy.

Ustne wyrażenie woli w sytuacji niemożności złożenia oświadcze-
nia w formie pisemnej wyłącza sytuację przedstawienia pacjentowi 
gotowego formularza zawierającego postanowienia zgody.34 Instytucja 
świadka służyć ma zatem wyeliminowaniu jakichkolwiek nacisków na 
pacjenta, ma także za cel potwierdzenie, że informacja dotycząca eks-
perymentu złożona została w sposób prawidłowy. Te przesłanki uza-
sadniają w mojej opinii przyjęcie, iż świadkiem nie powinna być osoba 
bezpośrednio zaangażowana w proces pozyskiwania zgody (np. czło-
nek zespołu badawczego) ani też osoba, której w jakikolwiek sposób 
mogłoby zależeć na przeprowadzeniu eksperymentu (np. sponsor). 
Świadek powinien mieć właściwe predyspozycje psychiczne. Wydaje 
się uzasadnione przyjęcie de lege ferenda, iżby świadek był pełnoletni, 
miał pełną zdolność do czynności prawnych i działał z należytym ro-
zeznaniem, a ponadto miał świadomość roli świadka. Wydaje się tak-
że, że celowe byłoby ujednolicenie liczby świadków wymaganych dla 
złożenia oświadczenia woli stanowiącego zgodę na eksperyment. Wy-
starczająca wydaje się liczba dwóch świadków w sytuacjach zarówno 
eksperymentu przewidzianego w u.z.l. jak i w u.p.f. i przyjęcie, że usta-
wodawca podaje minimalną a zarazem wystarczającą liczbę świadków. 

34 Por. wzór formularza zgody na udział w badaniu klinicznym zamieszczony na stronie http://www.
am.edu.pl/dokumenty/regulaminy/regulamin_komisji_bioetycznej.html – data wizyty 20.02.2007 r.
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Można jednak zgłosić postulat i zastanowić się nad celowością jego 
realizacji, by w sytuacjach szczególnych (np. zgody małoletniego czy 
zgody osoby ubezwłasnowolnionej i jej przedstawiciela ustawowego) 
zwiększyć liczbę osób będących świadkami zgody składanej w formie 
ustnej w sytuacji niemożności zachowania formy pisemnej. 

W mojej opinii doprecyzować należy także obowiązki nałożone na 
świadków składanego oświadczenia. Ustawodawca de lege lata zakła-
da, że fakt ustnego złożenia zgody odnotować należy w dokumentacji 
medycznej. Żadna z cytowanych ustaw nie nakłada jednak obowiązku 
podpisania „protokołu” przez świadków ani nie przewiduje sankcji za 
złożenie oświadczenia w formie ustnej, gdy świadkowie nie byli obecni 
przy składaniu oświadczenia, bądź byli obecni jedynie w pewnych mo-
mentach procesu pozyskiwania zgody, czy też był obecny tylko jeden ze 
świadków. Wobec jednostronnie profesjonalnego charakteru relacji z jaką 
mamy tu do czynienia (zazwyczaj lekarz/badacz i nieprofesjonalny, znaj-
dujący się w sytuacji przymusowej pacjent), należy moim zdaniem opo-
wiedzieć za bezwzględnym przestrzeganiem wymogu obecności świadka 
podczas składania oświadczenia woli. Nie wydaje się możliwa do obrony 
teza, że fakt poświadczenia złożonego oświadczenia woli uzależnić nale-
ży od faktycznego stanu zdrowia pacjenta, jako że w omawianej sytuacji 
nie mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia życia a pacjent może i po-
winien sam złożyć oświadczenie. Mowa tu o sytuacji, w której ewentual-
ne oczekiwanie na drugiego świadka przy obecności tylko jednej osoby 
mogłoby skutkować pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. Taką sytua-
cję należy wyłączyć, gdyż przeprowadzenie eksperymentu medycznego 
w stanie zagrożenia życia nie wymaga zgody udzielanej w formie pisem-
nej ani ustnej w obecności świadków. Forma ustna przewidziana jest je-
dynie dla sytuacji niemożności posłużenia się formą pisemną czynności 
prawnych i jak się wydaje, nie obejmuje sytuacji nagłych i stanów za-
grożenia życia, kiedy to nieobecność świadka mogłaby skutkować utratą 
przez pacjenta życia bądź znacznym pogorszeniem zdrowia. 

Podnosi się w doktrynie, że forma pisemna zgody, wobec braku za-
strzeżenia rygoru nieważności przewidziana została jedynie dla celów 
dowodowych.35 Wydaje się jednak, że pomimo niedochowania formy 

35 Zob. art. 73 § 1 k.c. oraz pogląd wyrażony przez W. Nowak, op.cit., s. 54.
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pisemnej, o czym mowa w art. 74 § 1 i § 2 k.c., strony będą mogły 
się powołać wówczas, gdy poczyni się zadość wymogom określonym 
w art. 74 § 2 k.c. Zastosowanie znajdzie tu zwłaszcza sytuacja obejmu-
jąca uprawdopodobnienie czynności za pomocą pisma oraz powołanie 
się na fakt złożenia zgody przez podmiot nieprofesjonalny czyli pa-
cjenta.36 Przez uprawdopodobnienie, jak się wydaje, należy rozumieć 
odnotowanie faktu złożenia oświadczenia w formie ustnej w dokumen-
tacji medycznej. Stoję na stanowisku, że adnotacja musi być dokonana 
zgodnie z wymogami ustawowymi, i tak też złożona powinna być zgo-
da w formie ustnej, a zatem przy udziale świadków. 

Tytułem podsumowania należy postulować doprecyzowanie prze-
pisów o zgodzie na eksperyment udzielanej w formie ustnej. Przede 
wszystkim uszczegółowienia wymagają przepisy dotyczące świadków 
w zakresie przypisania świadkom odpowiedniej roli, obowiązków i okre-
ślenia ich kwalifi kacji podmiotowych przynajmniej w zakresie wieku, 
zdolności do czynności prawnych, predyspozycji psychicznych do zro-
zumienia oświadczenia woli będącego zgodą oraz sankcji nieobecno-
ści świadków. Celowe byłoby również ujednolicenie liczby świadków 
w przepisach u.z.l. i u.p.f oraz wyłączenie z grupy świadków podmio-
tów zainteresowanych takim czy innym przebiegiem eksperymentu. 

Lekarz bądź badacz, który dokonuje eksperymentu czy przepro-
wadza badanie kliniczne nie uzyskawszy zgody bądź uzyskawszy ją 
w sposób nieprawidłowy (dotyczy to jak się wydaje także wadliwego 
pozyskania zgody w formie ustnej przy udziale świadków), naraża się 
na odpowiedzialność cywilną, nawet jeżeli jego działania są zgodne 
ze sztuką wykonywania zawodu, aktualnym stanem wiedzy i zasadami 
etyki lekarskiej.37

36 Zob. też stanowisko wyrażone przez E. Łętowską, Pacjent staje się konsumentem usług medycznych, 
Rzeczpospolita 22/11/1998.

37 M. Nesterowicz, Prawo…, op.cit., s. 165.



Prawo i Medycyna 3/2009 (36, vol. 11)76

Marta Otto

Wpływ przyjętej defi nicji niepełnosprawności na zakres 
przyznanej (rzeczywistej) ochrony przed dyskryminacją 
w zatrudnieniu na podstawie Americans with 
Disabilities Act

Podpisując w 1990 r. ustawę o niepełnosprawnych Amerykanach 
(Americans with Disabilities Act) (ADA) prezydent George H. W. Bush 
mówił o niej w kategoriach: przełomowa, pierwsza w kontekście mię-
dzynarodowym wyczerpująca deklaracja równości skierowana do ludzi 
dotkniętych niepełnosprawnością. ADA wydawała się stanowić zapo-
wiedź i jednocześnie przyrzeczenie fundamentalnych zmian w statusie 
osób niepełnosprawnych w amerykańskim społeczeństwie, proklamację 
ich pełnej emancypacji. Regulując w duchu nowoczesnego humanizmu 
prawo do równych szans i równego traktowania osób niepełnospraw-
nych ADA wytyczyła kierunki rozwoju prac legislacyjnych w rożnych 
częściach świata, w tym również ustawodawstwa europejskiego1. Prze-
szło dziewiętnastoletnie doświadczenia amerykańskie uwydatniają 
szereg problemów towarzyszących próbom stworzenia efektywnego 
ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, w tym przede wszystkim tych 
związanych z defi niowaniem niepełnosprawności. 

Wprowadzenie

W kontekście historycznym ustawa o niepełnosprawnych Ameryka-
nach2 z 23 stycznia 1990 r. stanowiła rozszerzenie zagwarantowanej 

1 27 listopada 2000 Rada EWG przyjęła dyrektywę ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy, której wiele z kluczowych pojęć stanowiło odwzorowanie tych przyjętych przez ADA.

2 42 U.S.C. §§ 12101–12213(2000).
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na gruncie sekcji 504 Rehabilitation Act z 1973 r.3 ochrony przed dys-
kryminacją ze strony podmiotów federalnych, jak i instytucji korzy-
stających z dotacji ze środków publicznych. Większość sformułowań 
zawartych w ustawie zostało niemal dosłownie wpisanych do tekstu 
ADA4. ADA zaliczana jest już jednak przez doktrynę amerykańską do 
drugiej generacji ustawodawstwa odnoszącego się do praw obywatel-
skich. Regulacje ADA poszły bowiem o jeden krok dalej implementu-
jąc do ustawodawstwa zwalczającego dyskryminację w miejscu pracy 
zupełnie nowy, wyłoniony z ponownego przeanalizowania samego po-
jęcia niepełnosprawności, model równości. 

Przed mającym miejsce w końcu lat 60. zintensyfi kowaniem działal-
ności ruchu na rzecz równouprawnienia niepełnosprawnych powszech-
nie akceptowany paradygmat niepełnosprawności oparty był na mo-
delu medycznym (indywidualnym). Zgodnie z nim niepełnosprawność 
postrzegana była jako podlegający zmierzeniu biologiczny fakt, indy-
widualny defekt, a w konsekwencji – osobista tragedia danej osoby. 
Takie podejście do niepełnosprawności uczyniło z osób niepełnospraw-
nych pacjentów poddawanych terapiom, które miały znormalizować 
(usprawnić) ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Tymczasem więk-
szość z nich (tak jak Diane de Vries, która po wypróbowaniu 12 par 
protez kończyn górnych i dolnych postanowiła zrezygnować z ich uży-
wania, gdyż jak sama mówiła, czuła się z nimi bardziej niepełnospraw-
na niż bez nich), znalazła swój własny sposób na to by funkcjonować 
w nim efektywnie. Model medyczny przyczynił się w konsekwencji do 
umiejscowienia niepełnosprawnych w pozycji pasywnych adresatów 
(odbiorców) życzliwości, dobroczynności w pełni zdrowych jednostek 
wyręczających ich od pracy do momentu, w którym terapia doprowa-
dzi ich do stanu, w którym będą mogli w sposób w pełni produktyw-
ny funkcjonować w normalnym otoczeniu, w tym także w środowisku 
pracy. Ustanowiwszy normatywne kategorie pełnosprawnych i nie-
pełnosprawnych model powyższy doprowadził do stygmatyzacji tych 
ostatnich. Klasyfi kacja społeczeństwa w oparciu o ich pełnosprawność 
okazała się przy tym całkowicie arbitralna, w przeważającej  mierze 

3 29 U.S.C. §§ 701–96i.
4 S. Burris, K. Moss The Employment Discrimination Provisions Of The Americans With Disabilities Act: 

Implementation and Impact, Temple Law School Working Papers 2007 s.4.
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opierała się bowiem na wysoce relatywnym wyznaczeniu rodzaju za-
dań, które normalny człowiek powinien być zdolny wykonać, jak i spo-
sobu ich wykonywania. 

Jaskrawe wady omawianego modelu doprowadziły do wykształcenia 
się nowego, społecznego modelu niepełnosprawności, przerzucającego 
ciężar odpowiedzialności za problemy z jakimi borykają się ludzie nie-
pełnosprawni z nich samych na nieprzyjazne im środowisko. Dominu-
jące pełnosprawne społeczeństwo skonstruowało świat dostosowany do 
możliwości „normalnych” ludzi pomijając potrzeby tych dotkniętych 
fi zyczną czy psychiczną wadą. Taka konstrukcja świata była zapewne 
nieunikniona, niemniej jednak, mające ciągle miejsce, świadome bądź 
nie, pomijanie szerokiego spektrum ludzkich potrzeb czy możliwości, 
było samo przez się dyskryminujące. Zarówno ludzie niepełnospraw-
ni, jak i pełnosprawni, powinni być w równym stopniu uprawnieni do 
życia w środowisku, w którym mogą swobodnie demonstrować swo-
je talenty i możliwości. Tym samym kwestia podjęcia określonych 
działań adaptacyjnych na potrzeby niepełnosprawnych nie powinna 
być postrzegana w kategoriach dobroczynności a raczej zapewnienia 
podstawowych praw obywatelskich. To właśnie zrozumienie faktu, iż 
rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka, w tym prawa do pra-
cy, wymaga stworzenia specjalnych mechanizmów wyrównania szans 
osób niepełnosprawnych, doprowadziło do nałożenia przez ADA na 
pracodawców obowiązku zapewnienia racjonalnych (rozsądnych) udo-
godnień (przystosowań) – reasonable accomodations.5 Standard ten za-
adaptowany został (odpowiednio 10 i 17 lat później) przez Dyrektywę 
Ramową dotyczącą Zatrudnienia (2000/78/EC) jak i Konwencję Naro-
dów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2007 r. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ADA

Tytuł I ADA inkorporuje formalne zasady równości przez zakaz dys-
kryminacji w odniesieniu do wykwalifi kowanych pracowników, jak 
i osób ubiegających się o pracę, dotkniętych fi zyczną lub mentalną ułom-

5 Szerzej E.A. Pendo, Disability, Doctors and Dollars: Distinguishing the Three Faces of Reasonable 
Accommodation University of California Working Papers 2003, s 1192–1203.
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nością (upośledzeniem) powodującą istotne ograniczenie jednej lub wię-
cej podstawowych funkcji życiowych. Zakaz dyskryminacji adresowany 
jest przy tym do wszystkich pracodawców prywatnych zatrudniających 
15 lub więcej pracowników6 i obejmuje wszelkie aspekty związane ze 
stosunkiem pracy: od naboru (rekrutacji) pracowników, przez treść za-
wieranych z nimi umów o pracę, po awanse, szkolenia podwyższające 
kwalifi kacje, wynagrodzenie za pracę, dostęp do świadczeń socjalnych 
i jakiekolwiek inne uprawnienia związane z zatrudnieniem. 

ADA defi niuje osobę niepełnosprawną w trojaki sposób, mianowicie 
jako:

(a) dotkniętą upośledzeniem fi zycznym lub psychicznym, które 
w znacznym stopniu ogranicza jedną lub więcej głównych (podstawo-
wych) funkcji życiowych, 

(b) posiadającą zapis (historię) takiego upośledzenia7, 
(c) postrzeganą przez innych za dotkniętą takim upośledzeniem 

– regarded as disabled8.
Ustawodawca amerykański zrezygnował z wyliczenia jednostek 

chorobowych objętych powyższą defi nicją zobowiązując Sekretarza ds. 
Zdrowia do corocznej aktualizacji listy dolegliwości uznawanych za 
przykłady niepełnosprawności. Obecnie zgodnie z wytycznymi Equal 
Employment Opportunity Commission (Komisji do Spraw Równych 
Szans w Zakresie Zatrudnienia – EEOC) i linią orzecznictwa sądów 
USA przyjmuje się, iż upośledzenie fi zyczne lub psychiczne oznacza 
wszelkie:

6 Zgodnie z przyjętym w doktrynie amerykańskiej jak i orzecznictwie Sadu Najwyższego stanowiskiem 
pracownicy urzędów stanowych czy lokalnych agencji rządowych podlegają regulacjom Tytułu II ADA traktu-
jącego o dostępie niepełnosprawnych do usług publicznych. Porównaj np The Americans with Disabilities Act 
Title II –Technical Assistance Manual Covering State and Local Government Programs and Services.

7 Zapisem takim może być np. dokumentacja korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego. Osoba 
niepełnosprawna będzie natomiast zmuszona w tym wypadku wykazać, iż mimo że w świetle przepisów Social 
Security Act jest niezdolna do pracy, w rzeczywistości mogłaby pracować przy racjonalnym dostosowaniu śro-
dowiska pracy do jej potrzeb. W USA kryterium reasonable accommodation nie jest bowiem brane pod uwagę 
przy przyznawaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Cleveland v. Policy Mgmt. Sys. Corp. 526 U.S. 
795 (1999).

8 42 U.S.C. § 1211(a) (2000) Ostatnia z wymienionych defi nicji, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się 
dość enigmatyczna, faktycznie pozwala lepiej urzeczywistniać założenia amerykańskiego ustawodawcy zawar-
te w preambule ustawy. Wiele z upośledzeń zarówno fi zycznych jak i psychicznych nie stanowi bowiem niepeł-
nosprawności per se, co nie zmienia faktu, iż w rzeczywistości często prowadzą one do odmowy zatrudnienia 
bądź niekorzystnego traktowania w miejscu pracy.
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(i) fi zjologiczne zaburzenie bądź uwarunkowanie, anatomiczny 
uszczerbek, a nawet kosmetyczne oszpecenie oddziałujące na jedną 
bądź większą ilość układów organizmu, w tym: nerwowy, mięśniowo-
szkieletowy, oddechowy, sercowo-naczyniowy, rozrodczy, pokarmowy, 
limfatyczny, hormonalny a także narządy o specjalnym znaczeniu dla 
zmysłów i skórę,

(ii) zaburzenia psychiczne lub psychologiczne, takie jak niedoroz-
wój umysłowy, zaburzenia mózgowe o podłożu organicznym (np. pa-
daczka, stwardnienie rozsiane), choroby emocjonalne lub psychiczne, 
a także specyfi czne trudności w uczeniu się9. 

Pojęcie niepełnosprawności nie obejmuje przy tym:
(i) transwestytyzmu, transseksualizmu, pedofi lii, ekshibicjonizmu, 

podglądactwa, zaburzeń tożsamości płciowej niewynikających z upo-
śledzenia fi zycznego, homoseksualizmu, biseksualizmu,

(ii) nałogowego hazardu, kleptomanii, lub piromanii; lub 
(iii) zaburzeń wynikających z używania substancji psychoaktyw-

nych10. 
Główne funkcje życiowe rozumiane są natomiast jako synonim za-

sadniczych z punktu widzenia codziennego życia czynności, które prze-
ciętni ludzie mogą wykonywać z niewielkimi albo żadnymi trudnościa-
mi. Chodzi tu m.in. o: samodzielne opiekowanie się sobą, wykonywanie 
wszelkich prac manualnych, chodzenie, widzenie, słyszenie, rozma-
wianie, oddychanie, uczenie się i pracę. Poza głównymi czynnościami 
życiowymi promulgowanymi w regulacjach EEOC Sąd Najwyższy za-
liczył również do tej kategorii funkcję reprodukcyjną. W konsekwencji 
osoba zakażona wirusem HIV, nawet tym mającym postać bezobjawo-
wą, uznawana jest za zasadniczo ograniczoną w głównej działalności 
życia, jaką jest reprodukcja11. Co ciekawe, samo zakażenie nie zostało 
zakwalifi kowane jako niepełnosprawność per se. Wypracowana przez 
Sąd Najwyższy przy okazji rozpatrywania powyższej sprawy koncepcja 
niepełnosprawności per se potwierdzona została w sprawie Albertson 

9 29 C.F.R. § 1630.2 (h).
10 Szerzej R. Powell Beyond Lane: Who is Protected by the ADA, Who Should Be Denver University Law 

Review 2004, vol. 82, s.25–56.
11 Bragdon v. Abbott, 524 US 624, 641–42 (1998).
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Inc v. Kirkingburg12: „niektóre upośledzenia zawsze w sposób niepod-
ważalny (biorąc pod uwagę samą ich istotę, naturę) powodują znacz-
ne ograniczenie głównych działalności życia, a w konsekwencji same 
przez się konstytuują prawnie chronioną niepełnosprawność. Niemniej 
jednak wydawane przez Sąd Najwyższy USA orzeczenia konstruując 
katalog chorób zaliczanych do kategorii niepełnosprawności per se nie 
zawsze wydawały się być do końca uzasadnione. I tak statusu niepeł-
nosprawności per se odmówiono takim jednostkom chorobowym jak: 
alkoholizm, narkomania, ADHD, astma, ale także cukrzyca czy zapale-
nie wątroby typu C.

Dokonując oceny czy dane upośledzenie w sposób zasadniczy ogra-
nicza główne funkcje życiowe uwzględnia się każdorazowo następują-
ce czynniki:

1) naturę i dokuczliwość (poważność) danego upośledzenia,
2) czas trwania bądź przewidywany czas trwania upośledzenia,
3) trwałe albo długoterminowe skutki wynikające bądź mogące wy-

nikać z upośledzenia.
W odniesieniu do aktywności w pracy bierze się pod uwagę ograni-

czoną, w porównaniu do przeciętnej osoby posiadającej porównywalne 
wykształcenie czy doświadczenie, zdolność do wykonywania jednej 
klasy prac lub szerokiego wachlarza prac różnego rodzaju. Do uznania, 
że dana osoba jest znacznie ograniczona w głównych funkcjach życio-
wych nie wystarczy jednak samo stwierdzenie braku zdolności do wy-
konywania pracy. Niezbędnym jest wykazanie, iż osoba jest poważnie 
ograniczona lub całkowicie niezdolna do uczestniczenia w życiu, także 
tym niemającym charakteru zawodowego13.

Niezmiernie kontrowersyjne i brzemienne w skutkach z punktu wi-
dzenia kręgu podmiotów podlegających zagwarantowanej przez ADA 
ochronie było pochodzące z 1998 r. orzeczenie w sprawie Sutton v. 
United Airlines14. Zgodnie z przyjętym przez Sąd Najwyższy stanowi-
skiem, przy określaniu, czy dana osoba jest niepełnosprawna w rozu-
mieniu ustawy Americans with Disabilities, należy wziąć pod uwagę 
skutki wszelkich środków łagodzących dane upośledzenie, takich jak 

12 527 US 555 (1999).
13 Toyota Motor Manufacturing v. Williams, 534 US 184 (2002).
14 527 U.S. 471, 482–483.
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 stosowane leki, protezy. W konsekwencji dla osób np. z padaczką, 
cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym coraz trudniejsze, jeśli nie nie-
możliwe stało się wykazanie, iż spełniają kryteria ustawowej defi ni-
cji niepełnosprawności. Co więcej, Sąd Najwyższy rozpatrując sprawę 
In’tl UAW v. Johnson Controls15 w sposób całkowicie niezrozumiały 
skonstatował, iż środki łagodzące rozumieć należy nie tylko jako te 
o charakterze sztucznym, ale także i naturalnym – podjęte świadomie 
bądź nie przez dany organizm. W konsekwencji naturalna bądź naby-
ta zdolność jednostki do kompensacji skutków upośledzenia brana jest 
obecnie w USA pod uwagę przy ocenie stopnia niepełnosprawności da-
nej osoby. 

Równie relewantnym z punktu widzenia przyjętego przez ADA mo-
delu równości jest przyjęte rozumienie ustawowego kryterium wykwa-
lifi kowania. Określenie czy dana osoba spełnia powyższe kryterium ma 
charakter oceny dwuetapowej. Dana osoba musi:

1) spełniać wstępne wymagania na dane stanowisko w postaci nie-
zbędnego wykształcenia, doświadczenia czy licencji,

2) być zdolna wypełniać istotne (niezbędne) funkcje wchodzące w za-
kres danej pracy, zarówno z jak i bez racjonalnego przystosowania16. 

Zgodnie z przyjętą przez EEOC wykładnią sprawowana w pracy 
funkcja może być postrzegana jako niezbędna, ponieważ:

1) istnieje stanowisko powołane do jej wypełnienia,
2) wykonywanie danej funkcji może zostać przydzielone ograni-

czonej liczbie pracowników,
3) jest na tyle wyspecjalizowana, że do jej wykonywania zatrud-

nia się specjalistę (eksperta) bądź też konsekwencje jej niewypełnienia 
w sposób znaczący odbijają się na prowadzonej działalności17. 

Opinia pracodawcy, co konstytuuje istotne (niezbędne) funkcje 
wchodzące w zakres danej pracy, jest brana pod uwagę przez sąd, ale 
nie ma charakteru wiążącego. Jeżeli pracodawca ma uzasadniony po-
wód przemawiający za specyfi kacją wielorakich obowiązków wcho-
dzących w zakres danej pracy, niepełnosprawny pracownik nie będzie 
spełniał kryterium wykwalifi kowania, jeżeli nie jest zdolny wypełniać 

15 499 U.S 187 (1991).
16 EEOC Enforcement Guidances and Documents http://www.eeoc.gov/ada/adadocs.html
17 Technical Manual EEOC § 2.3 (a).
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dostatecznej ilości tych obowiązków18. Dana osoba nie może być przy 
tym uznana za wykwalifi kowaną, jeżeli stwarza bezpośrednie, poważne 
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób. Ocena zagro-
żenia ma charakter indywidualny, opiera się na orzeczeniu lekarskim, 
wydanym na podstawie najnowszej wiedzy medycznej lub na najlep-
szych dostępnych obiektywnych dowodach. Bezpośredniość i poważ-
ność zagrożenia ustala się natomiast przy uwzględnieniu:

• czasu trwania ryzyka,
• charakteru i dotkliwości potencjalnych szkód, 
• prawdopodobieństwa (nieuchronności) wystąpienia potencjalnych 

szkód19. 
Kluczowe zmiany w rozumieniu powyższego kryterium defi nicyj-

nego przyniosło orzeczenie w sprawie Chevron v. Echazabal20. Sąd 
Najwyższy zmuszony był w nim odpowiedzieć na pytanie, czy przy-
jęte na gruncie ADA kryterium bezpośredniego zagrożenia dla innych 
może być rozciągnięte na zagrożenie samemu sobie. Przyjęte stano-
wisko potwierdzało brak istnienia po stronie pracodawców obowiąz-
ku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy wykonywa-
na praca narażać mogłaby zdrowie czy życie zainteresowanej osoby. 
Ta wysoce paternalistyczna argumentacja doprowadziła w rzeczywi-
stości do nadużywania przez pracodawców kryterium „własnego dobra 
osób niepełnosprawnych” jako uzasadniającego nierzadko mającą cha-
rakter dyskryminacyjny odmowę zatrudnienia wykwalifi kowanym ale 
niepełnosprawnym pracownikom. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż 
przyjęte przez Sąd Najwyższy stanowisko stało w jaskrawej sprzecz-
ności z wypracowaną przezeń na potrzeby zjawiska dyskryminacji ko-
biet w miejscu pracy linią orzecznictwa. I tak np. rozpatrując sprawę 
Automobile Workers v. Johnson Control 21 Sąd Najwyższy uznał, że 

18 Dargis v. Sheahan, 526 F.3d. 981,986 (7th Cir.2008): niezdolność powoda do rotacji między poszczegól-
nymi stanowiskami przypisanymi do urzędnika Biura Szeryfa uznana została jako przekreślająca możliwosć 
uznania, iż jest on w stanie spełniać istotne (niezbędne) funkcje danej pracy.

