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Mirosław Nestorowicz, Karol Śliwka1

Pobieranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów do 
celów naukowych – problem prawny i medyczny

I. Analiza prawna

Ustawa z 26.X. 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tka-
nek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682) przewidywała, że komórki, 
tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich w celach diag-
nostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych, jeżeli osoba 
zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu (art. 2, 4), a także w czasie sekcji 
zwłok dokonywanej na podstawie odrębnych przepisów w celu rozpo-
znania przyczyny zgonu. Formy sprzeciwu określał art. 5 ustawy oraz 
odpowiednie rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Unormowanie to było krytykowane w doktrynie2 jako mało precy-
zyjne i zbyt daleko idące, gdyż w braku sprzeciwu pozwalało pobierać 
komórki, tkanki i narządy nie tylko do przeszczepiania (celu leczni-
czego), a tego dotyczyła „ustawa transplantacyjna”, lecz dla innych 
wymienionych wyżej celów. Takie unormowanie nie było spotykane 
w ustawodawstwach europejskich, w których system braku sprzeciwu 
(domniemanej zgody) przeważnie dotyczył tylko celów transplantacji. 
Pobranie komórek, tkanek i narządów dla innych celów wymagało na 
ogół wyraźnej zgody wyrażonej za życia pacjenta (zwłaszcza dla celów 
dydaktycznych).

Dlatego ustawodawca w nowej ustawie z 1.VII. 2005 r. o pobiera-
niu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 

1 Prof. dr hab. n. med. Karol Śliwka jest kierownikiem Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum 
UMK i przewodniczącym Komisji Bioetycznej przy Collegium Medicum

2 Zob. M. Nesterowicz, List otwarty do Sejmu. Niedoróbka legislacyjna w ustawie o przeszczepach, „Rz”. 
Prawo co dnia z 10.VI.1996 r.
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(Dz.U. Nr 169, poz. 1411) unormowanie to poprawił dostosowując je 
ściśle do ustawy. Art. 5 ust. 1 ustawy stanowi, że: „Pobrania komó-
rek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepiania 
można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu”. 
Sprzeciw dotyczy więc tylko  przeszczepiania, co oznacza, że dla in-
nych celów wymagana jest uprzednia zgoda pacjenta. Interpretację taką 
utwierdza art. 21 ustawy, który głosi, że: „Komórki, tkanki lub narządy 
mogą być pozyskane w celu przeszczepienia z narządów lub ich części 
usuniętych z innych przyczyn niż w celu pobrania z nich komórek, tka-
nek lub narządów, po uzyskaniu zgody na ich użycie od dawcy lub jego 
przedstawiciela ustawowego”.

Jeżeli więc zmarły nie wyraził za życia zgody na „korzystanie” z jego 
ciała dla celów naukowych, diagnostycznych lub dydaktycznych, to 
brak jego sprzeciwu jest bez znaczenia. Nie może również zgody wy-
razić rodzina (następcy prawni, spadkobiercy), gdyż zwłoki ludzkie nie 
są rzeczą, nie powstaje na nich prawo własności, ani żadne inne prawo 
rzeczowe, nie należą do spadku, nie mogą stanowić przedmiotu dyspo-
zycji prawnych.3

Powyższe unormowanie ustawowe oznacza koniec badań nauko-
wych i postępu wiedzy. Takie badania wchodzą przeważnie w zakres 
eksperymentów medycznych, które wymagają pozytywnej opinii Ko-
misji Bioetycznej (art. 29 ustawy z 5. XII. 1996 r. o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty, Dz. U. tekst jedn. z 2008 r., Nr 136, poz. 875), 
lecz stosując się ściśle do przepisów ustawy transplantacyjnej można 
stwierdzić, że pozytywna opinia komisji nie wystarczy. Potrzebna jest 
zgoda potencjalnego dawcy (już nieżyjącego).

Jako przykłady takich badań naukowych można podać wiele dzie-
dzin nauki, m.in.: patomorfologia, gdzie wykorzystując zarchiwizowa-
ne bloczki parafi nowe z utrwalonymi wycinkami narządów pobranych 
w czasie sekcji zwłok bądź pobierając dodatkowo w czasie sekcji wy-
cinki narządów można przeprowadzać badania nowych metod diagno-
stycznych, które przysłużą się do precyzyjniejszych rozpoznań schorzeń 
u ludzi żywych, ułatwiając lepsze dopasowanie leczenia. W medycynie 
sądowej wykorzystując pobrane w czasie sekcji zwłok wycinki i płyny 

3 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. VIII, Toruń, 2007, s. 294.
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można dodatkowo dokonywać badań nowymi metodami diagnostycz-
nymi pozwalającymi ocenić przydatność tych metod do identyfi kacji 
osobniczej, oceny czasu zgonu, oceny stężenia leków u samobójców 
itd. Pozbawienie możliwości wykonywania badań naukowych na tkan-
kach i narządach pobranych ze zwłok, bez wyrażenia zgody za życia 
na takie postępowanie, uderza również w przyszłość transplantacji 
w przypadku prób rozszerzenia wachlarza narządów stosowanych do 
przeszczepu. W takim bowiem przypadku nie będzie możliwe przepro-
wadzenia badań naukowych na narządach wyizolowanych z ciał osób 
zmarłych, np. określenie ich przydatności do przeszczepu w zależności 
od upływu czasu zgonu.