19 Szerzej M. Selmi Interpreting the Americans with Disabilities Act: A case Study in Pragmatic Judicial 
Reconstruction The George Washington Law School Legal Studies Research Paper No. 247.

20 Po wykryciu u Pana Echazabala zapalenia wątroby typu C zatrudniająca go fi rma Chevron kierując się 
raczej paternalistycznymi niż dyskryminacyjnymi pobudkami uznała, iż zgoda na jego dalsze wykonywanie 
pracy równoznaczna jest z bezpośrednim zagrożeniem jego życia – 226 F.3d 1063, 1065 (9th Cir. 2000).

21 499 U.S. 187 (1991).
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 powoływana przez pracodawcę polityka ochrony płodu (wyłączająca 
kobiety od produkcji baterii) jest sprzeczna z założeniami Tytułu VII 
Civil Rights Act z 1964 r. Troska o ochronę następnej generacji, jak 
również dążenie pracodawcy do wyłączenia potencjalnej odpowie-
dzialności za wady wrodzone przyszłego potomstwa pracownic w rze-
czywistości prowadzą do dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu, dlatego 
też to w ich gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji co do kontynuacji 
zatrudnienia w środowisku stanowiącym zagrożenie dla ich zdrowia. 

Odpowiednie (racjonalne) przystosowanie środowiska pracy22

Swoistego rodzaju wyznacznikiem implementowanego na gruncie 
Tytułu I ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach z 1990 r. modelu 
równości jest nałożony na pracodawców obowiązek zapewnienia odpo-
wiednich (racjonalnych) udogodnień (przystosowań) dla wykwalifi ko-
wanych, zatrudnionych bądź ubiegających się o pracę osób niepełno-
sprawnych. Nie pozostaje on bez znaczenia dla przyjętego na gruncie 
ADA pojęcia dyskryminacji w zatrudnieniu. Przybiera ono bowiem 
szersze niż tradycyjne (ujęte w Tytule VII Civil Rights Act) znaczenie. 
Obejmuje nie tylko zróżnicowane traktowanie (disparate treatment) 
a więc sytuację, w której osoba niepełnosprawna traktowana jest mniej 
korzystnie niż inny, podobnie usytuowany, pełnosprawny pracownik 
czy tzw. zróżnicowany wpływ (disparate impact), tj. stosowanie w sto-
sunku do niepełnosprawnego pozornie neutralnych a jednak niosących 
za sobą niekorzystne w sferze zatrudnienia skutki praktyk. Samodzielną 
podstawę skargi stanowić może właśnie fakt niezapewnienia przez pra-
codawcę racjonalnych udogodnień (failure to provide reasonable acco-
modations)23. W dużym uogólnieniu przystosowaniem takim jest każda 
zmiana w środowisku pracy bądź zwyczajowo przyjętym sposobie wy-
konywania pracy (dodatkowe przerwy), która gwarantuje osobom nie-
pełnosprawnym równe szanse i dostęp do przywilejów wynikających 
z zatrudnienia, z jakich korzystają inni, podobnie usytuowani, pełno-

22 Szerzej B.A.Areheart When Disability Isn’t “Just Right”: The Entrenchment of the Medical Model 
of Disability and the Goldilocks Dilemma, Indiana Law Journal 2008, str. 211–215.

23 S.D. Harris, M. A. Stein Workplace disability NYLS Legal Studies Research Paper No. 08/09-5 s.1.



Prawo i Medycyna 3/2009 (36, vol. 11) 85

Wpływ przyjętej defi nicji niepełnosprawności na zakres przyznanej…

sprawni pracownicy. Rozsądność przystosowania oceniana jest przez 
pryzmat jego efektywności, odpowiedniości w stosunku do potrzeb 
konkretnej osoby niepełnosprawnej. Obowiązek dostosowania miejsca 
pracy dla potrzeb niepełnosprawnych pracowników nie jest przy tym 
zależny od tego, czy praca wykonywana jest w pełnym wymiarze go-
dzin czy też ma charakter „próbny”. Osoba dotknięta niepełnospraw-
nością musi natomiast poinformować pracodawcę, że dane udogod-
nienie jest niezbędne do zapewnienia jej normalnego funkcjonowania 
w miejscu pracy. Pracodawca nie jest przy tym zobowiązany do zaopa-
trzenia niepełnosprawnego w przedmioty osobistego użytku potrzebne 
do funkcjonowania także poza miejscem pracy, takie jak: protezy koń-
czyn, wózek inwalidzki, okulary, aparaty słuchowe. Co więcej, usta-
wa wyraźnie zwalnia pracodawców z powyższego obowiązku, jeżeli 
wymagane dostosowanie wiązałoby się z wyjątkowymi (nadmiernymi) 
trudnościami bądź kosztami przewyższającymi korzyści z utrzymania 
danego stanowiska. Przy ustalaniu, czy dane udogodnienia wiązać się 
będą z nadmiernymi trudnościami bierze się pod uwagę stosunek kosz-
tów potrzebnych udogodnień do całkowitych zasobów fi nansowych da-
nej placówki, a także rodzaj danych udogodnień i zakres związanych 
z nimi zmian jak i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego racjonalne udogodnienia 
obejmować mogą: adaptację pomieszczeń, sprzętu, modyfi kację przy-
jętego czasu pracy (np. wprowadzenie dodatkowych przerw, dostoso-
wanie godzin pracy do zabiegów medycznych), podziału zadań, sposo-
bu przeprowadzania szkoleń a także zatrudnienie tłumaczy migowych 
czy przeniesienie na stanowisko nieobsadzone24. 

Podsumowanie

Nadrzędnym celem przyświecającym uchwaleniu przez Kongres 
USA ustawy Americans with Disabilities Act było ustanowienie jas-
nych i wyczerpujących przepisów mających stanowić krajowy mandat 
dla eliminacji dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Podstawowe 

24 EEOC Enforcement Guidance: Reasonable Accommodation and Undue Hardship Under the Americans 
with Disabilities Act.
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 założenia ADA stanowić miały przejaw dążenia ustawodawcy ame-
rykańskiego do urzeczywistnienia założeń koncepcji sprawiedliwości 
dystrybutywnej. Brak konsekwencji we wprowadzaniu w życie orygi-
nalnych założeń ADA z 1990 r. doprowadził do wytworzenia wewnętrz-
nie niespójnego katalogu zasad różnicujących w sposób dostrzegalny 
i wysoce wątpliwy sytuacje poszczególnych grup niepełnosprawnych. 
Pomimo licznych wypowiedzi świata nauki krytycznie odnoszących się 
do przyjętej przez Sąd Najwyższy linii orzecznictwa, sądy nie zmieniły 
swojego podejścia, konsekwentnie zawężając krąg podmiotów podle-
gających ochronie przewidzianej w ADA. Po raz kolejny okazało się, iż 
samo formalne przyznanie praw nie jest wystarczające dla zapewnienia 
sprawiedliwości społecznej25. Podzielając akcentowaną coraz częściej 
w doktrynie amerykańskiej potrzebę ustawowej redefi nicji niepełno-
sprawności26 25 września 2008 r. prezydent Bush podpisał noweliza-
cję ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach, która weszła w życie 
1 stycznia 2009 r. Wprowadzone zmiany mają na celu przywrócenie 
poziomu zabezpieczeń obiecanych w ustawie z 1990 r., a unieważnio-
nych przez zbyt restrykcyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz re-
gulacje EEOC. 

Ustawa zachowuje pierwotną defi nicję niepełnosprawności wpro-
wadzając jednak zmiany w sposobie interpretacji poszczególnych kry-
teriów defi nicyjnych, m.in.27:

• odrzuca przyjęty w powoływanej wcześniej sprawie Toyota Motor 
Manufacturing Inc v. Kentucky Williams postulat zawężającej wykładni 
terminu „znacznie ogranicza” stanowiąc, że określenie „niepełnospraw-
ność” powinno być rozumiane szeroko, w maksymalnym dozwolonym 
przepisami ustawy zakresie; 

• rezygnuje z defi niowania pojęcia „głównych funkcji życiowych", 
wprowadza natomiast bezpośrednio do ustawy przykładowy katalog 
głównych funkcji życiowych mający ilustrować przyjętą koncepcję. 
Wśród rozpoznanych wcześniej przez EEOC funkcji (np. troski o sie-

25 Nadal ponad 30% niepełnosprawnych Amerykanów w wieku produkcyjnym żyje w skrajnym ubóstwie, 
podczas gdy odsetek ten wśród pełnosprawnych nie przekracza 10%.

26 S. Schwochau , P. Blanck Does the ADA Disable the Disabled Industrial Relations vol. 42 2003, s. 67–77
27 Szerzej A.B. Long Introducing the New and Improved Americans with Disabilities Act: Assessing the 

ADA Amendments Act of 2008, Northwestern University Law Review, Forthcoming.
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bie, prac manualnych, słuchu, wzroku, jedzenia, spania chodzenia, sta-
nia) znalazły się i nowe, takie jak schylanie, czytanie, koncentracja, 
myślenie czy komunikacja. Nowelizacja ustawy wyraźnie przewiduje 
przy tym, iż pojęcie głównych funkcji życiowych, mimo iż niezaprze-
czalnie odnosi się do funkcjonowania podstawowych układów organi-
zmu, m.in.: immunologicznego, pokarmowego, krążenia, hormonalne-
go, nerwowego i rozrodczego, nie jest jednak do niego ograniczone; 

• stanowi, że środki łagodzące inne niż "zwykłe okulary lub so-
czewki kontaktowe" nie powinny być uwzględniane przy ocenie stanu 
zdrowia, a co za tym idzie, stopnia niepełnosprawności danej osoby. 
Nie należy tym bardziej uwzględniać, mających podłoże behawioralne 
czy też neurologiczne, zdolności adaptacyjnych organizmu;

• precyzuje, że upośledzenie o charakterze epizodycznym lub znaj-
dujące się w fazie remisji kwalifi kuje się jako niepełnosprawność, je-
śli mogłoby znacznie ograniczyć główne funkcje życiowe w czasie, 
gdy jednostka jest aktywna. Tym samym przełamane zostało przyjęte 
wcześniej28 stanowisko, iż sądy powinny oceniać poważność danego 
upośledzenia odwołując się do aktualnego stanu zdrowia, powstrzymu-
jąc się od ustaleń o charakterze hipotetycznym. Okoliczności (czyn-
niki chorobowe) niewywierające wpływu na główne funkcje życiowe 
pomiędzy poszczególnymi epizodami choroby będzie można teraz za-
kwalifi kować jako podlegające ochronie na gruncie ADA;

• wyraźnie przewiduje, iż termin regarded as disabled (traktowa-
ny, postrzegany jak niepełnosprawny) odnosi się do sytuacji, w której 
pracodawca dyskryminuje daną osobę ze względu na cechujące ją rze-
czywiste lub nawet pozorne upośledzenie, niezależnie od tego czy upo-
śledzenie to znacznie ogranicza główne funkcje życiowe29. Podstawy 
roszczenia nie mogą natomiast stanowić „niewielkie i przemijające” 
upośledzenia, przy czym nowelizacja defi niuje tylko te ostatnie. Chodzi 
o upośledzenia, których rzeczywisty lub przewidywany czas trwania 
wynosi mniej niż 6 miesięcy. 

28 Walker v. Town of Greeneville, 347 F. Supp. 2d 566 (E.D. Tenn.2004).
29 W rzeczywistości taka wykładnia trzeciego kryterium defi nicyjnego niepełnosprawności stanowi od-

wzorowanie argumentacji przyjętej przez Sąd Najwyższy już 1987 r. przy okazji rozpatrywania sprawy School 
Bd of Nassau County v. Arline 480 U.S 273, 284 (1987).
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Przedstawione powyżej zmiany, obniżając wypracowane dotychczas 
na potrzeby wykładni pojęcia niepełnosprawności standardy, niewąt-
pliwie poszerzają zakres przyznanej przez ADA ochrony. Niemniej 
jednak, jak pokazały dotychczasowe doświadczenia amerykańskie, 
samo formalne przyznanie praw niepełnosprawnym, w szczególności 
w systemie prawa common law, w przeważającej mierze tworzonym 
przez sądowe precedensy, nie jest wystarczającym narzędziem walki 
z wykluczeniem społecznym. Niezbędne jest nie tylko bieżące monito-
rowanie ze strony państwa wdrażania powyższych przepisów ustawy, 
ale także, a raczej nade wszystko, szerzenie świadomości społecznej 
odnośnie zjawiska marginalizacji niepełnosprawnych. Niezwykle istot-
nym jest bowiem zrozumienie iż osobom niepełnosprawnym, nieza-
leżne od rodzaju i stopnia niepełnosprawności przysługują te same co 
innym obywatelom fundamentalne prawa. Oznacza to nade wszystko 
prawo do cieszenia się życiem na odpowiednim poziomie, tak normal-
nym i pełnym, jak to tylko możliwe30.

30 Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych z 9 grudnia 1975 r.
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Informed consent – świadoma zgoda pacjenta 
na zabieg w prawie amerykańskim

Współczesna medycyna oferuje dziś coraz bardziej skuteczne meto-
dy leczenia i jest w stanie sprawić, że to, co kilkadziesiąt lat temu było 
nieuleczalne, dziś z powodzeniem się leczy. Pacjent płaci za to jednak 
wysoką cenę poddając się coraz bardziej skomplikowanym zabiegom 
o niejednoznacznej często naturze. Dlatego właśnie tak ważne jest, by 
wybór pomiędzy alternatywnymi sposobami leczenia, niosącymi za 
sobą ryzyko o zróżnicowanym stopniu, należał do pacjenta. To pacjent 
powinien ważyć korzyści płynące z terapii oraz związane z nią ryzyko 
i szkodliwe reakcje uboczne. To pacjent wreszcie powinien zadać sobie 
pytanie: czy podejmować i przejmować na siebie owe, często niemałe, 
ryzyko w celu uzyskania spodziewanego efektu wyleczenia? W odpo-
wiedzi na tak postawione pytanie leży właśnie sedno problemu zgody 
pacjenta. 

Powstanie i rozwój doktryny świadomej zgody

Wprowadzenie pojęcia „świadomej zgody” (informed consent) do 
amerykańskiej doktryny prawnej następowało stopniowo, poprzez for-
mułowanie szeregu istotnych precedensów. I choć już w XIX w. po-
jawiło się kilka spraw dotyczących zgody pacjenta, te naprawdę zna-
czące rozpatrywane były przez sądy na początku XX w. Zanim jednak 
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 orzeczenia sądowe utorowały drogę doktrynie „świadomej zgody”, 
musiały uporać się najpierw z zagadnieniem zgody (consent) jako ta-
kiej, w jej podstawowej postaci. Jak wskazują autorzy książki „A Histo-
ry and Theory of Informed Consent”1, cztery decyzje sądowe, zapadłe 
między 1905 a 1914 rokiem, mają swój równie doniosły wkład w roz-
wój doktryny „świadomej zgody” w prawie amerykańskim. Decyzje te 
zapadły w sprawach: Mohr v. Williams, Pratt v. Davis, Rolater v. Strain 
oraz Schloendorff v. Society of New York Hospital. 

Dwie pierwsze sprawy Mohr oraz Pratt można oceniać łącznie. 
Mimo, że rozpatrywane były w dwóch różnych stanach, wpłynęły do 
sądów niemal w tym samym czasie. Istotne jest także to, że poprzez oba 
te precedensy wprowadzona została do amerykańskiego sądownictwa 
koncepcja prawa pacjenta do podejmowania decyzji w przedmiocie le-
czenia i innych medycznych procedur dokonywanych na jego ciele2. 

Mohr v. Williams3 (1905) postrzegana może być jako pierwsza zna-
cząca sprawa traktująca o zgodzie, w której Sąd Najwyższy stanu Min-
nesota orzekł, że lekarz powinien konsultować się z pacjentką i uzyskać 
jej zgodę przed dokonaniem jakiegokolwiek dodatkowego zabiegu. 
W orzeczeniu tym sąd stwierdził że: „Pod wolnymi rządami, pierwsze 
i najważniejsze prawo wolnego obywatela, będące podstawą dla wszyst-
kich innych praw – prawo do nietykalności cielesnej, lub innymi słowy 
– prawo do samego siebie – nie jest przedmiotem ogólnego przyzwo-
lenia, i to prawo kategorycznie zakazuje lekarzowi lub chirurgowi, bez 
względu na to jak wykwalifi kowanemu czy wybitnemu, którego popro-
szono o zbadanie, zdiagnozowanie czy zaopiniowanie (…), naruszania, 
bez zgody, fi zycznej integralności pacjenta poprzez  przeprowadzenie 
poważnej operacji, wprowadzając go w tym celu pod działanie narkozy 
i operując bez jego zgody lub wiedzy”.

1 R.R. Faden, T.L. Beauchamp, N.M.P. King, A History and Theory of Informed Consent, New York 1986 
s. 120.

2 Idem, s. 120.
3 Mohr v. Williams, 95 Minn. 261, 104 N. W. 12 (1905). W sprawie tej, powódka – pani Mohr wyraziła 

zgodę na operację prawego ucha. Jednak w czasie, gdy znajdowała się już pod narkozą, chirurg ocenił, że prawe 
ucho nie było w aż tak złym stanie jak mu się uprzednio wydawało, za to stan lewego był poważny i dokonał 
operacji lewego zamiast prawego ucha. Pani Mohr wniosła pozew przeciwko chirurgowi po tym, jak operacja 
pogorszyła jeszcze jej zdolność słyszenia. Powódka twierdziła, że operacja, na którą się w rzeczywistości nie 
zgodziła, była bezprawna i stanowiła naruszenie jej integralności cielesnej – assault and battery.
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W dalszej części orzeczenia sąd przyznał również, że istnieją sytua-
cje, w których wystarczyłaby jedynie dorozumiana zgoda na zabieg. Nie 
mniej jednak, z domniemaną zgodą pacjenta mielibyśmy do czynienia 
tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdyby pacjent był nieprzytomny 
albo gdyby jego stan był na tyle ciężki, że wymagałby niezwłocznej 
interwencji. W omawianym przypadku sąd nie doszukał się jednak żad-
nego z powyższych wyjątków i dlatego przeprowadzenie operacji na 
drugim uchu bez uprzedniego porozumienia z pacjentem uznane zosta-
ło za battery (naruszenie nietykalności cielesnej). 

Podobnie w sprawie Pratt v. Davis4 (1906), Sąd Najwyższy stanu 
Illinois podkreślił znaczenie zgody pacjenta przy ocenie legalności za-
biegu i uznał odpowiedzialność lekarza za operowanie bez zgody pa-
cjentki. Tak jak w sprawie Mohr, sąd określił pewne wyjątkowe sytua-
cje, w których wystarczyłaby dorozumiana zgoda pacjenta. Za ogólną 
zasadę uznał jednak dokonywanie interwencji za zgodą. Odrzucając 
argument lekarza, że bycie epileptykiem wyklucza zdolność do wyra-
żenia skutecznej zgody bądź jej odmowy, sąd stwierdził że: „Zazwy-
czaj, kiedy pacjent jest w pełni władz umysłowych i na tyle zdrowy 
fi zycznie, by móc konsultować swój stan zdrowia bez narażania się na 
negatywne konsekwencje i gdy nie zachodzi żadna wyjątkowa sytua-
cja, w której porozumienie się z pacjentem byłoby niemożliwe, to jest 
oczywistym, że zgoda pacjenta powinna być koniecznym warunkiem 
wstępnym operacji”.

Trzeci znaczący precedens, sprawa Rolater v. Strain5 (1913) rozciąg-
nęła wymóg uzyskania zgody na inne sytuacje faktyczne. W sprawie 
tej powódka wystąpiła przeciwko lekarzowi po tym, jak ten usunął 
z jej stopy kość. Powódka zgodziła się na zabieg, który miał na celu 
jedynie zlikwidowanie infekcji, zastrzegła jednak, że nie godzi się na 
usuwanie żadnej z kości. Złamanie zastrzeżenia uznała za naruszenie 

4 Pratt v. Davis, 224 Ill. 300, 79 N.E. 562 (1906). W tym przypadku powódka – pani Pratt wystąpiła 
z powództwem przeciwko swojemu chirurgowi po tym, jak dokonał u niej zabiegu histerektomii bez uzyskania 
uprzedniej zgody. Lekarz uzyskał co prawda zgodę pacjentki na wcześniejszą, inną operację, w czasie procesu 
przyznał jednak, że nie próbował nawet uzyskać zgody na drugą interwencję. Swoje działanie lekarz tłumaczył 
tym, że pacjentka była epileptyczką, w związku z czym, nie była zdolna do wyrażenia zgody na zabieg czy 
przyjęcia informacji na temat swego stanu zdrowia.

5 Rolater v. Strain, 39 Okla. 572, 137 (1913).
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jej  integralności cielesnej – assault and battery – i wystąpiła z powódz-
twem o odszkodowanie za uszkodzenie ciała (trespass).

Sprawa Rolater niejako „rozciągnęła” prawo pacjenta do samodecydo-
wania przyznając mu możliwości udzielenia ograniczonej zgody. Pacjent 
może określić zakres interwencji, którego lekarz nie może przekroczyć, 
nawet gdy uzasadnione byłoby to z medycznego punktu widzenia6.

Ostatnia sprawa dotycząca zgody pacjenta rozpatrywana na począt-
ku XX w. to Schloendorff v. Society of New York Hospital7 z 1914 r. 

Mimo, że sąd nie uznał w tym przypadku odpowiedzialności szpi-
tala, sprawa Schloendorff pozostaje kluczowym precedensem w histo-
rii doktryny zgody pacjenta. Uzasadniając orzeczenie w imieniu sądu, 
sędzia Cardozo stwierdził że: „Każdy pełnoletni człowiek, zdrowy na 
umyśle, ma prawo decydowania o tym, co powinno dziać się z jego 
własnym ciałem; i chirurg, który dokonuje zabiegu bez zgody pacjenta, 
dopuszcza się naruszenia nietykalności cielesnej, za którą jest odpo-
wiedzialny. Jest to prawdą, z wyjątkiem nagłych przypadków, kiedy to 
pacjent jest nieprzytomny i gdy konieczna jest operacja zanim możliwe 
będzie uzyskanie zgody.”

Wypowiedź ta zadecydowała ostatecznie o przyznaniu pacjentowi 
prawa do ochrony swej integralności cielesnej poprzez samodzielne 
decydowanie o przebiegu i zakresie leczenia. Ingerencja lekarza w to 
prawo stała się z kolei podstawą jego odpowiedzialności. 

Warunki świadomej zgody

Nie sposób jednoznacznie ustalić, kiedy po raz pierwszy postawio-
no problem, czy od pacjenta należy uzyskać świadomą zgodę na pro-
ponowaną formę leczenia. Można jedynie mówić o szeregu kolejnych 

6 R.R. Faden, T.L. Beauchamp, N.M.P. King, A History and Theory of Informed Consent, New York 1986, 
s. 123.

7 Schloendorff v. Society of New York Hospital, 211 N. Y. 125, 105 NE 92, 93 (1914). W tym przypadku 
powódka wyraziła zgodę na przeprowadzenie badania pod narkozą, nie zgadzała się jednak na jakąkolwiek ope-
rację. Jednak po tym, jak pacjentka została uśpiona, lekarz zdecydował się na usunięcie nowotworu. Niestety, w 
lewej ręce pacjentki rozwinęła się zgorzel (gangrena właściwa), konsekwencją czego była amputacja kilku pal-
ców. Powódka wniosła pozew przeciwko szpitalowi, a nie przeciwko temu chirurgowi, który dokonał zabiegu, 
w związku z czym Sąd Apelacyjny stanu Nowy Jork uznał, że nie doszło do naruszenia wymogu zgody. 
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 precedensów w postaci określonych wypowiedzi lekarskich czy orze-
czeń sądowych. Przez długi czas nie wymagano od lekarzy niczego po-
nad ujawnienie proponowanego leczenia, a dopiero z czasem pojawiły 
się propozycje nałożenia obowiązku przedstawienia alternatywnych 
sposobów leczenia oraz związanych z nimi zagrożeń i stopnia ryzyka. 
Momentem przełomowym stał się niewątpliwie wyrok sądu kalifornij-
skiego z 1957 r. w sprawie Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board 
of Trustees8. W orzeczeniu tym po raz pierwszy użyto sformułowania 
informed consent i nadano obowiązkowi lekarza zupełnie nowy wy-
miar. W sprawie tej powód wniósł pozew przeciwko lekarzowi zarzuca-
jąc mu niedbałość w przeprowadzeniu badania kontrastowego aorty, po 
którym powód doznał nieodwracalnego paraliżu. Leczenie zarekomen-
dowane zostało przez lekarza, powód twierdził jednak, że lekarz nigdy 
nie poinformował go o potencjalnych komplikacjach i ryzyku doznania 
paraliżu. Sąd Apelacyjny stanu California uznał odpowiedzialność le-
karza uzasadniając to faktem nieujawnienia istotnych informacji doty-
czących procesu leczenia. 

Chociaż kwestia zgody pacjenta nie była podstawową przyczyną 
apelacji w tej sprawie, sąd orzekający ustanowił ważny precedens, 
w którym zawyżył wymogi dotyczące zgody poszerzając je o obowią-
zek szerokiego informowania pacjenta (disclosure).

Zdaniem M. Nowackiej, sąd w orzeczeniu tym uznał nie tylko ko-
nieczność uzyskania zgody pacjenta na leczenie, ale również prawo 
do bycia możliwie wszechstronnie i wyczerpująco poinformowanym 
o stopniu ryzyka związanego z proponowanymi działaniami chirur-
gicznymi. Zgodę pacjenta na leczenie powiązano więc z koniecznością 
uprzedniego uzyskania przezeń takiej informacji, aby zgoda ta była wy-
rażona w sposób świadomy; odtąd w rozważaniach prawnych i etycz-
nych używa się nie samego terminu „zgoda”, lecz określenia „świado-
ma zgoda” (informed consent)9. 

Podobnie jak przy określaniu, na czym polega autonomia pacjenta, 
również w przypadku świadomej zgody nie podaje się sformułowanej 
wprost defi nicji, lecz wylicza szereg postulatów, których spełnienie jest 

8 Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees, 317 P.2d 170, 173 (1957).
9 M. Nowacka, Autonomia pacjenta jako problem moralny, Białystok 2005, s. 91.
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warunkiem koniecznym uznania, że została wyrażona świadoma zgoda 
na proponowane działania terapeutyczne. W związku z tym, w literatu-
rze przedmiotu wymienia się różnego rodzaju wymogi, które powinna 
spełniać zgoda, aby można ją było uznać za prawnie skuteczną. 

Pierwszym z takich warunków jest zdolność pacjenta do podejmo-
wania decyzji dotyczących jego zdrowia (decision-making competen-
ce). Pacjenci, którzy takiej zdolności nie mają, nie tracą co prawda 
prawa do decydowania o własnym życiu i zdrowiu, prawo to zosta-
je jednak „przeniesione” na wskazaną osobę, która będzie od tej pory 
podejmować decyzje w imieniu pacjenta tzw. surrogate decision ma-
ker. Wskazuje się, że pacjenci zdolni do podejmowania takich decyzji 
posiadają następujące przymioty: 1) zdają sobie sprawę z faktu, że są 
chorzy i wymagają leczenia bądź terapii; 2) rozumieją przedstawione 
im opcje, ogólne ryzyko i korzyści płynące z każdej z nich; 3) zdolni 
są do racjonalnego wykorzystania udzielonych im wyjaśnień po to, by 
podjąć decyzję zgodną z wyznawanymi przez siebie wartościami; 4) 
mają zdolność komunikowania swoich życzeń. Podkreśla się przy tym, 
że pacjent ma prawo podjąć decyzję, która pozostałym wydaje się „nie-
rozsądna”10.

Drugim warunkiem, niezbędnym do tego, by zgoda pacjenta była 
„świadoma”, jest udzielenie mu adekwatnych informacji, tzw. disclosure. 

Początkowo orzecznictwo skupiało się na przypadkach, w których 
operacja lub inna interwencja medyczna dokonywana była bez jakiej-
kolwiek zgody pacjenta. Czyny takie kwalifi kowano zwykle jako bat-
tery, czyli naruszenie nietykalności cielesnej. Następnym krokiem było 
rozszerzenie powództw na przypadki, w których pacjent co prawda 
wyraził zgodę na interwencję medyczną i zdawał sobie sprawę z tego, 
czego interwencja taka będzie dotyczyć, nie do końca świadom był jed-
nak związanego z tym ryzyka i możliwych efektów ubocznych. W tym 
kontekście nieujawnienie wiadomego ryzyka sprawia, że uprzednio 
wyrażona zgoda staje się nieważna11. Dla przykładu, w sprawie Bang v. 
Charles T. Miller Hospital12 (1958) odpowiedzialność lekarza  oparto na 

10 J. L. Bernat, L. M. Peterson, Patient-Centered Informed Consent in Surgical Practice, Archives of Sur-
gery 2006, Nr 141, s. 88.

11 S. E. Pegalis, H. F. Wachsman, American Law of Medical Malpractice, Rochester, N. Y. 1980, s. 95 i n.
12 Bang v. Charles T. Miller Hospital 251 Minn 427, 88 NW2d 186.
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tym, że nie poinformował pacjenta, przed zabiegiem o tym, że operacja 
prostaty wiąże się z przerwaniem nasieniowodu, w rezultacie czego pa-
cjent stanie się bezpłodny. Według sądu, nieujawnienie tego nieuchron-
nego efektu ubocznego unieważniło zgodę udzieloną uprzednio przez 
pacjenta.

Gdy obowiązek informowania pacjenta o ryzyku związanym z in-
terwencją medyczną i możliwych efektach ubocznych stał się nieod-
zownym warunkiem świadomej zgody, pojawił się problem ustalenia 
zakresu informacji (scope of disclosure), jakie powinien otrzymywać 
pacjent. Sądy często napotykały na ten problem, nigdy jednak nie usta-
lono żadnego standardu w tej kwestii, a granice obowiązku informowa-
nia pacjenta pozostają zagadnieniem spornym. 

Niektóre sądy powoływały się na zasadę „full disclosure”, czyli 
pełnego ujawniania informacji dotyczących określonego zabiegu czy 
terapii. Zasady tej, w jej literalnym brzmieniu, nie sposób jednak zasto-
sować w praktyce. Byłoby rzeczą niemożliwą wymagać od lekarza, by 
omawiał ze swoimi pacjentami każde ryzyko związane z proponowa-
nym leczeniem – bez względu na to jak małe lub odległe by nie było. 
Rozwiązanie takie nie byłoby słuszne również z punktu widzenia dobra 
pacjenta, ponieważ w większości przypadków „odstraszałoby” pacjen-
tów, w konsekwencji czego rezygnowaliby oni z większości zabiegów 
i terapii13.

Współcześnie, sądy amerykańskie opierają się na dwóch standar-
dach, według których mierzy się, czy ilość informacji udzielonych pa-
cjentowi jest wystarczająca. Są to: 

1. professional standard (standard profesjonalisty) lub
2. reasonable patient standard (standard rozsądnego pacjenta).
Przy wyborze jednego ze standardów Stany Zjednoczone podzieliły 

się niemal równo: 25 stanów opiera swe regulacje prawne dotyczą-
ce świadomej zgody na standardzie lekarza-profesjonalisty, 23 stany 
oraz Dystrykt Kolumbia bazują na standardzie rozsądnego pacjenta. 
Wyjątki stanowią Nowy Meksyk i Minnesota, które przyjęły standard 
mieszany14.

13 W. Wadlington, J.R. Waltz, R.B. Dworkin, Cases and Materials on Law and Medicine, New York 1980, 
s. 494 i n.

14 J.S. King, B. W. Moulton, Rethinking Informed Consent: The Case for Shared Medical Decision-Ma-
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Pierwszy ze standardów (professional lub physician-oriented stan-
dard) opiera się na założeniu, że lekarz powinien udzielić pacjentowi 
tylu informacji, ilu udzieliłby na jego miejscu rozsądny praktyk w takich 
samych lub podobnych okolicznościach. Najważniejsze orzeczenia, sta-
nowiące fundament standardu profesjonalisty, zapadły w omawianej już 
wcześniej sprawie Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board of Tru-
stees (1957 r.) oraz w sprawie Natanson v. Kline15 (1960 r.), w której 
powódka przeszła zabieg mastektomii z powodu raka piersi, a następnie 
poddała się radioterapii, by zmniejszyć prawdopodobieństwo nawro-
tu choroby i ewentualnych przerzutów. Niestety podczas radioterapii 
doznała poparzeń. W latach sześćdziesiątych radioterapia była jesz-
cze leczeniem stosunkowo nowym, nierozpowszechnionym. Powódka 
wniosła więc pozew przeciwko lekarzowi zarzucając mu niedbałość 
w przeprowadzeniu zabiegu oraz niewystarczające poinformowanie jej 
o charakterze i ryzyku związanym z leczeniem. Sąd uznał odpowiedzial-
ność lekarza za niedopełnienie obowiązku poinformowania pacjenta 
o niebezpieczeństwie i ryzyku danej terapii. Tak jak we wcześniejszych 
orzeczeniach, i tu sąd podkreślił znaczenie prawa pacjenta do decydo-
wania o sobie stwierdzając: „Prawo angloamerykańskie ma swój począ-
tek w przesłance samookreślenia. To z kolei sprawia, że każdy człowiek 
jest panem swego ciała i może, jeżeli jest w pełni władz umysłowych, 
wyraźnie odmówić poddania się operacji mającej uratować mu życie 
lub innemu zabiegowi medycznemu. Lekarz może natomiast sądzić, że 
operacja albo inna forma leczenia jest wskazana lub konieczna, jednak 
prawo nie zezwala mu na zastąpienie jego własną opinią opinii pacjenta 
przez zastosowanie jakiejkolwiek formy sztuczki lub postępu”. 

Kryterium profesjonalisty przyjęte zostało przez sądownictwo wielu 
stanów, gdzie podkreśla się, że prawo pacjenta do samodecydowania 
o sobie i swoim ciele byłoby pozbawione sensu, gdyby obowiązkiem 
lekarza było ujawnianie jedynie takich informacji, które sam uznałby 
za stosowne i wystarczające. 

Jednak wątpliwości co do użyteczności i adekwatności „standardu 
profesjonalisty” zadecydowały o stworzeniu innego kryterium – nie-

king, American Journal of Law and Medicine2006, Vol. 32, s. 430.
15 Natanson v. Kline, 186 Kan. 393, 350 P.2d (1960).
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profesjonalnego – tzw. lay standard lub reasonable patient standard. 
Granice obowiązku lekarza wyznaczane są tu w odniesieniu do potrzeb 
pacjenta – pacjent powinien wiedzieć wszystko, co ma istotne (mate-
rialne) znaczenie dla podejmowanej przez niego decyzji (material risk 
disclosure standard). 

Najbardziej znanymi orzeczeniami, opartymi o założenia „standardu 
ostrożnego pacjenta”, są te zapadłe w sprawach Canterbury v. Spence16 
oraz Cobbs v. Grant17. 

Sąd rozpatrujący sprawę Canterbury v. Spence18, powołując się na 
prawo pacjenta do decydowania o tym, co ma się stać z jego ciałem, 
ustanowione przez orzeczenie w sprawie Schloendorff v. Society of New 
York Hospital uznał, że przeciętny pacjent tylko w niewielkim stopniu 
pojmuje „sztukę lekarską”, a nieraz nie pojmuje jej w ogóle. Lekarz 
z kolei, jest najczęściej jedyną osobą, do której pacjent zwraca się po 
wyjaśnienia po to, by podjąć rozsądną decyzję (intelligent decision). 
Z rozważań tych wyrasta potrzeba, a z potrzeby obowiązek lekarza 
udzielenia pacjentowi wszelkich wyjaśnień, które sprawią, że podjęcie 
rozsądnej decyzji stanie się możliwe19.

W kwestii granic obowiązku informowania sąd ten stwierdził, że za-
kres informacji udzielanej pacjentowi nie powinien być określany su-
biektywnie – zgodnie z odczuciem lekarza czy pacjenta, a obiektywnie 
– zgodnie z potrzebami przeciętnego pacjenta i poszanowaniem dla au-
tonomii działań lekarza. O tym, czy dane niebezpieczeństwo (ryzyko) 
powinno być ujawnione decyduje wpływ, jaki może mieć na decyzję 
pacjenta – każde ryzyko potencjalnie oddziaływujące na tę decyzję po-
winno być „zdemaskowane”.

16 Canterbury v. Spence, 464 F2d 772 (DC Cir 1972).
17 Cobbs v. Grant (1972) 8 Cal 3d 229. 
18 Sprawa Canterbury v. Spence (1972r.) dotyczyła młodego mężczyzny, który zgłosił się do szpitala z 

powodu bólu pleców. Pozwany – doktor Spence, specjalista neurochirurgii, po przeprowadzeniu kilku badań 
doszedł do wniosku, że powód powinien poddać się laminektomii – chirurgicznemu usunięciu części kości łuku 
kręgowego. Powód poddał się operacji, jednak w wyniku pooperacyjnych komplikacji doznał częściowego 
paraliżu i uszkodzenia układu moczowego. Federalny Sąd Apelacyjny rozważał kwestie istnienia obowiązku 
lekarza udzielenia pacjentowi odpowiednich informacji, zakresu owego obowiązku oraz sytuacji, w których 
lekarz ma prawo od obowiązku tego odstąpić. 

19 W. Wadlington, J.R. Waltz, R.B. Dworkin, Cases and Materials on Law and Medicine, New York 1980, 
s. 489 i n.
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Do podobnych ustaleń doszedł sąd kalifornijski w sprawie Cobbs v. 
Grant20, w której zadaniem sądu stało się ustalenie, czy pozwany do-
puścił się niedbałego przeprowadzenia poszczególnych zabiegów, czy 
nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku ujawnienia ryzyk i niebezpie-
czeństw, jakie niosła ze sobą pierwsza z operacji, co unieważniałoby 
zgodę wyrażoną uprzednio przez pacjenta.

 Z ustaleń sądu wynikało, że pozwany wykonał dokładnie taki za-
bieg, na który zgodził się pacjent. Uszkodzenie śledziony, powstanie 
wrzodu żołądka, gastrektomia oraz krwawienie wewnętrzne były jedy-
nie kolejnymi ogniwami łańcucha mało prawdopodobnych powikłań 
związanych z pierwszą operacją. 

Sąd ten sformułował zasadę, według której obowiązek informowa-
nia pacjenta o następstwach podjętej terapii nie wynika z praktyki me-
dycznej, a z prawa. Lekarz, który nie ujawnia jakichkolwiek faktów 
koniecznych do tego, by pacjent mógł udzielić świadomej zgody, łamie 
prawo i naraża się na odpowiedzialność. Dlatego też zobowiązany jest 
wyjawić wszelkie informacje istotne dla procesu decyzjonalnego pa-
cjenta. W wielu przypadkach wyrażenie zgody na określoną interwencję 
medyczną będzie, w ocenie lekarza, oczywistym rozwiązaniem. Jednak 
przywilejem pacjenta, a nie lekarza, jest wyznaczanie kierunku, w któ-
rym ma zmierzać proces leczenia. Lekarz medycyny, będąc ekspertem 
w swej dziedzinie, zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych 
z rekomendowaną terapią, konsekwencji jej niepodjęcia oraz praw-
dopodobieństwa pomyślnego zakończenia leczenia. Jednak z chwilą 
przekazania powyższych informacji pacjentowi funkcja lekarza jako 
eksperta zostaje spełniona. Ważenie niebezpieczeństw oraz indywidu-
alnych, subiektywnych obaw i nadziei pacjenta nie jest  umiejętnością 

20 Powód cierpiał z powodu wrzodu dwunastnicy. Pozwany – doktor Grant, po wyjaśnieniu ogólnej natury 
zabiegu, dokonał operacyjnego usunięcia wrzodu. Kilkanaście dni po operacji pacjent powrócił do szpitala z 
silnymi bólami w dole brzucha. Niezbędna okazała się kolejna operacja, jako że w czasie poprzedniej uszkodzo-
na została śledziona (prawdopodobieństwo uszkodzenia śledziony przy leczeniu wrzodu dwunastnicy wynosi 
około 5%). Konsekwencją drugiej operacji było usunięcie śledziony. Miesiąc później powód został ponownie 
skierowany do szpitala z powodu silnego bólu żołądka. Prześwietlenie wykazało, że cierpi na wrzody żołądka, 
w wyniku czego konieczna była ponowna interwencja chirurgiczna. (Powstanie innego rodzaju wrzodu jest nie-
odłącznym ryzykiem związanym z zabiegiem usunięcia wrzodu dwunastnicy.) Pacjenta poddano gastrektomii, 
w wyniku której usunięto mu 50% żołądka. Niestety, w niedługim czasie, powód musiał być ponownie hospita-
lizowany, gdyż zaczął krwawić wewnętrznie z powodu przedwczesnego wchłaniania się szwów operacyjnych 
(ryzyko związane z zabiegiem usuwania części żołądka).
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ekspercką. A zatem, ich ocena i w konsekwencji podjęcie decyzji jest 
zadaniem zarezerwowanym wyłącznie dla pacjenta.

Trzecim warunkiem legalnej zgody jest to, by pacjent wyraził ją 
swobodnie (voluntarily), nie podlegając przy tym narzuconym wpły-
wom. Pacjenci nie powinni być w żadnym przypadku zmuszani do za-
akceptowania danego sposobu leczenia. Wskazuje się, że zgoda nie jest 
wyrażana swobodnie również w przypadku, gdy lekarz udziela pacjen-
towi mylnych informacji, czy to wyolbrzymiając niebezpieczeństwa 
i skutki uboczne terapii/zabiegu, któremu chce się poddać pacjent czy 
też w sytuacji, gdy przecenia korzyści płynące z terapii/zabiegu przez 
siebie rekomendowanego. Nie oznacza to jednak, że lekarze powinni 
poprzestać na przedstawieniu pacjentowi dostępnych metod leczenia, 
w formie swoistego „menu”, z którego pacjent mógłby swobodnie wy-
bierać. Pacjenci często czują się bezradni i to właśnie lekarz jest osobą, 
u której szukają porady i wsparcia. Dlatego tak ważne jest, by rekomen-
dując taką a nie inną opcję leczenia, lekarz przytoczył argumenty uza-
sadniające jej wybór, dając przy tym pacjentowi możliwość zgodzenia 
się z nim w kwestii faktów, ale niezgodzenia ze swoją opinią21.

Zazwyczaj jako odrębny warunek świadomej zgody podaje się ko-
nieczność rozumienia przez pacjenta udzielanych mu informacji (un-
derstanding). Lekarz nie ma w tym celu udzielać pacjentowi „krótkiego 
medycznego kursu”, ma jedynie informować pacjenta za pomocą nie-
technicznych zwrotów, w sposób jak najbardziej dla niego przystęp-
ny22. Niestety, większość badań poświęconych zagadnieniu rozumienia 
przez pacjenta przekazywanych mu informacji prowadzi do wniosku, iż 
na ogół stopień tego rozumienia wśród pacjentów nie jest wysoki23.

21 J. L. Bernat, L. M. Peterson, Patient-Centered Informed Consent in Surgical Practice, Archives of Sur-
gery 2006, Nr 141, s. 88.

22 W. Wadlington, J.R. Waltz, R.B. Dworkin, Cases and Materials on Law and Medicine, New York 1980, 
s. 490.

23 M. Bottrell, H. Alpert, R. Fischbach, L. Emanuel, Hospital Informed Consent for Procedure Forms. Faci-
litating Quality Patient-Physician Interaction, Archives of Surgery, Vol. 135, January 2000, s. 26–33.
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Battery czy negligence. Podstawa odpowiedzialności lekarza 
za naruszenie wymogu uzyskania świadomej zgody

Pierwsze orzeczenia dotyczące zgody pacjenta (consent), zapad-
łe pod koniec XIX i na początku XX w., znajdowały swą podstawę 
w etycznej zasadzie autonomii człowieka (pacjenta) i jej pochodnych 
– prawie do samookreślenia (self-determination) oraz prawie do ochro-
ny integralności cielesnej (bodily integrity).

W literaturze wskazuje się, że ewolucja jaką przeszła doktryna in-
formed consent, w znacznym stopniu odzwierciedla zmiany zachodzą-
ce w praktyce medycznej. Trzy razy w ciągu ubiegłego wieku standar-
dy prawne zmieniały się po to, by sprostać potrzebom rozwijającego 
się systemu medycznego. Początkowo sądy tworzyły podstawę prawną 
do wytaczania powództw opartą o naruszenie nietykalności cielesnej 
– battery. Z czasem orzecznictwo odeszło jednak od skarg opartych 
o battery na rzecz niedbalstwa (negligence) czy niedołożenia należytej 
staranności przy informowaniu pacjenta tak, by ten mógł podjąć świa-
domą decyzję. Od 1972 r. sądownictwo niektórych stanów zaczęło po-
szerzać uprawnienia pacjenta przy podejmowaniu medycznych decyzji 
poprzez modyfi kację skargi opartej o zarzut niedbalstwa. Przy okre-
ślaniu stopnia niedbalstwa nie posługiwano się już standardem profe-
sjonalisty, według którego lekarz zobowiązany był udzielić pacjentowi 
takiej informacji, jakiej na jego miejscu udzieliłby przeciętny praktyk 
tej samej specjalności, zaczęto natomiast opierać się na standardzie 
„rozsądnego pacjenta”. Zgodnie z tym standardem, lekarz powinien 
udzielić pacjentowi takich informacji, jakich potrzebowałby każdy roz-
sądny pacjent znajdujący się w takich samych okolicznościach do tego, 
by podjąć decyzję24.

Prawny obowiązek uzyskiwania zgody pacjenta na interwencję me-
dyczną ustanowiony został podczas rozpatrywania spraw o naruszenie 
integralności cielesnej. Battery jest czynem umyślnym, deliktem (inten-
tional tort), za który jednostka jest odpowiedzialna, jeżeli celowo do-
prowadzi do bezprawnego i szkodliwego kontaktu z inną osobą. Skargi 

24 J.S. King, B. W. Moulton, Rethinking Informed Consent: The Case for Shared Medical Decision-Ma-
king, American Journal of Law and Medicine 2006, Vol. 32, s. 437.
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oparte o battery mogą być także wnoszone w postępowaniu karnym, 
jednak w kontekście prawa medycznego kwalifi kowane będą częściej 
jako delikty cywilne. Dla przykładu w orzeczeniu w sprawie Schlen-
dorff v. Society of New York Hospital sąd stwierdził, że battery jako 
czyn polega na złamaniu samego prawa do integralności cielesnej (vio-
lation of bodily integrity), a nie na konkretnej szkodzie powstającej na 
skutek takiego działania. Zgodnie z tym stwierdzeniem, chirurg będzie 
ponosić odpowiedzialność już w momencie dokonania jakiejkolwiek 
interwencji bez zgody pacjenta lub przekraczając zakres zgody, bez 
względu na to, czy wynikiem takiego działania będzie jakaś fi zyczna 
szkoda25.

Skarga oparta o zarzut bezprawnego naruszenia integralności fi zycz-
nej jednostki okazała się jednak z czasem niewystarczająca. Nie była 
w stanie w pełni chronić prawa pacjentów do informacji na temat ry-
zyka, korzyści czy alternatywnych sposobów leczenia, a także prawa 
pacjentów do opierania się na własnym systemie wartości przy decy-
dowaniu o poddaniu się bądź o odmowie poddania się konkretnemu 
leczeniu. W związku z tym, przez następnych kilkadziesiąt lat, orzecz-
nictwo dotyczące zgody pacjenta odwracało swą uwagę od skarg o na-
ruszenie integralności fi zycznej na rzecz pełniejszej ochrony autonomii 
woli pacjenta. Przejście od skarg opartych o battery do skarg opartych 
o zarzut niedbalstwa było odpowiedzią na rosnącą potrzebę pacjenta do 
informacji. Sądy coraz częściej spotykały się z przypadkami, w których 
pacjent wyraził co prawda zgodę na zabieg, jednak później podnosił, że 
zgoda jego była wadliwa, jako że nie wszystkie istotne fakty były mu 
znane.

Ostatecznie utrwaliło się przekonanie, że skarga oparta o narusze-
nie nietykalności cielesnej (battery) będzie miała zastosowanie w przy-
padkach, w których pacjent w ogólne nie wyraził zgody na interwen-
cję. Zarzut niedbalstwa (negligence) będzie z kolei dotyczyć sytuacji, 
w których lekarz uzyskał zgodę pacjenta, nie dopełnił jednak obowiąz-
ku udzielenia pacjentowi wystarczającej informacji. Zgoda pacjenta 
udzielona na podstawie niekompletnych informacji nie będzie w kon-
sekwencji uznana za skuteczną.

25 J.S. King, B. W. Moulton, Rethinking Informed Consent: The Case for Shared Medical Decision-Ma-
king, American Journal of Law and Medicine 2006, Vol. 32, s. 438.
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Przez ostatnie pięćdziesiąt lat poszczególne stany nakładały na leka-
rzy prawny obowiązek informowania pacjentów o korzyściach i ryzyku 
związanym z daną terapią oraz o alternatywnych sposobach postępo-
wania. Zakres i rodzaj informacji jakie według prawa powinny zostać 
ujawnione pozostaje jednak nadal kwestią sporną, czego najlepszym 
dowodem jest podział stanów na te, które przyjęły „standard profesjo-
nalisty” i te, które preferują „standard rozsądnego pacjenta”. W stanach, 
które bazują na pierwszym standardzie, pacjent, który będzie chciał 
wystąpić z powództwem przeciwko lekarzowi o niedołożenie należytej 
staranności przy udzielaniu informacji na temat leczenia, zobowiązany 
będzie dowieść, że 1) każdy rozsądny praktyk na miejscu jego lekarza 
udzieliłby informacji, której nie udzielił pacjentowi pozwany lekarz, 2) 
że pacjent nie poddałby się zabiegowi, gdyby wiedział o tym, czego nie 
powiedział mu lekarz, 3) że zachodzi związek przyczynowy (proximate 
cause) pomiędzy nieujawnieniem informacji a szkodą pacjenta, jaka 
przez to wynikła. Każde naruszenie owego standardu będzie wyma-
gało dowodu z opinii biegłego lekarza (expert testimony) z tego same-
go stanu, który stwierdzi, że rozsądny praktyk tej samej specjalności 
udzieliłby informacji, której nie udzielił pozwany lekarz. Wymogi takie 
obowiązują obecnie w 25 stanach26.

Standard „rozsądnego pacjenta” wymaga od lekarza ujawnienia 
wszystkich istotnych informacji, szczególnie ryzyka (material risk). 
Ryzyko uznawane jest za istotne wtedy, gdy każda rozsądna osoba 
na miejscu pacjenta chciałaby wiedzieć o nim po to, by móc podjąć 
świadomą decyzję. W trakcie procesu pacjent będzie musiał udowod-
nić że: 1) lekarz nie poinformował go o istotnym ryzyku związanym 
z zabiegiem, 2) że pacjent nie poddałby się zabiegowi, gdyby wiedział 
o tym ryzyku, 3) że „zaniechanie” lekarza było bezpośrednią przyczyną 
(proximate cause) szkody pacjenta. Jeżeli pacjent, zdając sobie sprawę 
z ryzyka związanego z leczeniem, mimo wszystko poddałby się zabie-
gowi/operacji, to związek przyczynowy w takim przypadku nie istnie-
je. W oparciu o standard „rozsądnego pacjenta” nie będzie potrzeby 
przeprowadzania dowodu z opinii biegłego lekarza. Standard ten obo-
wiązuje w 23 stanach oraz w Dystrykcie Columbia.