Należy zaznaczyć, że do badań naukowych wykorzystuje się bądź 
pobrane do rutynowych badań wycinki narządów wewnętrznych nie-
wykorzystane w całości do badań rutynowych bądź dodatkowo pobie-
rane wycinki i skrawki narządów wewnętrznych.

W żadnym przypadku pobranie wycinków do badań nie ma wpływu 
na wygląd zewnętrzny zwłok.

W opracowaniu naukowym nigdy nie podaje się jakichkolwiek danych 
umożliwiających identyfi kację osoby, od której dokonano pobrania.

Najprostszym wyjściem z tego impasu prawnego byłaby zmiana 
art. 5 ust. 1 ustawy transplantacyjnej. Przepis ten powinien otrzymać 
brzmienie: „Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich 
w celu ich przeszczepienia albo w celach diagnostycznych lub nauko-
wych można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprze-
ciwu. Rozszerzony więc zostałby zakres zgody domniemanej poten-
cjalnego dawcy (system opting out), a zgoda „wprost” (system opting 
in) dotyczyłaby tylko celów dydaktycznych.

Dla porównania można wskazać ustawodawstwo francuskie, na którym 
warto się wzorować. Kodeks zdrowia publicznego pozwala na pobranie 
organów osoby zmarłej dla celów leczniczych lub naukowych (des fi ns 
 therapeutiques ou scientifi ques), jeżeli zmarły za życia nie wyraził sprze-
ciwu w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza poprzez wpis w rejestrze narodo-
wym (art. L. 1232-1, zmieniony przez ustawę nr 2004-800 z 6. VIII. 2004 r. 
o bioetyce). Natomiast organy pobrane podczas interwencji chirurgicznej 
mogą być użyte dla celów leczniczych lub naukowych, jeżeli pacjent, bę-
dąc o tym informowany, nie wyraził sprzeciwu (art. L. 1235-2).
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II. Przykłady badań naukowych
1. Podłoże genetyczne samobójstwa

Samobójstwo jest zjawiskiem trudnym do wytłumaczenia, jego pod-
łoże jest z pewnością wieloczynnikowe, ale zdecydowanie najczęściej 
jako główną przyczynę powzięcia decyzji o odebraniu sobie życia po-
daje się zaburzenia psychiczne. Poszukując więc podłoża molekularne-
go zachowań samobójczych skupiono się na genach, w których opisano 
polimorfi zmy mające związek z występowaniem depresji i zaburzeń 
lękowych. Badania przeprowadzone na próbkach DNA pobranych od 
ofi ar samobójstw być może pozwolą na określenie związku pomiędzy 
wariantami SNP w pozycjach K 472 w genie COMT, 1083 w genie 
A2aR, 331 w genie PGR i 1019 w genie 5HT1A, a występowaniem 
zachowań samobójczych oraz mogą przyczynić się do określenia gene-
tycznych markerów samobójstw.

Dodatkowo wykonane badania toksykologiczne krwi pobranej od 
tych osób w czasie sekcji zwłok pozwolą na określenie czy dana osoba 
w chwili targnięcia się na życie była czy też nie pod działaniem leków 
antydepresyjnych, a badania toksykologiczne włosów i paznokci po-
branych w czasie sekcji zwłok pozwolą dodatkowo na ustalenie czy 
zmarły w przeszłości brał leki antydepresyjne.

W ramach pracy planuje się dokonać analizy 70 próbek DNA oraz 
krwi i niewielkiej ilości włosów i paznokci zebranych podczas sekcji 
zwłok ofi ar samobójstw przeprowadzonych w Katedrze Medycyny 
 Sądowej.

2.  Obecność i charakterystyka receptorów opioidowych 
i endogennych opioidów w miąższu płucnym i sercu, 
pobranych ze zwłok ludzkich

Celem badań jest wykazanie obecności receptorów opioidowych 
i endogennych opioidów w niezmienionej chorobowo tkance płucnej 
i sercu człowieka przy pomocy badań immunocytochemicznych jak 
i określenie ich lokalizacji, typów oraz gęstości rozmieszczenia. Po-
służy to do porównania gęstości receptorów opioidowych w tkance 
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zdrowej i zmienionej chorobowo. Punktem odniesienia będzie materiał 
śródoperacyjny pobrany w czasie zabiegów torakochirurgicznych od 
chorych na nowotwory.