26 J.S. King, B. W. Moulton, Rethinking Informed Consent: The Case for Shared Medical Decision-Ma-
king, American Journal of Law and Medicine 2006, Vol. 32, s. 441.
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Jak widać, z prawnego punktu widzenia zasada świadomej zgody 
pacjenta pozostaje w dużej mierze niedookreślona i jest to jej naturalna, 
niezbywalna cecha. To, co istotne, to fakt, że kwestia autonomii pacjen-
ta (i zawierającej się w tym zgody na zabieg) jest nie tylko problemem 
lekarza, stanowi natomiast zagadnienie zasadniczo szersze, dotyczące 
obu stron. Nie tylko lekarz musi widzieć w swym pacjencie autonomicz-
ną osobę, zdolną do podejmowania nawet najtrudniejszych decyzji, ale 
także, a może przede wszystkim, pacjent musi być świadom tego, że 
jako osoba ma moralny obowiązek budowania, rozwijania i kształtowa-
nia swej autonomii. Tylko wówczas zasada świadomej zgody pacjenta 
na zabieg będzie mogła być skutecznie realizowana.
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Oświadczenia pacjenta pro futuro w świetle rozwiązań 
austriackich

I. Uwagi wstępne

Oświadczenia pro futuro bądź też sprzeciw pro futuro wielokrotnie 
już były tematem rozważań autorów artykułów „Prawa i Medycyny”1. 
Zgodnie podkreślano, iż istnieje potrzeba regula cji tej instytucji praw-
nej, zarówno ze względu na dobro pacjenta, jak i lekarza. Pacjent ma 
przecież bezsporne prawo do decydowania o sobie, a więc także o tym, 
co będzie się działo z jego ciałem. Na lekarzu natomiast ciąży obowią-
zek ratowania życia. Problem pojawia się wtedy, gdy życie nie jest dla 
pacjenta najważniejsze. Konfl ikt, który wówczas się pojawia – ochrony 
życia i zdrowia z jednej strony, a z drugiej prawa do samostanowie-
nia – ma podłoże aksjologiczne, w związku z czym powinien być roz-
strzygnięty w drodze ustanowienia hierarchii tych dóbr przez porządek 
prawny. Jest to tym bar dziej ważne, gdyż to pacjent jako strona słabsza 
doświadcza w praktyce pogwałcenia swoich praw. Lekarz, zwłaszcza 
w sytuacji nagłej, nie zastanawia się nad życzeniami pacjenta, tłu maczy 
się stanem wyższej konieczności, tudzież zakłada, że wola pacjenta jest 

1 Tytułem przykładu zob. Poklewski-Koziełł K.: Oświadczenia woli pro futuro pacjenta jako instytucja 
prawna, Państwo i Prawo 2000/3, s. 4–14; Boratyńska M.: Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na 
leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Część 1. Sprzeciw pro futuro, Prawo i Medycyna 2007/2, 
ss. 23–32; Janiszewska B.: Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylemat prawa i medycyny (uwagi o odmowie 
zgody na leczenie oraz o dopuszczalności oświadczeń pro futuro), Prawo i Medycyna 2007/2, ss. 33–50;
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nieracjonalna, bo przecież każdy chce żyć, więc nie ma obowiązku jej 
respektowania. Dochodzimy tutaj do sytuacji paradoksalnej – z jednej 
strony, zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie lekarza i lekarza den-
tysty oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dla legalności zabie-
gu leczni czego konieczna jest zgoda pacjenta i nie ma wątpliwości, że 
należy wolę pacjenta respekto wać, nawet gdy jego decyzja wydaje się 
być nierozsądna; z drugiej strony, w momencie gdy pacjent jest nie-
przytomny, nagle jego wola przestaje być ważna, a decyzję o metodzie 
lecze nia podejmuje lekarz lub sąd. Co więcej, dochodziło do sytuacji, 
gdy pacjent, który uległ wy padkowi komunikacyjnemu, sprzeciwiał się 
poddaniu go konkretnemu zabiegowi i wyraził ten sprzeciw na piśmie 
po przywiezieniu go do szpitala, po czym stracił przytomność, a mimo 
to jego wola nie była respektowana – uznano go za niezdolnego do 
wyrażenia sprzeciwu2. Mimo że coraz więcej mówi się o partnerskich 
relacjach, które powinny istnieć między leka rzem a pacjentem, a nawet 
o konsumenckim charakterze umów o leczenie, w praktyce cały czas 
panuje jeszcze paternalistyczny model stosunku lekarz–pacjent. Jest to 
o tyle problem godny uwagi, że Konstytucja RP stanowi:

Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany 
szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynie-
nia tego, czego prawo mu nie nakazuje. (art. 31 ust. 1 i 2)

Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozba-
wienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w try-
bie określonych w ustawie. (art. 41 ust. 1)

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, 
czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 
(art. 47)

Wolność człowieka jest rozumiana jako możliwość niezależnego po-
dejmowania decyzji i ich realizacji. W ujęciu normatywnym określa 
pewną sferę działań niezakazanych przez ustawodawcę, w której czło-
wiek może postępować według swej woli, bez ingerencji jakiejkolwiek 

2 Karcz R.: Obrona pacjenta przed niechcianą transfuzją w praktyce sądowej, Prawo i Medycyna 2007/4, 
s. 37
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władzy, zakłada się bowiem, że dozwolone jest wszystko to, co nie jest 
zakazane. Ogranicze nia związane są jedynie z nieszkodzeniem innym 
lub nieuniemożliwianiem innym korzystania z ich wolności. W sferze 
wolnej od ograniczeń nie ma już konieczności wyszczególniania tego, 
co można czynić. Obywatele realizując swoje wolności nie muszą szu-
kać w obowiązu jącym prawie zezwolenia – wystarczy, że nie ma norm 
zakazujących jakiejś aktywności3. W polskim systemie prawnym ta-
kich norm zakazujących wyrażania swojej woli co do metod leczenia 
na przyszłość nie ma. Jak zauważa Boratyńska: 

Gdyby uznać, że brak rodzimej regulacji jest równoznaczny z zakazem, au-
tonomia pacjenta kończyłaby się zawsze z chwilą utraty przytomności. 
Mielibyśmy zatem grupę pacjentów dorosłych, sprawnych umysłowo 
i jednocześnie całkowicie pozbawionych autonomii. Ten sam pacjent, 
dopóki przytomny, dysponowałby pełną autonomią. Czyli sama tylko 
niemożność porozumienia, zakomunikowania i otrzymania odpowiedzi 
pociągałaby za sobą uchylenie autonomii, a jednocześnie pacjent nie miał-
by żadnej możliwości przeciwdziałania temu z wyprzedzeniem.4

Dopuszczalności tworzenia dyspozycji na przyszłość wielu autorów 
dopatruje się w art. 9 podpisanej przez Polskę, choć nieratyfi kowanej 
jeszcze, Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludz-
kiej wobec zastosowań biologii i medycyny, zgodnie z którym:

Należy brać pod uwagę wcześniej wyrażone życzenia pacjenta co do inter-
wencji medycznej, jeżeli w chwili jej przeprowadzenia nie jest on w stanie 
wyrazić swej woli. 

Dyskusyjne jest, czy sformułowania „należy brać pod uwagę”, 
a w oryginalnym tekście „seront pris en comte” i „shall be taken into 
account” wskazują w sposób kategoryczny na uwzględnienie  wcześ-
niej wyrażonych  życzeń pacjenta5 czy też nie. Zdaniem M. Nesterowi-
cza Konwencja „nie nakłada na lekarza bezwzględnego obowiązku re-

3 Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej pod redakcją Marka Chmaja, Zaka-
mycze 2006, s. 14

4 Boratyńska, op. cit., s. 25
5 Zob. Kubicki L.: Sumienie lekarza jako kategoria prawna, Prawo i Medycyna 1999/4, s. 10
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spektowania życzeń pacjenta niepodejmowania leczenia czy  przerwania 
 terapii, lecz wprowadza jedynie nakaz wzięcia tych życzeń pod uwagę”6. 
Z pewnością jednak art. 9 Konwencji świadczy o tym, że w żadnym 
wypadku nie można minimalizować znaczenia  oświadczenia pro futu-
ro pacjenta, nawet jeśli nie ma mocy prawnej nadanej mu bezpośrednio 
przez przepisy ustawy. Konwen cja zakłada bowiem, zgodnie z zasa-
dą voluntas aegroti suprema lex esto, „prymat woli pa cjenta i prawa 
samostanowienia nad obowiązkiem lekarza ratowania życia”7. Nawet 
w wy padku, gdy lekarz nie zgadza się z decyzją pacjenta, postrzega-
jąc ją jako niesłuszną, ma obo wiązek ją uszanować. Na takim stanowi-
sku stanął też Sąd Najwyższy w postanowieniu z 27.10.2005 r., III CK 
155/05,8 stwierdzając, że oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek 
utraty przytom ności, określające wolę dotyczącą postępowania lekarza 
w stosunku do niego w sytu acjach leczniczych, które mogą zaistnieć, 
jest dla lekarza – jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny i jednoznacz-
ny – wiążące. W uzasadnieniu cytowanego orzeczenia podkreślono, iż 

w demokratycznym państwie prawnym wolność jest chroniona w sposób 
szczególny, w tym także wolność życia prywatnego oraz autonomia doko-
nywanych wyborów. Wolność jest także jedną z fundamentalnych zasad 
współczesnej doktryny praw człowieka, w związku z czym również Kon-
stytucja po wierza ją specjalnej opiece państwa, zapewniając każdemu wol-
ność i nietykalność osobistą oraz chro niąc życie prywatne, rodzinne, cześć, 
dobre imię oraz prawo o decydowaniu o swoim życiu osobistym. 

Skoro wolność podlega szczególnej ochronie prawnej, nikt nie 
może zmuszać drugiego człowieka do działań, których prawo mu nie 
 nakazuje. Jednocześnie oznacza to dopuszczalność działań, które nie są 

6 M. Nesterowicz: Działanie lekarza bez zgody pacjenta w świetle Konwencji, źródło: http://www.diame-
tros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=wyk55&m=45&ik=18&ij=1

7 Op. cit.
8 OSNC 2006/7–8/137. Postanowienie dotyczyło pacjentki będącej Świadkiem Jehowy, która po wypadku 

komunikacyjnym, nieprzytomna, została przewieziona do zakładu opieki zdrowotnej. Pacjenta miała przy sobie 
pisemne oświadczenie pt. Oświadczenie dla służby zdrowia – żadnej krwi, z którego jasno wynikało, że pacjenta 
nie życzy sobie żadnej formy transfuzji krwi bez względu na okoliczności, nawet gdyby w ocenie lekarza było 
to konieczne dla ratowania życia. Sąd Rejonowy, do którego zakład opieki zdrowotnej zwrócił się o wyrażenie 
zgody na transfuzję krwi, wyraził na nią zgodę, powołując się na „nadrzędną – w systemie społecznych warto-
ści – potrzebę ratowania życia ludzkiego”. Uczestniczka i jej syn wnieśli apelację, następnie od postanowienia 
Sądu Okręgowego została wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego.
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przez prawo zakazane, co zresztą zostało przez ustawodawcę wyraź-
nie wyartykułowane. W polskim systemie prawnym nie ma obowiązku 
poddania się interwencji medycznej, poza wyjątkowymi przypadkami, 
w których ustawa wprowadza przymus lecze nia, na co też zwrócił uwa-
gę SN w cytowanym postanowieniu. Jak słusznie zauważył Tymiń ski 
w glosie do postanowienia SN z 27.10.2005 r.: 

odebranie człowiekowi możliwości decydowania o sobie – w sytuacji gdy 
jego decyzja nie krzywdzi innych ludzi i pozostaje w zgodzie z jego włas-
nym sumieniem – w imię innych wartości byłoby ze strony państwa nad-
miernym paternalizmem9. 

SN w tymże postanowieniu uznał:

zasada poszanowania autonomii pacjenta, wpisana także w deontologię za-
wodu lekarza, nakazuje respektowanie woli pacjenta, niezależnie od mo-
tywów (konfesyjnych, ideologicznych, zdrowotnych, itp.), tak więc brak 
zgody pacjenta na określony zabieg jest dla lekarza wiążący i znosi odpo-
wiedzialność karną lub cywilną, natomiast w wypadku dokonania zabiegu 
– delegalizuje go. 

Rozstrzygnięcie SN dotyczyło jednak nie tylko dopuszczalności 
oświadczeń pro futuro, ale także kryteriów decydujących o poprawno-
ści ich złożenia. Oświadczenie powinno być złożone w sposób wyraź-
ny, jednoznaczny i nie budzić innych wątpliwości. Sformułowania uży-
te przez Sąd przysparzają w praktyce trudności interpretacyjnych, gdyż 
ich rozumienie jest kwe stią subiektywną. Sąd nie odniósł się ani do for-
my ani treści, którą oświadczenie powinno zawierać, by wywołać skut-
ki prawne. W doktrynie pojawiają się rozmaite poglądy na ten te mat10. 
Wątpliwości dotyczą także charakteru prawnego oświadczeń pro futuro 
– czy stanowią one oświadczenia woli, czy też jednostronne czynno-
ści prawne, co do których można stosować odpowiednio przepisy k.c. 
dotyczące oświadczeń woli11. Kontrowersje budzi również powołanie 

9 Tymiński R.: Glosa do postanowienia z dnia 27 października 2005 r. (III CK 155/05), Przegląd Sądowy, 
marzec 2008, ss. 116–121

10 Zob. Tymiński R., op.cit.; Boratyńska M., op. cit.; Janiszewska B., op.cit
11 Zob. Janiszewska B.,op.cit., s.46;
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się SN na dostatecznie ścisły związek czasowy pomiędzy wyrażonym 
sprzeciwem a chwilą dokonania zabiegu, jako mający przemawiać za 
poszanowaniem woli pacjenta12, chociaż niektórzy autorzy uważają, iż 
należy respektować sprzeciw wyrażony krótko przed zabiegiem leczni-
czym, a zwłaszcza bezpośrednio przed nim13. Wszystkie te wątpliwości 
i dylematy przemawiają jednoznacznie za tym, by uregulować prawnie 
kwestię oświadczeń pacjenta pro futuro. Warto zauważyć, że regulacje 
takie istnieją już w wielu krajach, m. in. w prawie wszystkich stanach 
USA, w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Hiszpanii i na Wę grzech. 
W Austrii kwestię oświadczeń pro futuro uregulowano w odrębnym ak-
cie prawnym. Bardzo precyzyjnie określono w nim zarówno wymogi 
formalne, jak i materialne, które musi spełniać takie oświadczenie pa-
cjenta, by miało moc prawną. Dlatego też dalszą część pracy poświęcę 
analizie poszczególnych uregulowań zawartych w tej ustawie, starając 
się dokonać oceny ich przydatności w polskich realiach prawnych.

II. Patientenverfűgungsgesetz (PatVG)

Austriacka ustawa regulująca „dyspozycje pacjenta” (Patienten-
verfűgung), uchwalona w marcu 2006 r., weszła w życie 1. czerwca 
2006 r. Co ciekawe, ustawa nie przyczyniła się do znaczącej zmiany 
sytuacji prawnej, a jedynie zapewniła większą pewność prawną i kla-
rowność w sferze oświadczeń pro futuro. Za bezsprzeczne uznaje się 
prawo potencjalnego pa cjenta do wyrażenia swej woli na wypadek, 
gdyby w przyszłości utracił zdolność do samodzielnego podejmowania 
decyzji. Celem ustawy nie było przyznanie pacjentowi takiego prawa, 
lecz wyraźne określenie, jakie wymogi takie oświadczenie powinno 
spełniać, by mogło być uznane za wiążące, a także ustalenie, jak po-
winna wyglądać relacja między prawem do samostanowienia pacjenta 
a lekarskim obowiązkiem niesienia pomocy w sytuacji, gdy dochodzi 
do konfl iktu między tymi dwiema wartościami. 

12 J. Kulesza, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 października 2005 r., Palestra 2007/3–4, 
s. 322

13 M. Boratyńska, P. Konieczniak: Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 291
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Ustawa wzmacnia autonomię pacjenta i jednocześnie pozwala leka-
rzom i innym zainteresowanym rozstrzygnąć, na ile dyspozycja pacjen-
ta ich wiąże i jakie skutki dla nich przynosi. Bynajmniej nie legalizuje 
eutanazji ani wspomaganego samobójstwa – w dalszym ciągu aktualne 
pozostają zakazy tych procederów wyrażone w § 77 i 78 austriackiego 
kodeksu karnego, a co za tym idzie, oświadczenia pro futuro zawie-
rające takie dyspozycje, są nieważne. Jak podkreśla się w literaturze 
ustawodawca austriacki zadbał także o to, by chronić prawo do życia, 
ale to bynajmniej nie oznacza, że można interpretować zasadę in dubio 
pro Vita w taki sposób, by prawo do życia było równoznaczne z obo-
wiązkiem życia, gdyż to prowadziłoby do paternalistycznego narzu-
cania swej woli pacjentowi przez lekarza lub oto czenie14. Każdy sam 
może decydować o tym, jakiej metodzie leczenia się poddać, a jakiej 
nie – to właśnie obejmuje prawo do samostanowienia wywodzone z § 
16 ABGB15 i § 110 austriac kiego k.k.16, które zakazują samowolnego 
leczenia. Podobnie jak w prawie polskim, poza wyjątkowymi nagłymi 
przypadkami, lekarz jest zobowiązany uzyskać zgodę pacjenta na każ-
de lecze nie. Decyzja pacjenta odrzucająca konkretną metodę leczenia 
jest zasadniczo wiążąca i musi być przestrzegana przez lekarza, nawet 
jeśli ten osobiście się z nią nie zgadza, także wtedy gdy leczenie jest 
medycznie uzasadnione i rezygnacja z niego może prowadzić do śmier-
ci. Prawo pacjenta do samostanowienia ogranicza więc lekarski obo-
wiązek leczenia. Na temat możliwości sporządzenia dyspozycji przez 
pacjenta na wypadek, gdyby utracił zdolność do działania w przyszło-
ści, prawo austriackie wypowiadało się już wcześniej. Art. 18 austria-
ckiej Karty Pacjenta stanowi, iż pacjenci, na wypadek utraty zdolności 
działania (Handlungsfähigkeit), mają prawo złożyć oświadczenie woli 

14 Ulrich H.J. Körtner, Das österreichische Patientenverfügungsgesetz – Entstehungsgeschichte, Inhalt, 
Bewertung w: Das österreichische Patientenverfügungsgesetz. Ethische und rechtliche Aspekte, s. 221

15 § 16 ABGB: Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher 
als eine Person zu betrachten. Sclaverey oder Leibeigenschaft, und die Ausübung einer darauf sich beziehen-
den Macht, wird in diesen Ländern nicht gestattet. (Każdy człowiek ma przyrodzone, rozsądnie rzecz biorąc, 
oczywiste prawa, i dlatego też jest traktowany jako osoba. Niewolnictwo albo poddaństwo i korzystanie z wy-
nikającej z tego mocy, nie jest w tych państwach dozwolone.) 

16 § 110austr. k.k.: Wer einen anderen ohne dessen Einwilligung, wenn auch nach den Regeln der medizi-
nischen Wissenschaft, behandelt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessätzen zu bestrafen. (Kto drugiego leczy bez jego zgody, także zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej, 
podlega karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy albo karze grzywny do 360 stawek dziennych.)
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na przyszłość, w którym wyrażą życzenie, by ich nie leczyć lub nie sto-
sować określonej metody leczenia, po to by przy przyszłych zabiegach 
leczniczych mogło ono być brane pod uwagę tak dalece, jak to tylko 
moż liwe17. Jak pokazała praktyka sformułowania Karty są mało pre-
cyzyjne. Trudno np. określić, co oznacza „branie [dyspozycji pacjenta] 
pod uwagę tak dalece, jak to tylko możliwe”. Dla tego ustawodawca 
zdecydował się w osobnej ustawie bardziej szczegółowo uregulować tą 
kwestię. Godne uwagi jest to, jaką wagę przywiązuje się do stworzenia 
stanu pewności praw nej w tej sferze. W polskim systemie prawnym nie 
ma żadnej regulacji, która wprost nada wałaby oświadczeniom pro futu-
ro moc prawną. Co więcej, można odnieść wrażenie, że ustawo dawca 
nie dostrzega problemu, mimo że w doktrynie i orzecznictwie podno-
szą się głosy o potrzebie regulacji. Za regulacją przemawiają nie tylko 
względy praktyczne, ale też, jak wspomniałam wcześniej, potrzeba za-
pewnienia realizacji konstytucyjnych praw i wolno ści.

Dyspozycją pacjenta (Patientenverfügung) w rozumieniu ustawy 
jest oświadczenie woli, w którym pacjent odrzuca leczenie medycz-
ne i które staje się skuteczne, gdy w chwili leczenia pacjent nie jest 
zdolny do zrozumienia sytuacji, do jej oceny ani do wyrażenia swo-
jego zdania (§ 2 PatVG). Dyspozycja pacjenta może zostać ustanowio-
na tylko osobiście. Pacjent w chwili sporządzania dyspozycji musi być 
zdolny do zrozumienia i do oceny sytuacji. 

Szczególną cechą ustawy jest rozróżnienie dwóch rodzajów dyspo-
zycji: dyspozycje wiążące (verbindlich) i takie, które należy brać pod 
uwagę w przypadku dochodzenia, jaka jest wola pacjenta (beachtlich)18. 

W dyspozycji wiążącej musi zostać dokładnie opisane leczenie me-
dyczne, które stanowi przedmiot odmowy bądź też musi ono wyraź-
nie wynikać z treści dyspozycji. Z dyspozycji musi także wynikać, że 
pacjent trafnie ocenił skutki złożenia oświadczenia woli tego rodzaju. 
Sporządzenie dyspozycji poprzedza udzielenie obszernych wyjaśnień 

17 Patienten und Patientinnen haben das Recht Im Vorhinein Willensäußerungen abzugeben, durch die 
sie für den Fall des Verlustes ihrer Handlungsfähigkeit das Unterbleiben einer Behandlung oder bestimmter 
Behandlungsmethoden wünschen, damit bei künftigen medizinischen Eingriffen soweit wie möglich darauf Be-
dacht genommen werden kann. 

(źródło: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XX/I/I_01824/fname_140749.pdf)
18 § 1 Abs 2 PatVG: Eine Patientenverfügung kann verbindlich oder für die Ermittlung des Patientenwil-

lensbeachtlich sein.
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przez lekarza obejmujących informację o sposobie postępowania i na-
stępstwach dyspozycji. Lekarz ma obowiązek udokumentować udzie-
lenie wyjaśnienia oraz zdolność pacjenta do rozumienia i oceny sytu-
acji poprzez złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia wraz ze 
swoim imieniem, nazwi skiem i adresem. W oświadczeniu tym, oprócz 
potwierdzenia że pacjent trafnie ocenił następ stwa podjętej przez siebie 
decyzji, należy także określić, jakie przesłanki przemawiają za tym, że 
pacjent jest zdolny do jej podjęcia. Z tymi postanowieniami korespon-
duje obowiązek pro wadzenia dokumentacji przez lekarza określony 
w art. 14 PatVG, który stanowi, iż lekarz przechowuje dyspozycje pa-
cjenta w historii choroby albo, jeżeli dyspozycje zostały sporzą dzone 
poza zakładem leczniczym, dołącza je do dokumentacji lekarskiej. 
Dyspozycja, żeby była wiążąca, powinna zostać sporządzona w formie 
pisemnej z datą pewną poświadczoną przez adwokata, notariusza albo 
prawnie wykwalifi kowany do reprezentowania pacjentów personel 
medyczny (ein rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretungen 
– § 11e Kranken- und Kuranstaltengesetz). Pacjent ma zostać poinfor-
mowany o skutkach sporządze nia dyspozycji, jak również o możliwo-
ści odwołania ich w każdej chwili. Adwokat, notariusz albo prawnie 
wykwalifi kowany do reprezentowania pacjentów personel medyczny 
mają obo wiązek udokumentować wspomniane pouczenie wraz z poda-
niem swojego nazwiska i adresu oraz własnoręcznym podpisem. 

Zgodnie z § 7 PatVG dyspozycja traci ważność po upływie 5 lat 
od jej sporządzenia, chyba że pacjent ustalił krótszy okres jej ważno-
ści. Może zostać odnowiona zgodnie z wymogami formalnymi i ma-
terialnymi opisanymi powyżej, a zawartymi w § 4–7 PatVG. Od tego 
momentu na nowo biegnie termin 5 lat do wygaśnięcia jej ważności. 
W przypadku gdy pacjent utraci zdolność rozumienia sytuacji i jej oce-
ny przed odnowieniem dyspozycji, staje się ona ex lege wiążąca na czas 
nieograniczony. 

Jeżeli dyspozycja nie spełnia w/w wymogów, nie jest wiążąca 
z punktu widzenia prawa, ale zgodnie z § 8 PatVG jest uwzględnia-
na przy dochodzeniu woli pacjenta co do leczenia – w tym większym 
stopniu, im precyzyjniej spełnia wymogi formalne i materialne określo-
ne w ustawie dla dyspozycji wiążącej, przy tym szczególnie bierze się 
pod uwagę zakres sytuacji zdrowotnej, którą powołuje pacjent, skutki 
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dyspozycji, które pacjent powinien był uwzględnić, na ile konkretne 
jest leczenie medyczne, będące przedmiotem odmowy, jak obszernej 
informacji medycznej udzielił lekarz, jak daleko dyspozycja odbiega 
od wymogów formal nych, jak często była odnawiana oraz kiedy miało 
miejsce ostatnie odnowienie.

Ustawa określa również jednoznacznie, w jakich sytuacjach dyspo-
zycja jest nieskuteczna. I tak, dyspozycja nie wywiera skutków praw-
nych, gdy:

• została wyrażona niejasno (w sposób budzący wątpliwości), lub 
nieswobodnie, pod wpływem błędu, podstępu, oszustwa albo fi zyczne-
go lub psychicznego przymusu;

• jej treść jest niedopuszczalna z punktu widzenia przepisów prawa 
karnego;

• stan wiedzy medycznej istotnie się zmienił w świetle treści dyspo-
zycji od momentu jej sporządzenia.

Dyspozycja traci skuteczność również wtedy, gdy pacjent sam ją 
cofnie, albo daje do zrozumienia, że nie powinna ona być dalej sku-
teczna (per concludentia).

Ustawodawca umożliwia pacjentowi, oprócz odmowy leczenia, za-
warcie w dyspozycji innych postanowień, w szczególności wskazanie 
konkretnej osoby godnej zaufania (pełnomocnika ds. zdrowotnych, 
ang. health care proxy) oraz uregulowania dotyczące tego, kto może 
pacjenta odwiedzać, a kto nie (tzw. Besuchsrecht); komu lekarz prowa-
dzący leczenie może udzielać informacji co do stanu zdrowia pacjenta, 
a komu nie; kto ma wgląd w dokumentację chorego, a kto nie. Pacjent 
może więc z wyprzedzeniem określić w dyspozycji, jak będą wyglądały 
nie tylko relacje lekarz–pacjent, ale również lekarz–krewni pacjenta. 

Zgodnie z § 12 Pat VG przepisy ustawy nie naruszają obowiązku 
pomocy w nagłych przypadkach. Oznacza to, iż jeżeli szukanie dyspo-
zycji byłoby czasochłonne, a zagrożone jest życie lub zdrowie pacjenta, 
lekarz może odstąpić od szukania dyspozycji. Nie dotyczy to sytuacji, 
gdy dyspozycje są znane, gdyż np. zostały dołączone do dokumenta-
cji medycznej pa cjenta. To rozwiązanie jest różnie oceniane – stanowi 
pewien wyłom w instytucji dyspozycji pacjenta, podważając ich wagę. 
W sytuacji nagłej trudno jest orzec, ile czasu można poświe cić na szu-
kanie dyspozycji. W praktyce może się więc okazać, iż lekarze nie będą 
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zadawać sobie trudu, by odnaleźć te dokumenty przy pacjencie, a nawet 
nie będą czuli się zobligowani, by to zrobić. Jak zauważają J. Inthorn 
i M. Kletečka-Pulker, w dyskusji nad tym przepisem zwłaszcza ci, któ-
rzy cierpią na jakąś chorobę, a także ci, którzy odmawiają jakiejś me-
tody leczenia ze względów religijnych, podnosili, by przybywający na 
miejsce notariusz, przed którym spo rządzono dyspozycje, czuwał nad 
ścisłą realizacją woli pacjenta, a także by taka sytuacja była traktowana 
nie jako nagły przypadek, lecz jako umieranie i w związku z tym, by nie 
podej mować leczenia, a jedynie podawać pacjentowi środki uśmierza-
jące ból19. Z kolei osoby niecier piące na żadną chorobę, postrzegające 
dyspozycje bardzo ogólnie, jako możliwość za pewnienia sobie godnej 
śmierci, uważały tę regulację za korzystną i właściwą. To pokazuje, że 
kształt dyspozycji w dużej mierze zależy od tego, co skłania pacjen-
ta do jej sporządzenia. Uważam, że powinno to być brane pod uwagę 
przy ocenie w indywidualnym przypadku mocy wiążącej oświadcze-
nia. Chociaż więc w przypadku wyrażania zgody lub odmowy zgody 
na zabieg polskie prawo nie przewiduje obowiązku uzasadnienia de-
cyzji przez pacjenta, a SN w postanowieniu z 27.10.2005 r. określił, iż 
oświadczenia pro futuro należy respektować niezależnie od motywów 
ich sporządzenia, i z punktu widzenia konstytucyjnych praw i wolności 
rzeczy wiście nie powinny one mieć znaczenia, to jednak w przypadku 
dyspozycji pacjenta krótkie i jasne uzasadnienie swojego stanowiska 
mogłoby pomóc lekarzowi podjąć decyzję co do tego, w jakim stopniu 
ma udzielić pomocy.

By zapobiec nadużyciom i jednocześnie zagwarantować, że sporzą-
dzenie dyspozycji jest wyrazem wolnej woli pacjenta, a nie efektem 
rożnego rodzaju zewnętrznych nacisków (zwł. naukowych czy spo-
łecznych), ustawodawca austriacki wprowadził sankcje administracyj-
ne. § 15 PatVG brzmi: Kto uzależnia dostęp do urządzeń służących 
do leczenia lub opieki, albo dalsze korzystanie z nich od sporządze-
nia dyspozycji przez pacjenta, albo od zaniechania spo rządzenia  tejże 
 dyspozycji, dopuszcza się wykroczenia administracyjnego i, jeżeli czyn 
nie jest zagrożony karą sądową, podlega karze grzywny do 25.000 €, 

19 Dipl.-Math. Julia Inthorn / Dr. Maria Kletečka-Pulker, Ergebnisse der ersten Phase der Evaluationsstudie 
zum Patientenverfügungs-Gesetz. Die Patientenverfügung als ein Weg zum „guten Sterben“?, iFamZ Mai 2008, 
s.140
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a w przypadku, gdy dopuści się ponownie tego wykroczenia, karze 
grzywny do 50.000 €. Zagrożenie karą ma zapobiegać przede wszyst-
kim realizacji korzyści o charakterze naukowym i udaremniać ewentu-
alne naciski na pacjenta. 

III. Uwagi końcowe

Od momentu, gdy Patientenverfügungsgesetz zaczęła obowiązywać, 
minęły dwa lata. Oceniając tę ustawę podkreśla się m. in., że z perspek-
tywy pacjentów spełnia ona trojakie funk cje. Część pacjentów postrzega 
dyspozycje jako instrument obrony przed niechcianą opieką medyczną 
i paternalizmem w relacjach lekarz–pacjent. Druga grupa widzi w nich 
zabezpie czenie na wypadek, gdy pacjent nie będzie się mógł komuni-
kować; dla tych osób dyspozycje niejako w zastępstwie informują le-
karza i członków rodziny o wszystkich decyzjach pacjenta związanych 
z końcem życia. Pozostałe osoby interpretują dyspozycje jako formu-
larz, który zapewni im godną śmierć poprzez odrzucenie niektórych 
środków medycznych20. Oświadcze nia pro futuro są bez wątpienia nie-
zbędnym instrumentem realizacji prawa do samostanowie nia, niezależ-
nie od tego, z jakich przyczyn pacjent decyduje się na ich sporządzenie. 
W żad nym razie nie mogą być łączone z jakąkolwiek formą eutanazji 
czy pomocą przy samobój stwie. Jak podkreśla Poklewski-Koziełł:

Aby zapobiec poczuciu ryzyka utracenia osobistej wolności (au-
tonomii) w sytuacji stania się – na skutek nieuleczalnej choroby czy 
nieszczęśliwego wypadku – bezwolnym przedmiotem zabiegów służby 
zdrowia, a także aby lekarzom dopomóc w podejmowaniu dramatycz-
nie trudnych decyzji, skonstru owano w wielu krajach specjalną insty-
tucję prawną21

Celem regulacji powinna być więc zarówno chęć ochrony autono-
mii pacjenta, jak i chęć uwolnienia lekarzy od rozstrzygania dylematów 
prawnych. Ze względu na ważną a zarazem delikatną materię jakiej doty-
czą oświadczenia, ustawodawca nie może w żadnym razie  pozostawiać 

20 Dipl.-Math. Julia Inthorn / Dr. Maria Kletečka-Pulker, op. cit, s. 139
21 Poklewski-Koziełł K.: Lekarz wobec oświadczeń woli pacjenta antycypującego swój stan terminalny 

(na tle rozwiązań przyjętych w Szwajcarii). Prawo i Medycyna 2001/9, s. 48
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orzecznictwu czy doktrynie rozstrzygnięcia kwestii dopuszczalności 
i poprawności oświadczeń pro futuro. Warto – moim zdaniem – sko-
rzystać z doświadczeń austriackich budując konstrukcję tejże instytucji 
prawnej. Tym bardziej, że uregulowania austriackiej ustawy roz wiązują 
wiele dylematów, które podnoszone są w polskiej literaturze.

Co bez wątpienia przykuwa uwagę w austriackiej regulacji, to zakres 
poinformowania pacjenta. Na lekarzu spoczywa obowiązek udzielenia 
wyczerpującej informacji, jak również upewnienia się, po pierwsze, 
czy pacjent jest zdolny do podjęcia decyzji, do rozeznania sytuacji, po 
drugie, czy rozumie, jakie konsekwencje będzie miała jego decyzja, 
jeśli chodzi o przyszłe leczenie. Dodatkowo świadomość konsekwen-
cji prawnych potwierdza własnoręcznym podpisem osoba dysponująca 
wiedza prawniczą. W polskiej literaturze często zarzuca się, że skoro 
zgoda na zabieg leczniczy lub odmowa jej udzielenia, zgodnie z prze-
pisami ustawy o zawo dzie lekarza i lekarza dentysty, by była skuteczna 
prawnie, musi być poinformowana, ten sam wymóg powinien się odno-
sić do oświadczeń pro futuro. Na przykład Janiszewska zauważa:

Tymczasem w przypadku oświadczeń pro futuro trudno mówić 
o spełnieniu opisanego tu wymagania. Zło żenie oświadczenia w przed-
miocie odmowy zgody następuje przecież w innych warunkach niż te 
wymagające interwencji lekarza. Pacjent, składając oświadczenie, nie 
ma zatem pełnej orientacji w sytuacji i możliwości podjęcia decyzji do-
stosowanej do stanu, w jakim się znalazł. Ponieważ zaś oświad czenie 
ma być skuteczne w razie utraty zdolności do wyrażenia zgody lub jej 
odmowy (np. z powodu braku przytomności), nie zachodzi też możli-
wość sprawdzenia, czy pacjent świadomy zagrożenia swego życia lub 
zdrowia podtrzymałby stanowisko uniemożliwiające niesienie mu po-
mocy medycz nej22.

W przypadku gdy pacjent jest zmuszony precyzyjnie określić, jakie 
metody leczenia odrzuca, a także zostaje poinformowany przez lekarza 
o tym, jaki wpływ będzie to miało na jego zdrowie i życie, jak to jest 
w przypadku austriackich dyspozycji pacjenta, można – moim zdaniem 
– przyjąć, iż decyzja pacjenta jest w pełni świadoma i nie może być 
podważona za pomocą powyższych argumentów. Wykluczone w takiej 

22 Janiszewska B., op.cit., s. 48
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sytuacji jest również przyjęcie domniemania, że w razie zagrożenia ży-
cia, pacjent, będąc przytomny, zmieniłby zdanie23.

Jak dalej podnosi Janiszewska, w przypadku oświadczeń pro futuro 
mogą powstać trudności w ocenie, czy oświadczenie zostało rzeczywi-
ście podpisane przez tę osobę, której ma dotyczyć i czy po podpisaniu 
nie zostało odwołane. Zachodzi pytanie, czy decyzja została podjęta 
swobodnie i czy odzwierciedla rzeczywistą wolę pacjenta. Wszystkie te 
wątpliwości są w pełni uzasadnione i niestety nie sposób ich rozstrzyg-
nąć bez interwencji ustawodawcy. Au striackie uregulowanie dotyczące 
podpisania dyspozycji przez lekarza, a także notariusza, adwokata lub 
prawnie wykwalifi kowany do reprezentowania pacjentów personel me-
dyczny, pozwala powziąć pewność, że nie doszło do żadnych nadużyć, 
a dokument został sporządzony osobiście przez pacjenta. Wymóg od-
nawiania dyspozycji co 5 lat gwarantuje, iż pa cjent nie zmienił decyzji, 
tym bardziej że za każdym razem zostaje po raz kolejny poinformowa-
ny obszernie przez lekarza o konsekwencjach decyzji.

Bez wątpienia więc austriacka ustawa może stanowić pierwowzór 
dla ustawodawcy polskiego, wskazując kierunek, w jakim mógłby 
pójść tworząc polską regulację oświadczeń pro futuro.

23 Za przyjęciem takiego domniemania w obecnej sytuacji prawnej opowiada się m. in. Nesterowicz. 
Zob. Prawo medyczne, Toruń 2007, s. 133–4. Zob. też Janiszewska B., op.cit., s.43
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Ograniczenie in vitro tylko dla małżeństw 

W ostatnim czasie została powołana przez Premiera Rzeczpospolitej 
Polski komisja do spraw bioetyki, która ma zająć się, między innymi, ra-
tyfi kacją Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godno-
ści Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (EKB) oraz 
przygotowaniem założeń do projektu ustawy o zapłodnieniu in vitro1.

W chwili obecnej brak w polskim ustawodawstwie regulacji doty-
czącej tej materii, w związku z czym pojawiła się realna potrzeba jej 
przygotowania.

Komisja proponuje w swoich założeniach do projektu ustawy, aby 
z zapłodnienia in vitro mogli korzystać tylko małżonkowie.

Na tym tle, z jednej strony, wyłania się problematyka ograniczania 
dostępności do świadczeń medycznych z uwagi na pewne kryterium, 
które komisja przyjęła, aby dopuścić do możliwości skorzystania z in 
vitro. Z drugiej strony pojawia się problem ograniczenia równego pra-
wa do planowania i założenia rodziny.

Zapłodnienie in vitro jest to zapłodnienie pozaustrojowe (ang. in vi-
tro fertilization – IVF), stosowane w leczeniu niepłodności, obok wielu 
innych technik wspomaganego rozrodu, z tym że metoda in vitro jest, 
jak dotąd, najskuteczniejsza w walce z niepłodnością2.

1 Ze wskazaną ustawą łączy się jeszcze kilka innych zagadnień, takich jak kwestia zarodków nadliczbo-
wych, wykorzystania gamet anonimowych dawców w metodzie in vitro itd., których tutaj nie poruszam, ze 
względu na ograniczone ramy pracy oraz na zajęcie się tylko wskazanym w tytule problemem. Zob. więcej 
J. Mazurczak, Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej, Warszawa 2003; M. Safjan, Prawo 
wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990r.

2 Zob. więcej T. Pisarski, M. Szamatowicz, Niepłodność, Warszawa 1997, s. 311–318.
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła niepłodność jako 
chorobę społeczną; co roku przybywa dwa miliony nowych niepłod-
nych par i liczba ta ciągle wzrasta3 .

Niektórzy etycy sprzeciwiają się zapłodnieniu in vitro, gdyż twier-
dzą, że nie jest ono żadnym leczeniem, a jedynie metodą techniczne-
go, sztucznego wytworzenia człowieka. Przytaczają niską efektywność 
tego leczenia (szanse na urodzenie zdrowego dziecka), nieproporcjo-
nalnie wysokie jego koszty, ujemne efekty natury fi zjologicznej i psy-
chicznej4. Lekarze są odmiennego zdania; wskazują, że jest to leczenie, 
przy zastosowaniu skomplikowanych technik, podobne do leczenia 
wielu innych chorób, np. chorób serca5. Wskazują ponadto, iż chodzi 
o końcowy efekt, czyli wyleczenie pacjenta. 

W związku z tym nasuwa się pytanie czy uwzględniać fakty me-
dyczne czy dogmatyczne. Celem niniejszej pracy nie jest jednak pró-
ba rozwiązania tego sporu, lecz zbadanie, czy wskazany przez komisję 
projekt6 jest zgodny z polskim porządkiem prawnym.

W proponowanym założeniu do rozwiązania legislacyjnego udzie-
lanie świadczenia zdrowotnego, a ściślej dostęp do niego, ma być uza-
leżniony od przesłanki formalnej w postaci posiadania statusu małżeń-
skiego.

Wnioskując a contrario, państwo w pewien sposób „zmusza”, 
a z pewnością ingeruje w życie obywateli cierpiących na pewną do-
legliwość zdrowotną. Stawia warunek, że jeśli chcą podjąć leczenie 
czy też skorzystać z niego, to powinni zawrzeć związek małżeński. 

3 J. Radwan ( red.), Niepłodność i rozród wspomagany, Poznań 2005, s. 27.
4 P. Krajewski, Prawno-kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej, Ol-

sztyn 2008, s. 154. Zob. też P. Bortkiewicz, M. Bogdan, C. Kościelniak (w:), Sztuczne zapłodnienie heterolo-
giczne wobec terapii niepłodności – niektóre aspekty oceny etycznej, J. Gadzinowski, L. Pawelczyk, J. Wiś-
niewski (red.) Dawanie życia. Problemy wspomaganego rozrodu człowieka, Poznań 2003, s. 63–75; J. Haberko, 
K. Olszewski, Moralne i prawne aspekty dążenia małżonków do posiadania dziecka w kontekście techniki 
zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), Prawo i Medycyna 2008, Nr 1, s. 65–80; J. Haberko, K. Olszewski, 
Jeszcze o moralnych i prawnych aspektach dopuszczalności zabiegów in vitro – polemika, Prawo i Medycyna 
2008, Nr 2, s. 104–119.

5 Zob. L. Pawelczyk, A. Sokalska (w:), Medyczne aspekty niepłodności oraz technik wspomaganego roz-
rodu, J. Gadzinowski, L. Pawelczyk, J. Wiśniewski (red.), Dawanie życia. Problemy wspomaganego rozrodu 
człowieka, Poznań 2003, s. 22; T. Pisarski, M. Szamatowicz, Niepłodność…, s. 315 i 318; J. Radwan (red.), 
Niepłodność…, s. 89–90.

6 Proponowane przez komisję ds. bioetyki rozwiązanie jest tylko pewnym projektem, który jeszcze nie 
wszedł w fazę realizacji, w związku z czym tylko na potrzeby niniejszej pracy używam skrótu w dalszej części 
pracy: „rozwiązanie ustawodawcze”, „projekt ustawy” itp.
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W  przeciwnym wypadku nie będę mogli się leczyć daną metodą.7 Zo-
staną pozbawieni możliwości posiadania potomstwa.

Ustawodawca, wprowadzając do sytemu prawa nowe regulacje, 
musi mieć na względzie, iż powinny one być zharmonizowane z prze-
pisami już istniejącymi i pilnować, aby nie były z nimi w żaden sposób 
sprzeczne.

W związku z tym należy pamiętać, iż Rzeczpospolita Polska jest 
związana licznymi aktami międzynarodowymi, zapewniającymi szereg 
praw i wolności obywatelskich.

Jednym z podstawowych aktów prawa międzynarodowego jest Kon-
wencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 li-
stopada 1950 r. (znana powszechnie jako Europejska Konwencja Praw 
Człowieka – EKPC)8.

Konwencja w art. 8 przewiduje, iż każdy ma prawo do poszanowania 
swego życia prywatnego i rodzinnego; niedopuszczalna jest ingerencja 
władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społe-
czeństwie z uwagi m.in. na ochronę zdrowia, moralności lub ochronę 
praw i wolności innych osób.

Niedopuszczalna jest więc ingerencja ustawodawcy w prawo do zało-
żenia rodziny, które wywieść można z prawa korzystania z życia rodzin-
nego. Wyjątki od zasady prawa do założenia rodziny pojawiają się rzad-
ko, z uwagi na ochronę innych zagrożonych dóbr (np. zakaz związków 
kazirodczych, ochrona życia dziecka poczętego9). Ograniczenia te są 
wprowadzane ze względu na wagę zagrożonych i najważniejszych dóbr.

Uszczegółowieniem prawa do założenia rodziny jest art. 12 konwen-
cji, zgodnie z którym mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają 

7 Pomijam w niniejszej pracy aspekt możliwości łatwego obchodzenia tych przepisów, przez zawieranie 
fi kcyjnych związków małżeńskich.

8 Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284, konwencja została ratyfi kowana przez Polskę 19.01.1993 r. i tym samym 
została wcielona do polskiego porządku prawnego.

W razie naruszenia praw zagwarantowanych w konwencji można wnieść skargę do międzynarodowego 
sądu – Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konwencja jest umową międzynarodową, na podstawie któ-
rej państwa należące do Rady Europy zobowiązały się do poszanowania wymienionych w niej praw i wolności. 
Zob. H. Bajorek-Ziaja, Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2008, s. 23.

9 Zob. wyrok TK z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 1997, Nr 2, 
poz. 19.
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prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, zgodnie z ustawa-
mi krajowymi, regulującymi korzystanie z tego prawa. Niekiedy więc 
konwencja pozostawia władzom regulacje w prawie krajowym10. Tutaj 
ograniczenia możliwości zawarcia związku małżeńskiego w ustawo-
dawstwie polskim pojawiają się ze względów eugenicznych w wypad-
ku pokrewieństwa, motywów moralnych i obyczajowych w przypadku 
powinowactwa (art. 14 k.r.o.).

Przepis art. 12 konwencji formułuje więc wprost prawo do założenia 
rodziny. 

W świetle ugruntowanego orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka rodzina to faktyczny związek mężczyzny i kobiety11.

Na gruncie konwencji można mówić o rodzinie, gdy faktycznie ko-
bieta z mężczyzną tworzą związek, a także, gdy posiadają potomstwo. 
Nie jest to pojęcie uzależnione od jakichś przesłanek formalnych, jak 
pozostawanie w zalegalizowanym związku. Dziecko ma prawo do wy-
chowywania się w tak pojmowanej rodzinie.

Zgodnie z art. 14 konwencji korzystanie z praw i wolności w niej 
wymienionych powinno być zapewnione bez dyskryminacji wyni-
kającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, 
przekonania polityczne (i inne), pochodzenie narodowe lub społeczne, 
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z ja-
kichkolwiek innych przyczyn12.

10 M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Zakamycze 2006, s. 166–168.
11 Europejska Komisja Praw Człowieka potwierdziła to w swej decyzji nr 16944/90 z dnia 8.02.1993 r. 

(LEX nr 109122) w sprawie J.R.M. v. Holandia, gdzie wskazała, że: „Sytuacja, w której osoba oddaje spermę 
jedynie po to, by umożliwić kobiecie zajście w ciążę w drodze sztucznego zapłodnienia, nie daje dawcy prawa 
do poszanowania życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka. Co do argumentu skarżącego, iż życie rodzin-
ne pomiędzy nim a dzieckiem istnieje, jako że istniały regularne kontakty pomiędzy nimi przez okres wielu 
miesięcy po urodzeniu dziecka, Komisja wskazuje, iż kontakty te były ograniczone pod względem czasowym 
i intensywności. Co więcej, skarżący nie uznawał za stosowne przyczyniać się, fi nansowo bądź inaczej, do 
wychowania dziecka. Komisja uważa, iż kontakty skarżącego z dzieckiem, zarówno same kontakty, jak i fakt 
bycia dawcą spermy, formują niewystarczającą podstawę do przyjęcia, iż w ich wyniku powstały pomiędzy 
nimi bliskie więzi rodzinne i że ich związek wchodzi w zakres „życia rodzinnego” w rozumieniu art. 8 Kon-
wencji. Skarżący zmierza do przyrównania siebie do ojca dziecka z małżeństwa. W świetle zasadniczych różnic 
pomiędzy skarżącym a ojcem dziecka z małżeństwa, te dwie sytuacje nie mogą być porównywane i uznane za 
analogiczne, a zatem w sprawie niniejszej nie powstaje kwestia dyskryminacji (art. 14 konwencji)”.

12 W 2000 r. przyjęty został Protokół 12 do EKPC, który poszerza zakaz dyskryminacji wymieniony 
w art. 14 konwencji, na korzystanie z praw przewidzianych w ustawodawstwie krajowym. Polska nie ratyfi ko-
wała tego protokołu.
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Przepis ten przewiduje zakaz dyskryminacji i wymienia niedopusz-
czalne podstawy dyskryminacji. Do innych przyczyn dyskryminacji za-
licza się, między innymi, status małżeński13.

Przejawem dyskryminacji nie będą takie działania, które są podjęte 
w celu zagwarantowania pewnym grupom lub jednostkom, potrzebują-
cym ochrony, korzystania na zasadzie równości z praw człowieka w celu 
wyrównania pewnych dysproporcji bądź zapewnienia odpowiedniego 
postępu14. Dyskryminacji także nie stanowi różne traktowanie, gdy za-
chodzi jego obiektywne i racjonalne uzasadnienie ze względu na cel, 
przy zachowaniu rozsądnej proporcji między środkami a tym celem15.

Dyskryminacja przejawia się bądź to w pozbawieniu różnych praw 
(społecznych, politycznych, ekonomicznych) pewnych grup albo więk-
szych zbiorowości w określonym społeczeństwie, bądź to w prześlado-
waniu ze względu np. na pochodzenie etniczne, narodowość i wyznanie16.

Poszczególne akty międzynarodowe traktują dyskryminację jako 
wszelkiego rodzaju zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub 
uprzywilejowanie ze względu na posiadaną cechę (np. płeć, kolor skó-
ry, poglądy polityczne itp.)17.

Z dyskryminacją będziemy mieli do czynienia, gdy zróżnicowanie 
w traktowaniu będzie miało na celu zniweczenie bądź uszczuplenie 
uznania, wykonania lub korzystania na zasadzie równości z praw czło-
wieka i podstawowych wolności18. Dyskryminacji nie mogą uzasadniać 
żadne przepisy i żadne przyczyny.

W świetle treści postanowień konwencji, uzależnienie realizacji pra-
wa pewnej grupy społeczeństwa do założenia rodziny od posiadania 
statusu małżeńskiego, będzie stanowiło dyskryminację.

13 M. A. Nowicki, Wokół konwencji europejskiej. Krótki komentarz do europejskiej konwencji praw czło-
wieka, Zakamycze 2006, s. 325. 

14 J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2008, 
s. 132. Taki przykład stanowi przyznanie przez państwo pewnych ulg czy zwolnień w zakresie danin państwo-
wych małżonkom i rodzinie, z uwagi na potrzebę ich ochrony, ze względu na znaczne koszty utrzymania rodzi-
ny oraz zapewnienia jakichś korzyści z powodu pozostawania w związku małżeńskim, poprzez utwierdzanie 
i zachęcanie do dalszego jego kontynuowania.

15 M. A. Nowicki, Wokół konwencji…, s. 329.
16 J. Hołda…, Prawa człowieka…, s. 131.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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Ustawodawca polski jednak będzie tutaj ingerował w to życie ro-
dzinne, będzie uzależniał prawo do założenia rodziny od przesłanki po-
zostawania w związku małżeńskim, czym narazi się na dyskryminację 
w rozumieniu ratyfi kowanej konwencji19.

Odnosząc się do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r.20, należy w niniejszych rozważaniach wyjść od zasady równości.

Zasada równości zawarta została w art. 32 ust. 1 Konstytucji, zgod-
nie z którą wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne. W ustępie drugim tego 
przepisu został zamieszczony zakaz dyskryminacji, zgodnie z którym 
nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym 
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Równość w prawie odnosi się do stanowienia prawa, a równość trak-
towania – do stosowania prawa21. 

Zasada równości polega na tym, aby traktować podmioty lub sytua-
cje podobne w sposób podobny, co stwarza możliwość, aby podmioty 
lub sytuacje odmienne były traktowane w sposób odmienny22.

Trybunał Konstytucyjny w swym wyroku z dnia 6 maja 1998 r. (sygn. 
K. 37/97 ) trafnie określił, na czym polega zasada równości: „(…) z za-
sady równości, wyrażonej obecnie w art. 32 ust. 1 Konstytucji, wynika 
nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określo-
nej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty prawa, charakteryzujące się 
w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną), powinny być trakto-
wane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarów-
no dyskryminujących, jak i faworyzujących. Oceniając regulację prawną 

19 ETPC w decyzji 73865/01 z dnia 13.11.2003 r. ( LEX Nr 81432 ) wskazał, iż: „Pojęcie »rodzina«, użyte 
w art. 8, nie ogranicza się wyłącznie do stosunków opartych na małżeństwie i może obejmować inne faktycz-
ne więzi »rodzinne«, w których strony żyją ze sobą razem poza małżeństwem. Dziecko urodzone w takim 
związku staje się ipso iure częścią takiej rodziny od chwili i na skutek narodzin. Dlatego pomiędzy dzieckiem 
i rodzicami istnieje więź stanowiąca życie rodzinne, nawet jeśli w chwili jego narodzin rodzice nie mieszkają 
już ze sobą lub gdy ich związek przestał już istnieć. ETPC również w późniejszej decyzji 55339/00 z dnia 
10.03.2005 r. w sprawie Różański v. Polska (LEX Nr 148869), podtrzymał swoje stanowisko, stwierdzając, 
że dziecko urodzone poza małżeństwem jest ipso iure częścią rodziny. Tak też: wyrok ETPC 23218/94 z dnia 
19.02.1996 r. (LEX Nr 79965) w sprawie Gül v. Szwajcaria; wyrok ETPC 18535/91 dnia 27.10.199r. (LEX 
Nr 80518) w sprawie Kroon i inni v. Holandia

20 Dz. U. 2001, Nr 28, poz.319 z późn. zm.
21 Z przyczyn oczywistych, jako że praca odnosi się do projektu ustawy, będzie się odnosić do równości 

w prawie, w procesie jego stanowienia.
22 Zob. P. Sarnecki (red.), Prawo Konstytucyjne RP, Warszawa 1999, s. 109.
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z punktu widzenia zasady równości, należy rozważyć, czy można wska-
zać wspólną cechę istotną, uzasadniającą równe traktowanie podmiotów 
prawa, biorąc pod uwagę treść i cel danej regulacji prawnej. 

Zasada równości zakłada jednocześnie różne traktowanie podmio-
tów różnych, tj. podmiotów, które nie posiadają wspólnej cechy istot-
nej. Równość wobec prawa to zasadność wyboru takiego, a nie innego 
kryterium różnicowania. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy dane kryte-
rium może stanowić podstawę różnicowania podmiotów prawa, należy 
rozstrzygnąć: czy kryterium to pozostaje w racjonalnym związku z ce-
lem i treścią danej regulacji; czy waga interesu, któremu różnicowa-
nie ma służyć, pozostaje w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, 
które zostaną naruszone w wyniku wprowadzonego różnicowania; czy 
kryterium różnicowania pozostaje w związku z innymi wartościami, 
zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne 
traktowanie podmiotów podobnych”23.

Tą cechą istotną, która będzie przesądzała o uznaniu porównywal-
nych podmiotów, w tym wypadku za podobne, będzie niemożność po-
częcia dziecka w sposób naturalny z powodu cierpienia na niepłodność. 
Pary małżeńskie będą mogły skorzystać z leczenia omawianą metodą, 
a pary żyjące w niezalegalizowanych związkach, nie będą mogły z niej 
skorzystać.

Równość w prawie nakłada na prawodawcę obowiązek nadawania 
prawu takich treści, które czynią zadość nakazowi jednakowego trakto-
wania podmiotów (sytuacji) podobnych24.

Równość w żadnej mierze nie oznacza identyczności. Celem usta-
wodawstwa jest również wprowadzanie zróżnicowań i dopóki te zróż-
nicowania odpowiadają obiektywnie istniejącym różnicom między 
adresatami norm prawnych, problem naruszenia zasady równości nie 
powstaje25.

Po wprowadzeniu proponowanej regulacji prawo nie będzie trakto-
wało podmiotów podobnych czy nawet sytuacji podobnych, w jakich 

23 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, 1998 r., Nr 3, poz. 33, s. 199.
24 K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczpospolitej Pol-

skiej. Komentarz III, Warszawa 2003, s. 10.
25 Ibidem.
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znalazły się niepłodne jednostki, w sposób podobny. Będzie uzależnia-
ło ich równość w prawie od przesłanki formalnej – legalizacji związku.

Zasada równości wyznacza sposób i zakres korzystania ze szczegó-
łowych wolności i praw oraz określa zakres dopuszczalnych ich ogra-
niczeń26. Zasada ta występuje z reguły w powiązaniu z jakimś prawem 
lub wolnością; gdyby jednak takowe nie istniało, można ją samodziel-
nie stosować. Konstytucja RP zawiera wiele odniesień zasady równości 
do poszczególnych segmentów czy dziedzin życia społecznego, wielo-
krotnie ją powiela w swych postanowieniach.

Tak też się dzieje w przypadku przewidzianego w art. 68 ust. 1 Kon-
stytucji prawa każdego do ochrony zdrowia27. Użyty w tym przepisie 
zwrot „każdy” oznacza, że Konstytucja wyklucza jakiekolwiek wyłą-
czenia podmiotowe z zakresu jej działania.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 marca 1999 r. (K 2/98)28 
stwierdził, iż z art. 68 ust. 1 Konstytucji należy wywieść podmiotowe 
prawo jednostki do ochrony zdrowia oraz obiektywny nakaz podejmo-
wania przez władze publiczne takich działań, które są konieczne dla 
należytej ochrony i realizacji tego prawa.

Zgodnie z kolejnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
7 stycznia 2004 r. (K 14/03) 29 treścią prawa do ochrony zdrowia nie jest 
naturalnie jakiś abstrakcyjnie określony „stan zdrowia” poszczegól-
nych jednostek, ale możliwość korzystania z systemu ochrony zdrowia, 
funkcjonalnie ukierunkowanego na zwalczanie i zapobieganie choro-
bom, urazom i niepełnosprawności.

Nie można akceptować wyłączenia jakiejś grupy społecznej z szans 
korzystania z osiągnięć nowoczesnej medycyny, ograniczając dostęp 
do niej jedynie osobom w zalegalizowanych związkach małżeńskich.

Świadczenie in vitro jest niewątpliwie metodą zwalczania niepłod-
ności, mogącą prowadzić do uzyskania zamierzonego rezultatu, jaki 

26 Ibidem.
27 Kolejne ustępy tego przepisu zapewniają równy dostęp do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. 

Wynika z nich, że zakres opieki zdrowotnej fi nansowanej ze środków publicznych, dostępny jest dla wszystkich 
na równych prawach określonych w ustawie. 

28 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1999 r. – część I, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 
s.176–182.

29 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, Warszawa 2004, Seria A, Nr 1, s. 3–42.
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wynika z możliwości zdrowego człowieka (w tym wypadku płodnego), 
tj. poczęcia dziecka.

Naruszenie zasady równości, poprzez wprowadzenie przedmiotowe-
go świadczenia tylko dla małżonków, pojawia się również w powiąza-
niu z art. 47 Konstytucji, który przyznaje każdemu prawo do ochrony 
prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do 
decydowania o swoim życiu osobistym.

W treści prawa do prywatności życia rodzinnego mieści się upraw-
nienie do planowania rodziny, a co za tym idzie – do zakładania 
rodziny 30.

Państwo nie może tutaj ingerować w to jedno z najważniejszych 
praw, które może stanowić dla części społeczeństwa istotę godności 
ludzkiej, realizującą się poprzez posiadanie rodziny, w tym potomstwa. 
Życie rodzinne to „prawo do pozostawania w spokoju”, to pewna nisza, 
do której wkraczanie czynników postronnych jest wyłączone, chyba że 
wymaga tego ochrona innych wartości czy zasad konstytucyjnych31.

Z drugiej strony przeciwnicy zapłodnienia in vitro wskażą, iż na 
mocy art. 18 Konstytucji małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzi-
cielstwo znajdują się pod ochroną i opieką państwa.

Rodzina i małżeństwo są wartościami, które mają wysoką rangę 
wśród konstytucyjnych wartości. 

Nakaz wyrażony w art. 18 Konstytucji nie oznacza, że ustawa za-
sadnicza nakazuje traktować osobę mającą rodzinę inaczej (lepiej), niż 
osobę samotną. Przepis ten nakazuje natomiast podejmowanie przez 
państwo takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzą-
cymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dzieć-
mi oraz między małżonkami32. Konstytucja również ma stać na straży 
trwałości małżeństwa.

Państwo na podstawie tej regulacji ma zapewnić pomoc i swoją 
opiekę rodzinie, małżeństwu, rodzicielstwu, ma je stabilizować i uprzy-
wilejowywać w życiu społecznym (np. w zakresie podatkowym, ubez-
pieczeniowym itd.).

30 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 5.11.2004 r. w Białymstoku , I Aca 550/04, OSA2005, Nr 8, poz. 34.
31 K. Działocha…, Konstytucja…, s. 3. 
32 Zob. wyrok TK z dnia 18.05.2005 r., K 16/04, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędo-

wy, Warszawa 2005, Seria A, Nr 5, s. 706–715.
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Nie oznacza to jednak prawa do ingerencji na przedpolu realizacji 
tych wartości. Państwo nie może ani nakazywać, ani zakazywać (poza 
ściśle określonymi wyjątkami) zawarcia związku małżeńskiego. Nie 
ma prawa do ingerencji, choćby pośredniej, w aspekt planowania, za-
kładania rodziny czy zawierania małżeństw (poza wypadkiem ochrony 
życia dziecka poczętego).

Omawiając art. 18 Konstytucji wskazać trzeba na ogólny, programo-
wy charakter tej normy, deklarującej ochronę i opiekę państwa w sto-
sunku do małżeństwa i rodziny, co znajduje potem bardziej szczegóło-
we rozwinięcie właśnie w art. 47 Konstytucji33.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 
1997 r. (K 26/96): „(…) Prawo do rodzicielstwa musi być interpreto-
wane w znaczeniu pozytywnym i negatywnym. Musi oznaczać ono bo-
wiem zakaz podejmowania działań ograniczających wolność posiada-
nia dzieci, jak również zakaz podejmowania działań przymuszających 
do posiadania dzieci. Prawo to w sposób szczególny dotyczy decyzji 
o poczęciu dziecka. W istocie wszelką ingerencję, czy to władzy pań-
stwowej, czy to innych osób w tę sferę, należałoby uznać za niedopusz-
czalne naruszenie podstawowego prawa każdego człowieka (…)34 .

Na podstawie zatem art. 47 Konstytucji chronione jest prawo jed-
nostki do posiadania rodziny, w tym potomstwa, bez jakiejkolwiek in-
gerencji wszelkich czynników postronnych i budowania barier unie-
możliwiających jego realizację.

Pojawia się więc pytanie: czy projektowane ograniczenie korzysta-
nia z konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia i do posiadania ro-
dziny jest dopuszczalne na gruncie zasady równości, czy znajduje ono 
jakieś uzasadnienie. 

Również na gruncie EKPC nie można mówić o dyskryminacji, jeśli 
zróżnicowanie traktowania poszczególnych osób będzie miało racjo-
nalnie i obiektywne uzasadnienie.

Zakaz stosowania pewnych zróżnicowań nie ma przecież charakteru 
absolutnego.

33 Wyrok TK z dnia 27.01.1999 r., K 1/98, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1999 r. – część I, 
Biuro Trybunału Konstytucyjnego, s. 30–59.

34 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, 1997 r., Nr 2, poz. 19.
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Zasada równości, w omawianych tu dwóch aspektach, nie zostanie 
naruszona, gdy ustawodawca wykaże, iż wprowadzone zróżnicowanie 
jest uzasadnione, w przeciwnym wypadku prawodawca naruszy kon-
stytucyjny i ustawowy zakaz dyskryminacji.

Analizując możliwość dopuszczalności wyłączenia korzystania 
z konkretnego prawa lub jego ograniczenia, za punkt wyjścia przyjąć 
należy art. 30 Konstytucji, w świetle którego źródłem wolności i praw 
człowieka oraz obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka. W żadnym wypadku nie wolno więc wprowadzać do pol-
skiego systemu normatywnego rozwiązań prawnych, które tę wartość 
niweczyłyby35. Godność człowieka jest nienaruszalna, nie można jej 
nigdy ograniczyć lub zezwalać na ograniczenia w drodze ustawy36.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust.3, ogra-
niczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są koniecz-
ne w demokratycznym państwie – dla jego bezpieczeństwa, porządku 
publicznego, ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej albo 
wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty 
wolności i praw.

Projektowane ograniczenie mogłoby więc zostać wprowadzone, je-
śliby zostało wykazane, że jest ono konieczne do realizacji innych praw 
lub dóbr konstytucyjnie chronionych. Prawo do założenia rodziny może 
być ograniczone ze względu na konieczność ochrony zdrowia przyszłe-
go potomstwa, co jednak w niniejszej sytuacji nie znajduje uzasadnie-
nia, gdyż stan cywilny pary nie ma wpływu na zdrowie dziecka.

Założenie rodziny bez zalegalizowania związku małżeńskiego może 
być dla niektórych niemoralne, ale jest to już dziś codziennością i w ża-
den sposób nie można tego prawa z uwagi na moralność ograniczać, 
gdyż musiałoby to stanowić zachowanie piętnowane przynajmniej 
przez ogół społeczeństwa, a tak nie jest. Skoro w społeczeństwie nie 
różnicuje się dzieci poczętych naturalnie i w sposób sztuczny, to tym 
bardziej urodzonych w małżeństwie i poza nim.

35 Zob. wyrok TK z 15.11.2000 r., P 12/99, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, 
warszawa 2000, Seria A, s. 1296–1306.

Zasada godności człowieka jest też punktem wyjścia w sytuacji kolizji wartości konstytucyjnych.
36 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 383.
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W związku z tym jedynym uzasadnieniem wprowadzenia propono-
wanego rozwiązania może być dobro samego dziecka. Pojawia się więc 
pytanie: czy dobro dziecka nie stoi w sprzeczności z wprowadzeniem 
możliwości jego sztucznego poczęcia nie przez małżonków (art. 71 
ust. 1 , 72 ust.1) oraz czy to rozwiązanie legislacyjne jest konieczne dla 
realizacji konstytucyjnie chronionego dobra dziecka.

Rodziną jest każdy trwały związek dwóch lub więcej osób; może 
być oparty na małżeństwie oraz na więzach pokrewieństwa lub powi-
nowactwa. Rodzina więc to także osoby pozostające w konkubinacie 
i posiadające dzieci. Zostały one również podciągnięte pod tę konsty-
tucyjną ochronę. 

Ochrona rodziny, przewidziana w art. 18 Konstytucji, nie stoi w sprzecz-
ności z oczekiwaniem, aby osoby w niezalegalizowanym związku miały 
uprawnienie z art. 47 Konstytucji do posiadania potomstwa.

Z tym, że na podstawie art. 18 Konstytucji również rodzicielstwo 
podlega ochronie. 

Rodzicielstwo to związek pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami, 
znajdujący wyraz we władzy rodzicielskiej. Prawo do posiadania ro-
dziny, w tym dziecka, może być podyktowane potrzebą zaspokojenia 
instynktów rodzicielskich, które też są chronione.

Warto tu przytoczyć art. 72 ust. 2 Konstytucji, który nakłada na pań-
stwo obowiązek zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu opieki ro-
dzicielskiej. Ustawodawca mówi o opiece rodzicielskiej jako o opiece 
gwarantującej pieczę i wychowanie dziecka, w żaden sposób nie wspo-
mina o opiece małżonków, która to opieka ma w świetle projektowa-
nych założeń, być jedyną właściwą dla wykonywania władzy rodziciel-
skiej i dobra dziecka.

Pojęcie „życia rodzinnego” zakłada istnienie rodziny; do zakresu 
życia rodzinnego należy pojęcie „dobra dziecka”37. Dobro to jest rea-
lizowane, jeżeli dziecko wychowuje się w rodzinie, z którą jest emo-
cjonalnie związane, a rodzina ta zaspokaja jego potrzeby psychiczne, 
zdrowotne i bytowe38. 

37 K. Machowicz, Ochrona praw człowieka w Rzeczpospolitej Polskiej na tle standardów europejskich, 
Lublin 2008, s. 86.

38 Ibidem.
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Państwo ma obowiązek wspierać działania, które służą temu, aby 
dziecko wychowywało się w rodzinie. Rodzinie pojmowanej jak har-
monijny, zgodny związek, pozbawiony przemocy i wolny od patologii. 
Dziecko ma prawo do rodziny, czyli do wychowywania się w rodzinie, 
pozostawania pod pieczą rodzicielską, a państwo ma urzeczywistniać 
to prawo39. Dobro dziecka jest wówczas zaspokojone, gdy ma ono za-
pewniony odpowiedni poziom życia, wykształcenie, ochronę zdrowia, 
wypoczynek, ochronę przed złym traktowaniem, wolność myśli, su-
mienia, wyznania, ciepło, opiekę i miłość.

Ze względu na niedojrzałość dziecka należy mu się troska i ochrona 
ze strony osób dorosłych. Ową troskę sama natura powierzyła rodzi-
com, a ustawodawca to tylko potwierdza (art. 93 § 1, 95 i 96 k.r.o.)40.

Nikt nie może dać gwarancji, że tylko małżonkowie wychowają pra-
widłowo dziecko. Tym bardziej państwo nie może dać takich gwaran-
cji. Jeśli jakaś para decyduje się na tak dojrzałą decyzję, wymagającą 
niezwykłej odpowiedzialności i dojrzałości, aby mieć potomstwo, chy-
ba nie trzeba do tego dopełniania żadnych formalności. 

Z kolei dobro dzieci i rodziny nie przemawia za tym, aby wprowa-
dzać dyskryminację ze względu na kryterium, które nie znajduje uza-
sadnienia ani w wartościach moralnych (nie można bowiem w żaden 
sposób dyskryminować dzieci pozamałżeńskich), ani zdrowotnych, 
ochronnych względem dziecka.

Dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie, ale na gruncie 
konstytucji rodzina nie oznacza małżeństwa. Konstytucja chroni rodzi-
nę niezależnie od tego, czy jest to rodzina formalna czy nie.

Rodzina powstaje w wyniku swobodnej decyzji dwojga ludzi; przy-
należność do rodziny dzieci w niej urodzonych nie zależy od ich woli, 
lecz jest skutkiem naturalnych zdarzeń, istnieje ona nie z woli i nadania 
władzy państwowej i żadne ustawodawstwo nie może tego zmieniać, 
lecz może ją mniej lub bardziej chronić41.

Wprowadzenie wskazanego rozwiązania ustawodawczego w żadnej 
mierze nie jest konieczne do realizacji konstytucyjnie chronionego do-
bra dziecka, w świetle wskazanego wyżej pojęcia rodziny i  ograniczenia 

39 T. Smyczyński, Konwencja o prawach dziecka – Analiza i wykładnia-, Poznań 1999 r., s. 151.
40 Ibidem, s. 152.
41 Ibidem, s. 150.
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roli państwa w tym wypadku tylko do jej ochrony i pieczy nad nią. 
W żaden sposób dobro dziecka nie zostanie naruszone, jeśli będzie wy-
chowywało się po prostu w rodzinie. 

Komisja wskazała jeszcze jeden argument na rzecz ograniczenia do-
stępności in vitro tylko dla małżonków: mianowicie tylko małżonkowie 
mogą adoptować dziecko.

Faktem jest, że tylko małżonkowie wspólnie mogą przysposobić 
dziecko (art. 115 § 1 k.r.o.). Nie oznacza to jednak, że osoby samotne 
czy pozostające w konkubinacie nie mogą przysposobić dziecka, wręcz 
przeciwnie. Dopuszczalne jest przysposobienie przez jedną z osób po-
zostających w konkubinacie, nie mogą tego dokonać tylko obie wspól-
nie. Ponadto możliwe jest przysposobienie tylko przez jednego z mał-
żonków42.

Podstawowym założeniem instytucji przysposobienia jest realizacja 
zasady dobra dziecka43.

Mając na uwadze to dobro, ustawodawca zdecydował, iż osoby sa-
motne czy pozostające w konkubinacie, będą mogły być także jego 
gwarantem.

Projektowane ograniczenie będzie naruszało art. 32 w zw. z art. 47 
i 68 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, ponieważ proponowane ogra-
niczenie nie jest konieczne dla realizacji ochrony rodziny i dobra dzie-
cka. Również zostanie naruszony art. 12 i 14 EKPC, ponieważ nastąpi 
niedopuszczalna ingerencja władzy publicznej w życie prywatne i ro-
dzinne, dyskryminacja w zakresie prawa do założenia rodziny i posia-
dania dzieci, w zakresie niekoniecznym z uwagi na bezpieczeństwo 
państwowe czy ochronę praw i wolności innych osób.

Niepłodność stanowi problem nie tylko danej rodziny, ale także spo-
łeczny. Brak dziecka może być powodem konfl iktów małżeńskich i ro-
dzinnych, a także poczucia niższej wartości, poczucia bezsensu życia. 
Z punktu widzenia społecznego bezdzietność to powód do traktowania 
rodziny jako dysfunkcyjnej. Pacjentami poradni leczenia niepłodno-
ści coraz częściej zostają osoby żyjące w związkach nieformalnych, 

42 K. Piasecki, ( red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 2002, s. 703
43 J. Panowicz-Lipska (w:), Przysposobienie zagadnienia wybrane, T. Smyczyński ( red.), Rodzina w świet-

le prawa i polityki społecznej, Poznań 1990, s. 59.
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a także osoby samotne44. Chęć posiadania dziecka jest zwykle tak duża, 
że determinuje wszystkie inne aspekty życia jednostki, dominuje nad 
wszystkimi innymi problemami, czasem przewyższa wszystkie inne 
ambicje życiowe45.

Nie zmuszajmy człowieka chorego do dokonywania wyborów wbrew 
jego woli, poglądom oraz nie decydujmy o istocie jego godności i czło-
wieczeństwa. Uwzględniajmy fakty naukowe, medyczne i starajmy się 
otwierać dostęp do nowych metod leczenia jak najszerszej grupie spo-
łeczeństwa, obalajmy mity i fakty dogmatyczne, nie stwarzajmy nie-
potrzebnych barier, wprowadzajmy dobre, dopracowane przez specja-
listów rozwiązania legislacyjne, które będą nie tylko poszukiwaniem 
consensusu, ale ułatwieniem życia ludzkiego.

44 L. Pawelczyk, M. Serdyńska ( w:), Medyczne aspekty wspomaganego rozrodu, J. Haberko M. Łączkow-
ska (red.), Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, Poznań 2005, s. 25.

45 J. Radwan…, Niepłodność…, s. 119.
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Opinia prawna w przedmiocie „Konsekwencje dla 
polskiego systemu prawnego wyroku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tysiąc przeciwko 
Polsce”*

Pytanie I. 
Czy wykonanie tego wyroku na drodze zmian legislacyjnych 
jest konieczne lub uzasadnione i w jakim zakresie?

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
podpisana w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. wraz z protokołami do-
datkowymi (dalej łącznie: Konwencja) stanowi źródło prawa między-
narodowego. Na jej mocy został ustanowiony regionalny (europejski) 
system ochrony praw człowieka, którego instytucjonalnym elementem 
jest Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCz). Celem ET-
PCz jest zapewnienie przestrzegania zobowiązań wynikających z Kon-
wencji dla jej stron, w szczególności przez wyrokowanie w sprawach 
skarg indywidualnych osób, które uważają, że stały się ofi arą narusze-
nia praw zawartych w Konwencji przez jedno z państw–stron. 

Zgodnie z art. 9 Konstytucji1 „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążące-
go ją prawa międzynarodowego.” Polska – na mocy  dokonanych  dotychczas 

* Opinia została sporządzona na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 27 stycznia 2008 rok.
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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ratyfi kacji – jest stroną Konwencji.2 W konsekwencji związana jest jej po-
stanowieniami, w tym postanowieniami dotyczącymi mocy obowiązującej 
i wykonania wyroku ETPCz. W świetle postanowień art. 46 ust. 1 i 2 Kon-
wencji „Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania 
ostatecznego wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, w których są stro-
nami. Ostateczny wyrok Trybunału przekazuje się Komitetowi Ministrów, 
który czuwa nad jego wykonaniem”. Tym samym ostateczny wyrok ETPCz 
w sprawie skargi indywidualnej skierowanej przeciwko Polsce ma wzglę-
dem niej moc obowiązującą i podlega przez nią wykonaniu.

Wyrokiem z dn. 20.03.2007r. (dalej: wyrok) ETPCz rozstrzygnął na 
korzyść Alicji Tysiąc jej skargę przeciwko Polsce (nr skargi 5410/03). 
Wyrok ten jest ostateczny3 a w konsekwencji ma względem Polski moc 
obowiązującą i podlega przez nią wykonaniu.

Treść sentencji wyrok ETPCz wskazuje, iż ma on równocześnie cha-
rakter orzeczenia zasadniczego i odszkodowawczego. ETPCz rozstrzyg-
nął w nim bowiem o naruszeniu Konwencji oraz o sposobie naprawie-
nia szkody spowodowanej tym naruszeniem.4 Uznał bowiem, iż Polska 
naruszyła art. 8 Konwencji (pkt. 3 sentencji) i przyznał A. Tysiąc kwotę 
25.000 EUR z tytułu naprawienia spowodowanej tym naruszeniem szko-
dy niemajątkowej (pkt. 6 sentencji). Wykonanie wyroku ETPCz przez 
Polskę w pierwszym rzędzie będzie więc sprowadzać się do jego realizacji 
w zakresie orzeczenia odszkodowawczego, tj. do zapłaty A. Tysiąc przy-
znanego jej zadośćuczynienia. Wykonanie wyroku w zakresie orzeczenia 
zasadniczego, nie jest już tak jednoznaczne, gdyż determinowane jest nie 
tylko jego treścią, ale również naturą „aborcji terapeutycznej” i statusem 
„prawa do aborcji terapeutycznej” w polskim prawie krajowym.5

2 W sprawie podpisania, ratyfi kacji i promulgacji przez Polskę konwencji i protokołów dodatkowych 
zob. http://www.ms.gov.pl/re/re_konw.php.

3 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=5410/
03&sessionid=4986674&skin=hudoc-en.

4 Zob. A. Bisztyga, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Katowice 1997, s. 151.
5 Nie jest jednoznaczne także z tego powodu, iż ETPCz w uzasadnieniu wyroku nie jest konsekwentny 

w swej argumentacji, która zdaje się wykraczać poza przedmiot sprawy. Podnosi to już dobitnie w zdaniu 
odrębnym sędzia J. Borrego Borrego oraz zastrzega w swoim sędzia G. Bonello. Zob. także Glosa do wyroku 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 marca 2007r. w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce 
(nr skargi 5410/03), Przegląd Sejmowy, 2007, nr 3 – M. Królikowski, glosa I, s. 200–211 oraz M. Gałązka, 
K. Wiak, glosa II, s. 211–224. Taki stan rzeczy powinien skłaniać do powściągliwości w wyciąganiu z wyroku 
ETPCz konsekwencji dla polskiego prawa krajowego.
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Sentencja wyroku ETPCz nie wskazuje wyczerpująco na czym po-
lega naruszenie przez Polskę Konwencji. Zgodnie z treścią jej pkt. 3 
Polska naruszyła art. 8. Konwencja gwarantuje w nim prawo do posza-
nowania życia prywatnego i rodzinnego. Naruszenie to polegało na 
niedopełnienie przez państwo Polskie pozytywnego obowiązku za-
bezpieczenia A. Tysiąc skutecznego poszanowania jej życia prywat-
nego. Sentencja nie wskazuje jednakże jaka jest treść tegoż naruszone-
go obowiązku, jak również czy jego niedopełnienie nastąpiło na etapie 
stanowienia, czy stosowania prawa oraz na czym ono polegało, a także 
jakiej sfery życia prywatnego dotyczyło i w jakiej sytuacji życiowej. 
Wyjaśnienie tych kwestii ETPCz dokonał w uzasadnieniu wyroku. 

ETPCz wskazał w uzasadnieniu, iż naruszenie dotyczyło sfery życia 
prywatnego w zakresie prawa regulującego przerwanie ciąży, w sytua-
cji gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężar-
nej (§ 104–106). Przy czym ETPCz nie zakwestionował obowiązu-
jącego w tym zakresie polskiego prawa krajowego, w tym także co 
do jego podstaw aksjologicznych (uznając w konsekwencji, iż brak 
potrzeby rozstrzygania czy Konwencja gwarantuje A. Tysiąc pra-
wo do aborcji).6 ETPCz uznał, iż w Polsce aborcja jest co do zasady 
zakazana a tylko wyjątkowo – na mocy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży7 (dalej ustawa) – dopuszczalna w enume-
ratywnie określonych przypadkach (§ 104). Co więcej – ETPCz uznał, 
iż w zakresie w jakim prawo krajowe zezwala na aborcję terapeutyczną 
procedura jej zastosowania – wynikająca z wykonawczego do ustawy 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie 
kwalifi kacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania prze-
rwania ciąży oraz stwierdzenia, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu ko-
biety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwra-

6 Od czasu wyroku ETPCz stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianie. Warto jednakże zaznaczyć, iż 
ETPCz – w związku z wcześniejszymi zmianami pierwotnego tekstu ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – nie ustrzegł się w swoim wyroku błędu co do 
tego, według jakiego stanu prawnego skargę A. Tysiąc ocenia. Pomimo prawidłowej prezentacji aktualnego (tak 
w czasie ciąży A. Tysiąc, jak i w dacie wyrokowania) stanu prawnego (§ 34–39) ETPCz powołuje się w swojej 
argumentacji niekonsekwentnie na pierwotny stan prawny – wskazując, iż dla dokonania aborcji terapeutycznej 
potrzebne jest wydanie orzeczenia nie przez jednego, lecz przez dwóch lekarzy specjalistów (§ 104, § 121). 

7 Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.
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calnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej 
jego życiu8 (dalej rozporządzenie) – jest prosta i szybka oraz nie różni 
się istotnie od rozwiązań przyjętych w innych państwach (§ 121). 

ETPCz podniósł jednakże, iż rozporządzenie nie reguluje sytuacji 
życiowej, gdy kobieta ciężarna nie zgadza się z rozpoznaniem lekarza 
uprawnionego do wydania orzeczenia o istnieniu podstaw do aborcji te-
rapeutycznej (§ 116 i § 121).9 W konsekwencji w takiej sytuacji jest ona 
pozbawiona prawnej możliwości zakwestionowania orzeczenia tego le-
karza, gdyż rozporządzenie nie przewiduje procedury odwoławczej od 
takiego orzeczenia lekarskiego (§ 124). 

ETPCz uznał zatem, iż naruszenie nastąpiło na etapie stanowienia 
prawa i polegało na zaniechaniu legislacyjnym w zakresie ustanowienia 
procedury odwoławczej od orzeczenia lekarskiego w przedmiocie wy-
stąpienia okoliczności wskazujących, że ciąża zagraża życiu lub zdro-
wiu kobiety ciężarnej. W tym wyczerpywała się więc treść niedopełnio-
nego przez państwo Polskie pozytywnego obowiązku zabezpieczenia 
A. Tysiąc skutecznego poszanowania jej życia prywatnego (§ 128). 

W konsekwencji wykonanie wiążącego Polskę wyroku ETPCz co 
do orzeczenia zasadniczego nie jest konieczne, gdyż dokonanie ewen-
tualnej zmiany legislacyjnej w zakresie w/w zaniechania legislacyjne-
go nie zapewni już A. Tysiąc sytuacji, w jakiej znalazłaby się, gdyby 
nie doszło do takiego naruszenia Konwencji.10 Restitutio in integrum 
nie jest bowiem możliwe w jej sprawie,11 zaś wyrok w niej zapadły 
nie ma skutku erga omnes12. Dokonanie takiej zmiany może być nato-
miast uzasadnione przede wszystkim tym, że stwierdzone naruszenie 
Konwencji nie nastąpiło na etapie stosowania prawa (co z reguły ma 
wymiar jednostkowy), lecz na etapie stanowienia prawa. Zatem krąg 
potencjalnych pokrzywdzonych tym naruszeniem jest otwarty i dopóki 

8 Dz. U. Nr 9, poz. 49.
9 ETPCz wskazuje jeszcze na sytuację, gdy spór co do przerwanie ciąży ze wskazań medycznych powsta-

nie pomiędzy lekarzami, jednakże jest to wynikiem błędu ETPCz w ocenie stanu prawnego (zob. Przypis 6). 
Spór taki w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwy, gdyż rozporządzenie do przerwania ciąży ze wskazań 
medycznych wymaga orzeczenia tylko jednego lekarza specjalisty. 

10 Por. M. A. Nowicki, Jak państwo powinno wykonywać wyroki Trybunału Praw Człowieka, Rzeczpo-
spolita z dn. 26.11.2007r.

11 Por. A. Bisztyga, dz. cyt., s. 153–154. 
12 Zob. P. Hofmański, Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 101.
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nie zostanie ono usunięte, dopóty otwiera drogę do kolejnych skarg in-
dywidualnych do ETPCz w analogicznych sprawach. 

ETPCz wskazał, jakimi standardami powinna cechować się ewentu-
alna procedura odwoławcza. Powinna ona gwarantować kobiecie ciężar-
nej możliwość wniesienia odwołania do niezależnego i kompetentnego 
organu odwoławczego, uprawnionego do przeprowadzania dowodów, 
który ją wysłucha i wyda swoje orzeczenie na piśmie z uzasadnieniem 
w terminie zabezpieczającym lub ograniczającym przed uszczerbkiem 
dla jej zdrowia (§ 117–118). 

Pytanie II. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, 
czy konstrukcyjnie i systemowo uzasadnione byłoby 
wprowadzenie instytucji odwołania od diagnozy lekarskiej 
o braku podstaw medycznych lub eugenicznych do przerwania 
ciąży do kodeksu postępowania cywilnego przez uzupełnienie 
działu II tytułu VII Księgi I lub dodanie działu II¹, w tym 
udziału po stronie pozwanej kuratora ventris?

Jak wskazano, wykonanie wyroku ETPCz co do orzeczenia zasad-
niczego jest determinowane nie tylko jego treścią, ale również naturą 
„aborcji terapeutycznej” i statusem „prawa do aborcji terapeutycznej” 
w prawie krajowym. Determinują one także „miejsce”, w którym nale-
ży dokonać ewentualnej zmiany legislacyjnej.13

Przerwanie ciąży jest interwencją medyczną. W doktrynie ugrunto-
wał się pogląd14, że jeżeli celem interwencji medycznej w organizm 
człowieka jest ratowanie jego życia, zdrowia lub ulżenie mu w cierpie-
niach, to już sama ta okoliczność powoduje jej tzw. pierwotną legal-
ność15. Akceptacja tego poglądu prowadzi zaś do wniosku, że w tym 
przypadku nie jest już konieczne powoływanie się na jakąkolwiek 

13 Wyrok ETPCz nie odnosi się do przerwania ciąży ze wskazań eugenicznych, stąd jako niewiążący Pol-
skę w tym zakresie a limine nie wymaga wykonania w drodze zmian legislacyjnych dot. tej materii, w szcze-
gólności nowelizacji kpc. 

14 Zob. M. Filar, Odpowiedzialność karna związana z nieteraupeutycznymi czynnościami lekarskimi, Pra-
wo i medycyna 2000, Nr 5, ss. 59–60.

15 Zob. A. Zoll, Odpowiedzialność lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988 r., s. 15.
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podstawę prawną dla wykazania jej legalności; z istoty swojej jest ona 
bowiem legalna, gdyż ma leczniczy cel. W oparciu o takie criterium 
divisionis wyróżnia się dwa rodzaje interwencji medycznych: terapeu-
tyczne (mające cel leczniczy) i nieteraupetyczne (niemające celu lecz-
niczego)16.

W świetle powołanej klasyfi kacji przerwanie ciąży ze względu na 
jej zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (art. 4a ust. 1 
pkt. 1 ustawy) należy w pierwszym rzędzie zakwalifi kować jako te-
rapeutyczną interwencje medyczną. Jej celem jest bowiem ratowanie 
zagrożonego życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Przerwanie ciąży jest 
więc metodą służącą osiągnięciu wyłącznie tego celu – stąd z tej per-
spektywy taka interwencja medyczna nazywana jest aborcją terapeu-
tyczną (tak też określa ją w wyroku ETPCz). Perspektywa ta nie jest 
jednakże jedyna – w przerywanym procesie ciąży rozwija się bowiem 
płód (jeśli już używać nomenklatury biomedycznej). Z jego perspekty-
wy przerwanie ciąży – z reguły – wiąże się z pozbawieniem go życia. 
Z tego punktu widzenia przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie jej 
dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej nie jest w żadnym razie tera-
peutyczną interwencją medyczną. Należy ją więc kwalifi kować rów-
nież jako nieterapeutyczną interwencje medyczną. Jej natura jest więc 
niejednorodna (hybrydowa); terapeutyczno-nieterapeutyczna. Stąd na-
zywanie jej aborcją terapeutyczną jest pewnym uproszczenie, uprosz-
czeniem uzasadnionym na gruncie prawnym, o tyle, o ile prawo chroni 
jedynie życie i zdrowie kobiety ciężarnej – wówczas bowiem tylko te 
wartości społeczne są dobrami prawnymi. Polskie prawo krajowe uzna-
je jednakże za dobra prawne również życie i zdrowie płodu – wprost 
stanowi o tym art. 1 ustawy. Gdyby było inaczej przerwanie ciąży ze 
względu na jej zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety ciężarnej było-
by legalne pierwotnie i nie wymagałoby wtórnej legalizacji na mocy 
art. 4a ust. 1 pkt. 1 ustawy. Wymaga zaś, gdyż przy tej tzw. aborcji tera-
peutycznej dochodzi do pozbawienia podlegającego ochronie prawnej 
życia dziecka rozwijającego się w procesie ciąży. Zatem na gruncie pra-
wa polskiego nie jest uprawnione posługiwanie się terminem aborcja 
terapeutyczna. Lekarz może ją wykonać tylko w przypadkach i trybie 

16 Zob. M. Filar, Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000, s. 137.
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określonym w prawie – pomimo, iż z punktu widzenia kobiety ciężar-
nej jest to interwencja terapeutyczna. Nie ma ona bowiem charakteru 
terapeutycznego równocześnie względem dwóch podmiotów prawa do 
ochrony życia i zdrowia – kobiety ciężarnej i rozwijającego się w jej 
organizmie dziecka.

Przerwanie ciąży ustawa zastrzega dla lekarza (art. 4a ust. 1). W kon-
sekwencji wykonanie tej interwencji medycznej ze względu na jej za-
grożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej podlega w pierwszej 
kolejności reżimowi ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty17 regulującej wykonywanie zawodu lekarza. 
Zgodnie z art. 4 tej ustawy „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, 
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu 
metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.” 
Przepis ten w podstawowym zakresie określa autonomię lekarza wzglę-
dem pacjenta przy wykonywaniu swojego zawodu. Zatem o koniecz-
ności zastosowania określonej interwencji medycznej (tu: przerwaniu 
ciąży ze względu na jej zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety cię-
żarnej) decyduje nie pacjent (tu: kobieta ciężarna) lecz lekarz – z racji 
posiadania wymaganych kwalifi kacji do wykonywania tego zawodu.18 
Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy „Wykonywanie za-
wodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane 
kwalifi kacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń 
zdrowotnych […], a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.” 
Pacjent nie ma więc względem lekarza roszczenia (prawa) o zastoso-
wanie określonego (konkretnego) rodzaju interwencji medycznej (tu: 
przerwaniu ciąży ze względu na jej zagrożenie dla życia i zdrowia ko-
biety ciężarnej zamiast innej metody terapeutycznej). Nie stoi temu na 
przeszkodzie prawo pacjenta do samostanowienia. 

Prawo to jest emanacją wolności człowieka w obszarze biomedycy-
ny. W obszarze tym wolności nie podlega jednakże ochronie w aspek-
cie pozytywnym („wolność do”), lecz tylko w swym aspekcie negatyw-
nym („wolność od”). Lekarz co do zasady nie może bowiem dokonać 

17 Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.
18 Por. M. Nestorowicz, Prawo medyczne, Toruń 2000, s. 83.
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na pacjencie interwencji medycznej bez jego zgody.19 Tylko więc wol-
ność w aspekcie negatywnym („wolność od”) w obszarze biomedycyny 
przybiera postać prawa do samostanowienia. Pacjent może zatem sku-
tecznie prawnie sprzeciwić się, ale już nie zażądać od lekarza, zastoso-
wania względem siebie określonej interwencji medycznej.20 Zgodnie 
bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
„Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń 
zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po 
wyrażeniu zgody przez pacjenta”. Dotyczy to również przerwania ciąży 
ze względu na ze względu na jej zagrożenie życia i zdrowia kobiety 
ciężarnej. W świetle bowiem art. 4a ust. 4 ustawy wymagana jest zgoda 
kobiety ciężarnej do przerwania jej ciąży. Kobieta ciężarna może więc 
nie wyrazić zgody na przerwanie ciąży dla ratowania swojego życia lub 
zdrowia, nie może jednakże skutecznie zażądać od lekarza dokonania 
aborcji w tym celu, o ile on sam w ramach swoich kompetencji zawo-
dowych nie uzna tej metody za właściwą do zastosowania w konkret-
nym przypadku medycznym. Ujmując rzecz inaczej; kobieta ciężarna 
może jedynie skutecznie prawnie żądać od lekarza ratowania jej życia 
lub zdrowia, ale wybór metod i środków służących realizacji tego celu 
w konkretnym przypadku medycznym musi pozostawić jego kompe-
tencjom zawodowym. Defi nitywny brak zgody co do metod i środków 
ostatecznie przekłada się na zmianę osoby lekarza przez pacjenta.

Na gruncie prawa polskiego nie jest zatem uprawnione mówienie 
nie tylko o aborcji terapeutycznej, lecz także o prawie do aborcji tera-
peutycznej, jak również w ogóle o prawie do aborcji. Z uwagi na nie-
terapeutyczny charakter aborcji dla rozwijającego się w procesie ciąży 
dziecka, przerwanie ciąży jest „pierwotnie” bezprawne a dopuszczalne 
jedynie (legalizowane „wtórnie”) w przypadkach wskazanych w usta-
wie (art. 4a. ust. 1 pkt. 1–3). Przepisy te nie statuują więc prawa pod-
miotowego (roszczenia) kobiety ciężarnej do aborcji lub – szerzej – do 
planowania w ten sposób rodziny, lecz określają jedynie okoliczności 

19 Zob. Convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the 
application of biology and medicine. Convention on human rights and biomedicine. Oviedo, 4.IV.1997. Euro-
pean Treaty Series – no. 164. (Chapter II – Consent).

20 Zob. E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, 
Warszawa 2001, s. 377.
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wyłączające pierwotną bezprawność tej interwencji medycznej wzglę-
dem płodu ludzkiego (tj. mają charakter kontratypowy). Stanowisko 
takie zajął Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dn. 28.05.2007r.21 
a następnie, po początkowo odmiennym poglądzie22, stanowisko to po-
dzielił również Sąd Najwyższy w uchwale z dn. 22.02.2006r.23 Zdaje 
się ono przeważać również w doktrynie.24 

Przerwanie ciąży ze względu na jej zagrożenie dla życia lub zdrowia 
kobiety ciężarnej ustawa zastrzega dla innego lekarza, aniżeli stwier-
dzającego wystąpienie takiej okoliczności – za wyjątkiem sytuacji, gdy 
ciąża zagraża bezpośrednio życiu tej kobiety (art. 4a ust. 5). Lekarzem-
orzecznikiem, zgodnie z rozporządzeniem, może być więc w zasadzie 
tylko lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny właści-
wej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej (§ 2 ust. 1) a wy-
jątkowo w sytuacji gdy ciąża zagraża bezpośrednio życiu tej kobiety 
lekarz uprawniony do przerwania ciąży (§ 1). 

Co do zasady więc, inny lekarz orzeka o potrzebie zastosowania 
przerwania ciąży w celu ratowania zagrożonego życia lub zdrowia ko-
biety ciężarnej, inny zaś lekarz dokonuje względem niej i płodu zaleco-
nej w orzeczeniu interwencji medycznej. Okoliczność ta nie pozbawia 
jednakże lekarza-orzecznika omówionej wyżej autonomii wykony-
wania zawodu lekarza. Jak wynika bowiem z zacytowanego powyżej 
art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wykony-
wanie zawodu lekarza polega także na wydawaniu orzeczeń. Autono-
mię lekarza-orzecznika wprost zresztą potwierdza art. 4a ust. 5 ustawy 
– zastrzegając tylko dla niego, a nie dla kobiety ciężarnej, stwierdzenie 
wystąpienia okoliczności uzasadniających przerwanie ciąży dla rato-
wania jej życia lub zdrowia. Kobieta ciężarna nie może więc skutecznie 
zażądać od lekarza-orzecznika wydania orzeczenia o potrzebie prze-
rwania ciąży z uwagi na wskazane okoliczności, o ile on sam w ramach 
swoich kompetencji zawodowych nie uzna wydania tego orzeczenia 

21 K 26/97, OTK 1997, nr 2, poz. 123.
22 Zob. wyrok SN z dn. 21.11.2003r., V CK 16/03, OSNC 2003, nr 7, poz. 104 oraz wyrok SN z dn. 

13.10.2005r., IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6, poz. 71.
23 III CZP 8/06, OSNC 2006, z. 7–8, poz. 123. Zob. R. Trzaskowski, Czy urodzenie dziecka może być 

źródłem szkody? Palestra, 2005, nr 9–10, s. 11–21.
24 Zob. A. Górski, Roszczenia związane z uniemożliwieniem legalnego przerwania ciąży w aktualnym 

orzecznictwie Sądu Najwyższego, Przegląd Sądowy, 2007, nr 5, s. 25–33 i tam cyt. literatura.
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za właściwe do zastosowania w konkretnym przypadku medycznym. 
Ustawa, jak i rozporządzenie nie nakładają także na lekarza-orzecznika 
obowiązku wydania kobiecie ciężarnej w tym względzie orzeczenia ne-
gatywnego (tj. o braku wskazań medycznych do przerwania ciąży). Nie 
ma jednakże przeszkód, aby lekarz-orzecznik w zakresie swojej specja-
lizacji wydał takie negatywne orzeczenie na żądanie kobiety ciężarnej. 

Taki stan rzeczy przesądza – niejako a limine – iż konstrukcyjnie 
i systemowo w celu wykonania orzeczenia zasadniczego wyroku ET-
PCz nie jest uzasadnione usunięcie wspomnianego zaniechania legisla-
cyjnego w drodze nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks 
postępowania cywilnego25 (dalej – kpc). Powołana ustawa reguluje bo-
wiem sądową ochronę praw podmiotowych26 a prawo polskie, jak już 
wskazano, nie ustanawia podmiotowego prawa do aborcji, w tym ze 
względów terapeutycznych. Wprowadzenie takiej zmiany do kpc pro-
wadziłoby w efekcie do wykreowania, wbrew regulacjom prawa ma-
terialnego, swoistego proceduralnego prawa do aborcji. Wystąpienie 
okoliczności wskazujących, że ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia kobiety ciężarnej należy do sfery bytu (wiadomości specjal-
nych), a nie powinności (prawa). Powinna być więc rozstrzygnięta wy-
łącznie w ramach lekarskich kompetencji zawodowych, a nie w drodze 
orzeczenia organu władzy publicznej, w szczególności sądu.

Okoliczność, iż ETPCz nie zakwestionował aktualnej regulacji dot. 
przerywania ciąży wskazuje, iż właśnie ustawa i rozporządzenie są 
właściwym miejscem do usunięcia wskazanego w wyroku zaniecha-
nia legislacyjnego.27 Jego usunięcie sprowadzałoby się w zasadzie do 
nowelizacji rozporządzenia poprzez wprowadzenie możliwości odwo-
łanie się przez kobietę ciężarną od orzeczenia lekarza-orzecznika do 

25 Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.
26 Zob. J. Jodłowski: (w:) J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywil-

ne, Warszawa 1996, s. 9–13.
27 Odrębnym zagadnieniem jest poprawność legislacyjna, a w konsekwencji merytoryczna, ujęcia wskazań 

medycznych do przerwania ciąży w ustawie. Ostatnio kwestia ta stała się przedmiotem publikacji. Zob. J. Ko-
chanowski, Wniosek w sprawie aborcji, którego (jeszcze) nie ma, Rzeczpospolita z dn. 14.01.2008r., s. A14., 
W. Borysiak, Aborcja: o jaką procedurę chodziło Strasburgowi w sprawie Alicji Tysiąc, Rzeczpospolita z dn. 
14.01.2008r., s. C7, Ustawa o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży znowu w centrum uwagi, Rzecz-
pospolita z dn. 24.01.2008r., s. C7.
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 obligatoryjnego konsylium lekarskiego,28, 29 w tym także w sytuacji, 
gdy odmawia on wydania orzeczenia.30 

Możliwość odwołania powinna być zagwarantowana kobiecie cię-
żarnej nie tylko w przypadku negatywnego orzeczenia lekarza-orzecz-
nika, lecz także w przypadku orzeczenia pozytywnego. Wątpliwości 
kobiety ciężarnej co do rozpoznania lekarza-orzecznika mogą bowiem 
dotyczyć także tego czy rzeczywiście zachodzą okoliczności wskazu-
jące, że ciąża zagraża jej życiu lub zdrowiu (czy nie zachodzi przypad-
kiem błąd lekarski). Kluczowe bowiem znaczenie dla podjęcia przez 
kobietę ciężarną decyzji o aborcji ze względów terapeutycznych ma 
pewność, iż wskazania medyczne rzeczywiście za tym przemawiają. 
Decyzja ta dotyka bowiem jądra jej życia prywatnego chronionego 
w art. 8 Konwencji i jeżeli Konwencja – jak wskazuje w wyroku ET-
PCz – ma gwarantować prawa skuteczne w praktyce, a nie teoretyczne 
lub pozorne, to decyzja kobiety ciężarnej musi być wolna od innych 
pobudek, aniżeli wskazania medyczne. 

Stąd ustanowienie trybu odwoławczego nie może służyć realizacji 
„prawa do aborcji”, ale prawa do poszanowania życia prywatnego ko-
biety ciężarnej przez stworzenie dla niej gwarancji, iż jej decyzja o zgo-
dzie na aborcję ze względów terapeutycznych będzie w praktyce oparta 
na kompetentnym i rzetelnym orzeczeniu lekarskim.31 W konsekwencji 
w skład konsylium lekarskiego powinno wchodzić co najmniej 3 leka-
rzy, w tym lekarz posiadający pierwszy stopień specjalizacji w zakresie 
medycyny właściwej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej 
i lekarz posiadający pierwszy stopień specjalizacji w zakresie położni-
ctwa i ginekologii. 

28 Zmiana rozporządzenia musiałaby być poprzedzona zmianą (poszerzeniem) delegacji ustawowej zawar-
tej w art. 4a ust. 9 ustawy. 

29 Rozwiązanie takie nie byłoby zresztą novum na gruncie prawa krajowego, które przewiduje już instytucjo-
nalną możliwość weryfi kacji orzeczeń lekarskich przez innych lekarzy-orzeczników lub konsylia lekarskie, gdy 
orzeczenia takie są relewantne prawnie. Np. Na mocy § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. 
w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 
rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, 
poz.1115) lub na mocy art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).

30 Jak wynika bowiem z ustalonego przez ETPCz stanu faktycznego lekarze-orzecznicy z jednej strony 
wskazywali, iż ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia (wzroku) A. Tysiąc, z drugiej zaś odmówili wydania jej 
orzeczenia w tym przedmiocie (§ 9).

31 Zob. Przypis 30. 
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Inne gwarancje proceduralne wskazane w wyroku ETPCz (§ 117–
118) wynikają już z obowiązujących przepisów. Ustawa zastrzega 
dokonanie przerwania ciąży ze względów terapeutycznych w szpita-
lu (art. art. 4a ust. 3) – co stwarza niejako automatycznie miejsce dla 
działania niezależnego i kompetentnego konsylium lekarskiego (przy 
równoczesnym respektowaniu postanowień art. 4a ust. 5 ustawy). Usta-
wa o zawodach lekarza i lekarza dentysty gwarantuje wysłuchanie ko-
biety ciężarnej, przeprowadzenie „dowodów” oraz terminowe wydanie 
orzeczenia. W art. 42 zobowiązuje konsylium lekarskie do orzekania 
o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zba-
daniu, którego integralnym elementem jest wywiad. W art. 37 umożli-
wia konsylium lekarskiemu, w razie wątpliwości diagnostycznych lub 
terapeutycznych, zasięgnięcia opinii właściwego lekarza specjalisty 
lub zwołania poszerzonego konsylium lekarskiego (art. 37). Wreszcie 
w art. 30 zobowiązuje konsylium lekarskie do niezwłocznego działania 
w przypadkach niecierpiących zwłoki – z wyłączeniem możliwości po-
wołania się na klauzulę sumienia (art. 39). Ustawa z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej32 i ustawa o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty gwarantują łącznie wydanie przez konsylium lekar-
skie pisemnego i uzasadnionego orzeczenia lekarskiego, gdyż nakładają 
na szpitale i lekarzy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej 
pacjenta (art. 18 i art. 41).33 

32 Tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 ze zm.
33 Ewentualne usunięcie zaniechania legislacyjnego wskazanego w wyroku ETPCz powinno być także 

okazją do uwzględnienia w procedurze odwoławczej gwarancji dla życia i zdrowia rozwijającego się w procesie 
ciąży dziecka. Obok kobiety ciężarnej jest ono bowiem także podmiotem konstytucyjnego prawa do ochrony 
życia i zdrowia. Zob. np. A. Zoll, Opinia prawna w sprawie oceny konstrukcji i skutków prawnych projektu 
zmiany art. 30 i art. 38 Konstytucji RP, (w:) Przed pierwszym czytaniem, Konstytucyjna formuła ochrony życia, 
Druk sejmowy nr 993, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007, nr 3, s. 102–107. Pomiędzy 
wydaniem orzeczenia o istnieniu wskazań do przerwania ciąży ze względów terapeutycznych a wykonaniem 
tej interwencji medycznej upływa pewien okres czasu. Stąd celowe jest rozważenie ujęcia w procedurze odwo-
ławczej, np. instytucji obligatoryjnego konsylium lekarskiego w przypadku, gdy lekarz orzekający o przyjęciu 
kobiety ciężarnej do szpitala w celu przerwania ciąży lub lekarz mający je wykonać uzna jego zwołanie za 
uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej celem potwierdzenia rozpoznania o istnieniu wskazań 
medycznych do przerwania ciąży. 
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – Wydział 
I Cywilny z 12 X 2006 r., I ACa 377/06

Zakład opieki zdrowotnej (szpital) ponosi odpowiedzialność za błę-
dy organizacyjne i zaniedbania personelu medycznego oraz za narusze-
nie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, skutkiem czego są poważne szkody doznane 
przez pacjenta.

Z uzasadnienia

Działający imieniem całkowicie ubezwłasnowolnionej M.K. opiekun 
A.K. domagał się od Zespołu Opieki Zdrowotnej w K. Samodzielnego 
Publicznego ZOZ, D.M. i A.F. zasądzenia w zmodyfi kowanym żądaniu 
kwoty 662.641 zł z ustawowymi odsetkami oraz renty w wysokości po 
2.000 zł miesięcznie, ustalenie odpowiedzialności pozwanych za szkody, 
jakie mogą ujawnić się w przyszłości oraz zasądzenie kosztów procesu.

Twierdził, że w dniu 2 czerwca 2003 r., w następstwie zastosowania 
w trakcie porodu znieczulenia zewnątrzoponowego, doszło do zatrzy-
mania akcji serca, ustania oddechu, a mimo podjętej reanimacji powód-
ka nie odzyskała dotąd przytomności. Było to wynikiem niewłaściwego 
nadzoru nad pacjentem placówki leczniczej, niedołożenia należytej sta-
ranności ze strony pozwanych lekarzy.
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Na dochodzone roszczenie składa się kwota 500.000 zł stanowiąca 
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, kwota 162.641 zł niezbędna na 
koszty leczenia i specjalistyczną opiekę medyczną.

Przy pełnej sprawności, pracując w zawodzie hotelarza, względnie 
(wspólnie z mężem) we własnej pizzerii, powódka osiągałaby dochód 
około 1.200 zł miesięcznie, natomiast zwiększone potrzeby na przy-
szłość sięgają kwoty 800 zł miesięcznie, co uzasadnia przyznanie renty 
we wskazanej wysokości.

Strona pozwana Samodzielny Publiczny ZOZ w K. wniosła o oddale-
nie powództwa podnosząc, że powódka wyraziła zgodę na odbycie po-
rodu w znieczuleniu, wszystko przebiegało prawidłowo i nie można było 
przewidzieć tak niespodziewanej reakcji organizmu ani jej zapobiec.

Pozwana D.M. i pozwany A.F. wnieśli o oddalenie powództwa wska-
zując, że brak jest podstaw do przyjęcia ich odpowiedzialności.

Wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2006 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 
zasądził od pozwanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w K. Samodzielne-
go Publicznego ZOZ na rzecz powódki: 

• kwotę 500.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 7 kwietnia 
2006 r. tytułem zadośćuczynienia,

• kwotę 157.563 zł z ustawowymi odsetkami,
• kwotę po 2.000 zł miesięcznie, poczynając od miesiąca kwietnia 

2006 r., płatną do 10-ego każdego następującego po sobie miesiąca 
z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki którejkolwiek z rat, tytu-
łem renty,

• ustalił odpowiedzialność pozwanego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
za skutki wypadku mające ujawnić się w przyszłości,

• oddalił powództwo w pozostałej części w stosunku do pozwanego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej, w całości w stosunku do D.M. i A.F. (…). 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w dniu 2 czerwca 2003 r. powódka 
przyjęta została na oddział położniczy Szpitala w K. Stan zdrowia cię-
żarnej, jak i płodu, był dobry, wyniki badań w normie. 

Przyjmująca dyżur o godz. 18.30 położna E.R. zapoznała się z doku-
mentacją pacjentki, osobiście ją zbadała oraz założyła kartę obserwa-
cji prowadząc wpisy ciśnienia, tętna i temperatury. Przed godz. 20.00 
zgłosił się na oddział pozwany A.F., który prywatnie zajmował się po-
wódką podczas przebiegu ciąży. Uzgodnił z rodzącą, że poród  odbędzie 
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się w znieczuleniu i po godz. 20.00 położna odwiozła powódkę do an-
estezjologa dyżurnego, pozwanej D.M., która dokonała wywiadu co 
do przeciwwskazań w zakresie znieczulenia, przeprowadziła badania 
i otrzymała pisemną zgodę powódki na wykonanie znieczulenia.

Na bloku operacyjnym podłączono elektrody zapisu EKG i klips od 
pulsoksymetru. Po znieczuleniu miejscowym i wkłuciu w kręgosłup 
założono cewnik, przez który podana została testowa dawka 4 milime-
trów roztworu znieczulającego. Wobec braku negatywnych reakcji po-
wódka przewieziona została na oddział położniczy i ok. 20.45 pozwa-
na anestezjolog podała kolejną dawkę w ilości 6 milimetrów roztworu 
badając ciśnienie, tętno i temperaturę. Powódka usnęła, zaś tętno płodu 
i skurcze macicy były monitorowane. Po godzinie przebudziła się, była 
pod opieką pozwanego A.F., położnej i męża. W tym czasie nie mierzo-
no saturacji krwi. Druga faza porodu nastąpiła ok. godz. 23.10 i po 10 
minutach siłami natury powódka urodziła dziecko. Pozwany A.F. przed 
wyłyżeczkowaniem jamy macicy i zszycia krocza zwrócił się o poda-
nie drugiej dawki znieczulenia i z polecenia pozwanej D.M. podała go 
w ilości ok. 10 milimetrów położna E.R. 

Po 10 minutach przyszła na oddział pozwana D.M. z pielęgniarką 
anestezjologiczną M.W. i podała powódce 4 milimetry 2% lidocainy.

Podłączono powódkę do pulsoksymetru a pozwany A.F. dokończył 
czynności i pod koniec szycia pacjentka obudziła się w stanie ogólnym 
dobrym, nawiązując kontakt z otoczeniem. Pulsoksymetr został odłą-
czony, pozwana D.M. wyjęła cewnik i około północy powódkę w stanie 
przytomności przewieziono na dalszą część traktu porodowego, gdzie 
przebywała już tylko z mężem pod nadzorem uprzątającej salę porodo-
wą położnej E.R. 

Pozwany A.F. sprawdził czy powódka nie krwawi i tuż po północy 
opuścił oddział. Powódka usnęła za chwilę, obudziła się informując 
męża, że ciężko się jej oddycha. Ponownie usnęła a po pojawieniu się 
chrapania, mąż zawiadomił położną. Ta, po stwierdzeniu mocnego snu, 
zadzwoniła do pozwanej D.M. Następnie mąż powódki powiadomił po-
łożną, że żona przestała oddychać. Pierwszy podjął akcję ratowniczą dy-
żurujący lekarz M.L., do której przyłączyła się pozwana D.M. a następ-
nie chirurg A.N. Dopiero po ok. 15 minutach i przeprowadzeniu zabiegu 
defi brylacji uzyskano akcję serca i śladowy oddech. Po  przewiezieniu 
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powódki na oddział intensywnej terapii podłączono ją do respiratora, zaś 
w dniu następnym w stanie nieprzytomności i niewydolności oddechowej 
do Szpitala nr 2 w R., skąd 16 lipca 2003 r. przekazana została na oddział 
neurologii. Mimo intensywnego leczenia nadal nie można nawiązać z nią 
kontaktu słownego, niedowład obejmuje tak kończyny górne, jak i dolne. 
Powódka jest pod stałą opieką rodziny, a dla zapobieżenia przykurczom 
i odleżynom musi być codziennie rehabilitowana i masowana. Karmiona 
jest przez sondę, wymaga pełnej pielęgnacji. W trakcie kontynuowania 
leczenia kilkakrotnie przebywała w Klinice Rehabilitacji w B. i przy każ-
dym pobycie towarzyszyła jej osoba z najbliższej rodziny. Tylko część 
kosztów pokrył NFZ. Dla utrzymania jej przy życiu niezbędne jest nie 
tylko stosowanie leków usprawniających pracę mózgu, poprawiających 
krążenie krwi przeciwko spastycznemu napięciu mięśni, lecz także uży-
wanie specjalistycznego sprzętu ortopedycznego. 

W chwili porodu powódka liczyła 25 lat, prowadziła z mężem pizze-
rię, uzyskując dochód ok. 3.000 zł. Gdyby pracowała w zawodzie hote-
larskim, uzyskiwałaby wynagrodzenie ok. 1.200 zł miesięcznie. Wobec 
zaistniałej sytuacji utraciła dochód w kwocie 34.280 zł, a wydatki po-
niesione na dojazdy, na leczenie i rehabilitację, sprzęt specjalistyczny, 
przystosowawczy remont domu, to kwota 11.732 zł. Dalsze wydatki, to 
opieka osób trzecich, opłacanie rehabilitantów, kosmetyki, środki hi-
gieniczne, pobyt w szpitalu, leki. (…).

Pozwani A.F. i D.M. są lekarzami pracującymi w Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w K., przy czym w dniu porodu pozwana anestezjolog peł-
niła dyżur, zaś ginekolog A.F. przybył na życzenie powódki.

W świetle art. 120 § 1 k.p. wyłączną odpowiedzialność za zaistnia-
łą szkodę ponosi pracodawca, a podstawa ta nie ulega zmianie także 
w wypadku A.F., który mimo braku obowiązku stawił się w miejscu 
pracy i został dopuszczony do jej wykonywania.

Analizując opinię A.N. uznać należy, że zaistniałe zdarzenie było 
następstwem błędów organizacyjnych i zaniedbań zatrudnionego per-
sonelu. Zaginięcie karty obserwacyjnej pacjentki, niewłaściwie prowa-
dzona dokumentacja anestezjologiczna, niezastosowanie specjalistycz-
nego sprzętu jest tylko potwierdzeniem trafności wyprowadzonych 
wniosków. Nawet przy ograniczonych danych co do ilości stosowanego 
preparatu znieczulającego można, mimo wszystko, stwierdzić, że druga 
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dawka w stosunku do potrzeb była za duża, co mogło doprowadzić do 
porażenia mięśni oddechowych, w tym międzyżebrowych i w efekcie 
zatrzymania oddechu.

Poważnym błędem było po zakończonym porodzie pozostawienie 
powódki bez fachowego nadzoru, zwłaszcza wobec zastosowanego nie-
dawno znieczulenia. W fazie ratowania pacjentki nie podjęto jednocześ-
nie czynności sztucznej wentylacji płuc i masażu serca, akcję prowadził 
chirurg a nie anestezjolog, zaś w momencie rozpoczęcia reanimacji ze-
spół nie dysponował odpowiednim sprzętem, zamiast centralnego poda-
nia adrenaliny zastosowano dożylne, przez co nie uzyskano szybkiego, 
efektywnego działania względnie nastąpiło ono z opóźnieniem.

W świetle przeprowadzonych dowodów można z daleko idącym 
prawdopodobieństwem uznać, że zatrzymanie oddechu i krążenia było 
następstwem błędu związanego z podanym znieczuleniem, skoro po-
zwany Szpital nie wykazał, że taka reakcja organizmu została spowo-
dowana inną przyczyną.

Analizując zarówno rozmiar cierpień i bólu, nieodwracalne skutki 
w stanie zdrowia powódki, młodej kobiety, która utraciła radość ży-
cia i macierzyństwa, to stosownym zadośćuczynieniem do doznanej 
krzywdy jest kwota 500.000 zł, którą należało zasądzić z ustawowymi 
odsetkami od daty wyrokowania (art. 445 § 1 i art. 448 k.c.).

Zsumowane wydatki związane z procesem leczenia wyniosły 
157.563 zł. (…). Renta na przyszłość ustalona została w niewygorówa-
nej kwocie 2.000 zł miesięcznie. 

W apelacji pozwany Zespół Opieki Zdrowotnej w K. zaskarżył wy-
rok w części oddalającej powództwo w stosunku do A.F. i D.M., wy-
sokości zasądzonych kwot zadośćuczynienia, odszkodowania i renty, 
ustalenia odpowiedzialności za skutki wypadku mogące ujawnić się 
w przyszłości i kosztów pełnomocnika powódki. (…). 

Pozwani D.M. i A.F. wnieśli o odrzucenie zwróconej przeciwko nim 
apelacji. 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Na wstępie należy zauważyć, że apelacja strony pozwanej Zespo-

łu Opieki Zdrowotnej w K. nie mogła zostać skierowana do współpo-
zwanych lekarzy, w stosunku do których powództwo zostało oddalone 
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i jako niedopuszczalna w tym zakresie podlegała odrzuceniu stosownie 
do art. 373 k.p.c. (…). 

Co do zasady apelujący nie kwestionuje swojej odpowiedzialności, 
przez co zarówno ustalenia, jak i podstawa materialno-prawna przyjęta 
przez Sąd I instancji nie może być kwestionowana. 

Problematyczna zaś pozostaje wysokość zasądzonej kwoty tytułem 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak też odszkodowania oraz 
wysokość przyznanej renty. Jak słusznie wskazuje Sąd I instancji, wy-
sokość odpowiedniej sumy, której przyznanie następuje w ustawowych 
ramach art. 445 § 1 k.c., zależy głównie od rozmiarów doznanej przez 
osobę poszkodowaną krzywdy, a ocenione to jest zawsze z uwzględnie-
niem całokształtu okoliczności sprawy.

Do tragicznych następstw w stanie zdrowia powódki dochodzi 
w wyspecjalizowanej placówce leczniczej, która winna była zapewnić 
właściwe standardy lecznicze przebywającej w niej pacjentce. Młoda 
kobieta, krótko po zawarciu związku małżeńskiego, w trakcie przebie-
gającego bez powikłań porodu, na skutek niedopełnienia obowiązków 
przez lekarza anestezjologa, doznaje na skutek niedotlenienia mózgu 
rozległego uszkodzenia ośrodka systemu nerwowego, a rokowania co 
do jej stanu zdrowia są niepomyślne. W najlepszym okresie swojego 
życia jest osobą pozbawioną kontaktu z otoczeniem, nie wykonuje żad-
nych czynności samodzielnie, do końca życia zdana jest wyłącznie na 
opiekę najbliższych oraz pomoc osób trzecich. (…).

Zadośćuczynienie nie może być symboliczne, powinno mieć cha-
rakter kompensacyjny, stanowić pewną dolegliwość dla osoby powo-
dującej powstanie szkody. Jednocześnie musi być zindywidualizowane 
w ramach dokonujących się zmian społeczno-gospodarczych. Nawet 
przy wspomnianej funkcji zadośćuczynienia, to rozmiar i intensywność 
doznanej krzywdy zawsze rzutuje na jego wysokość, a także natężenie 
winy sprawcy.

Dlatego też podzielić należy w tym zakresie pogląd Sądu I instancji 
co do wysokości zadośćuczynienia, jak i motywy pogląd ten uzasad-
niające.

Coraz częstsze przypadki zaniedbań (rażącego niedbalstwa) ze stro-
ny osób powołanych do ratowania życia i zdrowia pacjentów muszą 
nieść za sobą poważne dolegliwości fi nansowe dla placówek, w których 
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dochodzi do lekceważenia podstawowych zasad leczniczych. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lu-
tego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur me-
dycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjo-
logii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz U. Nr 37, 
poz. 215) świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji, polegające na 
wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia przewodowe-
go: zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, mogą być udzielone 
wyłącznie przez lekarza anestezjologa (§ 6), który powinien znajdować 
się w bezpośredniej bliskości pacjenta przez cały czas trwania znie-
czulenia (§ 13 ust. 1). W sposób oczywisty dyżurująca lekarz aneste-
zjolog procedury te naruszyła, polecając położnej podanie części daw-
ki środka anestetycznego; nie kontrolowała przez cały okres trwania 
znieczulenia pacjentki i nie monitorowała jej za pomocą sprzętu. Brak 
protokołu znieczulenia utwierdza w przekonaniu o zlekceważeniu obo-
wiązującego przy tego rodzaju zabiegu procedur, a twierdzenie o nie-
istnieniu obowiązku jego sporządzenia jest w oczywistej sprzeczności 
z § 15 cyt. rozporządzenia. Większość placówek służby zdrowia ma 
trudności fi nansowe, lecz nie może to wpływać na ograniczenie sumy 
odszkodowań należnych pacjentom doznającym tak poważnych, nieod-
wracalnych następstw w stanie zdrowia. (…). 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 322 k.p.c. w zakresie poniesionych 
wydatków możliwe było zasądzenie odpowiedniej sumy z uwzględnie-
niem jednak wszystkich okoliczności sprawcy, co też Sąd I instancji 
uczynił. 

G L O S A

1. W „procesach lekarskich” często okazuje się, że szkoda, którą do-
znał pacjent podczas zabiegów medycznych, nie jest skutkiem błędu 
sztuki lekarskiej, diagnostycznego czy terapeutycznego, braku wiedzy 
lub kwalifi kacji lekarza czy reakcji organizmu, której nie można było 
przewidzieć, lecz błędów organizacyjnych i zaniedbań lekarzy lub per-
sonelu medycznego albo naruszenia standardów postępowania i proce-
dur medycznych, jak w danej sprawie. Tym wtedy trudniej pacjentowi 
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pogodzić się z myślą, że gdyby nie to wadliwe działanie (zaniechanie) 
zakładu opieki zdrowotnej, lekarzy, personelu medycznego, nie mające 
związku z wiedzą medyczną, to szkody by nie było. Na tle licznych pro-
cesów odszkodowawczych za szkody wyrządzone przy leczeniu liczba 
tych, gdzie chodzi o błąd sztuki lekarskiej, traktowany ściśle jako dzia-
łanie w zakresie diagnozy i terapii sprzeczne z nauką medyczną, jest 
niewielka.

Błędy organizacyjne wskazujące na wadliwe funkcjonowanie za-
kładu (np. nieuzasadniona odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala lub 
zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej, gdy stan pacjenta wymaga na-
tychmiastowego działania, brak specjalistów na oddziale, gdy jest to 
konieczne, zaniedbania w zakresie organizacji bezpieczeństwa, higieny 
i opieki nad chorym, wadliwe aparaty i urządzenia, wadliwość w iden-
tyfi kacji pacjenta i dokonanie zabiegu na innym chorym, przydziele-
nie lekarzowi niefachowego bądź w zbyt małej liczbie personelu, itp.)1 
– jest to wina własna zakładu (art. 415 k.c.), natomiast inne zaniedbania 
stanowią o niedołożeniu należytej staranności przez lekarzy i personel 
medyczny, za który zakład odpowiada jak za podwładnych (art. 430 
k.c.). Tak samo należy traktować brak wiedzy, jak i nieprzestrzeganie 
standardów postępowania i procedur medycznych, co jest szczegól-
nie naganne. Z tego wynikają poważne szkody, jak zabiegi operacyj-
ne oczywiście zbędne, wadliwie odebrane porody ze szkodą dla matki 
lub narodzonego dziecka, pomyłki i błędy techniczne, których można 
było uniknąć (np. pozostawienie narzędzi chirurgicznych w polu opera-
cyjnym), podejmowanie się przez lekarzy zabiegów, do których nie są 
kwalifi kowani lub bez konsultacji ze specjalistami itp.2 To już nie jest 
zwykłą winą, lecz z reguły rażącym niedbalstwem.

Jeżeli lekarz (czy pielęgniarka) nie jest zatrudniony na umowie o pra-
cę (a więc nie jest podwładnym), lecz na tzw. „kontrakcie” – jako przed-
siębiorca (świadczący usługi w szpitalu w ramach swojej działalności 
gospodarczej), to zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej (1991) odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pacjento-
wi ponoszą solidarnie zakład opieki zdrowotnej i lekarz (art. 35 ust. 1–2 

1 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. VIII, Toruń 2007, s. 338 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, 
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007, s. 47 i n. 

2 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 173 i n. 
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ustawy; rozporz. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 VII 1998 r. 
w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, 
Dz.U. Nr 93, poz. 592). 

Oczywistą jest przy tym rzeczą, że jeżeli pacjent wyrażając „świa-
domą” (poinformowaną) zgodę na zabieg operacyjny czy inne leczenie, 
bierze na siebie ryzyko niepowodzenia3, to nie obejmuje swoją zgodą 
błędy organizacyjne i inne zaniedbania oraz brak wiedzy lekarzy i nie-
przestrzeganie standardów i procedur medycznych. W tym zakresie nic 
nie może zwolnić od odpowiedzialności za szkody zakład leczniczy (le-
karzy, personel medyczny). Z uwagi na przedmiot usług medycznych, 
jakim jest życie i zdrowie ludzkie, wymagać można i trzeba wysokiej, 
szczególnej staranności profesjonalistów (art. 355 k.c.). Niejednokrot-
nie mówił o tym w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy, a także sądy 
niższych instancji. Wynika to zresztą nie tylko z norm prawnych i sta-
nowiska przyjętego w orzecznictwie sądowym, lecz także z przysięgi 
Hipokratesa, z zasad etycznych, o czym nie zawsze się pamięta. Przy-
pomnieć trzeba zwłaszcza dawniejsze orzeczenie SN z 7 I 1966 r. (I CR 
396/65)4, w pełni aktualne: „Poza przepisami ustawy lub postanowie-
niami regulaminów i okólników wiążących określonych pracowników, 
każdego wiążą wskazania wynikające z istoty wykonywanych funkcji 
czy to etyki związanej z danym zawodem. Jeżeli chodzi o zawód leka-
rza, to wymagania te muszą być ze względu na daleko idące skutki jego 
pracy specjalnie wysokie”. 

2. Glosowana sprawa jest kolejną, w której sądy wytknęły szpita-
lom uchybienia w organizacji oddziału ginekologiczno-położniczego 
i brak nadzoru nad rodzącą matką dziecka, co powodowało tragiczne 
skutki dla dziecka5, a tym razem dla matki. 5 lat temu powódka, mło-
da, zdrowa kobieta, odbyła poród w znieczuleniu, który przebiegał bez 
żadnych komplikacji. Jednakże po urodzeniu dziecka przed wyłyżecz-
kowaniem jamy macicy i zszyciem krocza, otrzymała drugą, zbyt dużą 
dawkę znieczulenia, co – zdaniem biegłego – mogło doprowadzić do 

3 Por. M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 95 i n.
4 OSPiKA 12/1966, poz. 278, z glosą M. Sośniaka.
5 Zob. z ostatnich lat orzecz. SA w Poznaniu z 19 IV 2000 r., I ACa 1146/99, PiM 13/2003, z glosą M. Neste-

rowicza; orzecz. SA w Lublinie z 10 I 2002 r., I ACa 576/01, OSP 2/2003, poz. 23, z glosą M. Nesterowicza. 
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 porażenia mięśni oddechowych i zatrzymania oddechu. Zdaniem Sądu 
można z dużym prawdopodobieństwem uznać, że zatrzymanie odde-
chu i krążenia było związane z nadmierną dawką znieczulenia, skoro 
pozwany szpital nie wykazał, że taka reakcja organizmu została spo-
wodowana inną przyczyną. Liczne błędy organizacyjne spowodowały, 
że akcja ratownicza była bezskuteczna: brak było właściwej obserwacji 
i monitoringu po porodzie, co mogło pozwolić na wcześniejsze wy-
krycie pogarszającego się stanu powódki6; akcję ratowniczą prowadził 
chirurg, a nie anestezjolog, nie podjęto jednocześnie czynności sztucz-
nej wentylacji płuc i masażu serca, brak było specjalistycznego sprzę-
tu. Nie wszystko można było dokładnie wyjaśnić, gdyż zaginęła karta 
obserwacyjna pacjentki, a dokumentacja anestezjologiczna była pro-
wadzona niewłaściwie, nie założono karty znieczuleń. W szpitalu nie 
opracowano również procedur w zakresie nadzoru nad pacjentkami po 
porodzie zewnątrzoponowym; nie przygotowano schematu postępowa-
nia w razie powikłań po takim porodzie i nie zabezpieczono natychmia-
stowej dostępności niezbędnego sprzętu.

Zdaniem sądu orzekającego „żaden dowód, w tym opinia biegłego, 
nie wskazuje wprost, że określone błędy i zaniedbania pozwanego szpi-
tala i jego personelu doprowadziły do zatrzymania oddechu i krążenia 
u powódki. Niemniej w tym przypadku doszło do sekwencji zdarzeń na-
stępujących kolejno po sobie, w których jedne zaniedbania następowały 
po drugich, doprowadzając w konsekwencji do zatrzymania oddechu 
i krążenia. Ustalenie to nastąpiło z dużą dozą prawdopodobieństwa, gra-
niczącą z pewnością. Niewątpliwe jest, że nadzór nad powódką po poro-
dzie był niewłaściwy, a w zasadzie go nie było. Niewątpliwym też jest, 
że doszło do nieumiejętnie przeprowadzonej akcji resuscytacyjnej…”. 

Powódka na skutek niedotlenienia mózgu doznała rozległego uszko-
dzenia ośrodka systemu nerwowego, do dzisiaj nie odzyskała przytom-
ności, nie ma kontaktu z otoczeniem, nie wykonuje żadnych czynności 
samodzielnie, prognozowanie jest niepomyślne. 

Sąd zasądził roszczenia odszkodowawcze powódki, w tym wysokie 
zadośćuczynienie w kwocie 500.000 zł. Odrzucił bezzasadny argument 

6 Na obowiązek lekarza nadzoru pooperacyjnego nad pacjentem zwraca się uwagę w orzecznictwie wielu 
państw – zob. T. Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l´hospital, Bruksela 1996, s. 259 i n., 
265 i n., 467; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 78 i n. 
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pozwanego szpitala, że „powódka wyraziła zgodę na odbycie porodu 
w znieczuleniu, wszystko przebiegało prawidłowo i nie można było 
przewidzieć tak niespodziewanej reakcji organizmu ani jej zapobiec”. 

W świetle opinii biegłych i oceny materiału dowodowego tylko 
poród przebiegał prawidłowo, a dalej to już cykl zaniedbań, błędów 
organizacyjnych i nieprzestrzegania procedur medycznych w zakresie 
anestezjologii. 
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