Dotychczas nie prowadzono badań lokalizacyjnych tych recepto-
rów jak i endogennych opioidów w tkance mięśniowej serca. Badania 
te będą pierwszym etapem badań czynnościowych, oceniających rolę 
wymienionych receptorów w drogach oddechowych i sercu człowie-
ka oraz mogą pozwolić na wykorzystanie terapeutyczne egzogennych 
opioidów w kaszlu i duszności, towarzyszących różnym stanom choro-
bowym.

Wycinki narządów, o średnicy co najmniej 1 cm będą pobierane 
w czasie sekcji zwłok osób z nieuszkodzonymi urazowo płucami lub 
sercem, od osób u których nie stwierdzono zmian chorobowych w ukła-
dzie oddechowym lub krążenia i osób, o których z wywiadu przeprowa-
dzonego z rodziną wynika, że nie paliły papierosów. To ostatnie kryte-
rium potwierdzone będzie badaniami laboratoryjnymi co do obecności 
we krwi nikotyny lub kotyniny.

3.  Pomiary gęstości ładunku elektrycznego na powierzchni błon 
komórkowych erytrocytów biorców nerek oraz śledziony, 
bioptatu nerki, pozyskanych podczas pobierania dla celów 
transplantacyjnych narządów od zmarłych dawców

Celem badań będzie określenie gęstości ładunku elektrycznego na 
powierzchni błon różnych komórek poddanych zimnemu niedokrwie-
niu i ustalenie czy tkanki te mogą okazać się przydatne dla transplan-
tacji. Materiał będzie pobierany drogą biopsji cienkoigłowej, co jest 
rutynowym badaniem podczas zimnego niedokrwienia, ale wyniki 
badań naukowych mogą mieć wpływ na poprawę warunków przecho-
wywania narządów, co może posłużyć do podniesienia efektów trans-
plantacji.

Do badań zostanie pobrana krew, wycinek śledziony o średnicy oko-
ło 3 cm oraz bioptaty z nerek.

Badanie to jest rażącym przykładem braku unormowań prawnych 
związanych z prowadzeniem badań naukowych na narządach osób 
zmarłych, które pozwalają rozszerzyć przydatność narządów dla celów 
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transplantacyjnych. Na pobranie narządów do celów  transplantacyjnych 
wystarczający jest brak sprzeciwu, wyrażony za życia dawcy, ale 
w świetle obowiązujących przepisów brak sprzeciwu nie jest tożsamy 
z wyrażeniem zgody na prowadzenie badań naukowych, pozwalających 
na wprowadzenie nowych kryteriów oceniających przydatność narzą-
dów do celów transplantacyjnych.

4.  Ocena zawartości glikogenu w narządach wewnętrznych 
w zależności od przemian pośmiertnych

Glikogen, jako zapasowa substancja energetyczna, uwalnia się z na-
rządów w przypadkach niedoborów pokarmowych bądź w sytuacjach 
narażenia na działania niskiej temperatury otoczenia. Ocena zawar-
tości glikogenu w preparatach wątroby wykorzystywana jest w me-
dycynie sądowej jako jeden z markerów śmierci z wychłodzenia. Nie 
prowadzono natomiast badań w jak długim okresie czasu po zgonie, 
a zwłaszcza w związku z rozwojem zmian pośmiertnych, można wy-
korzystywać zawartość glikogenu dla ustalenia śmierci z powodu 
ochłodzenia ciała. W tym celu planuje się pobranie ze zwłok około 
50 g wątroby i po określeniu stężenia glikogenu w narządzie bezpo-
średnio po pobraniu, przeprowadzone będą badania stężenia glikogenu 
w zmieniających się, pod wpływem procesów pośmiertnych, pozosta-
łych fragmentach narządu.

Badania o podobnym charakterze, związane z ustaleniem tzw. czasu 
śmierci, to jest okresu, jaki upłynął od zgonu do chwili badania zwłok, 
prowadzone są na całym świecie, bowiem pozwalają na podstawie ob-
serwowanych zmian fi zyko-chemicznych, zachodzących w ciele osób 
zmarłych, ustalić kryteria wykorzystywane w praktyce dla ustalenia 
czasu zgonu. Do badań takich należy np. ocena stężenia potasu w pły-
nach ustrojowych związana z ucieczką potasu po śmierci z wnętrza 
komórek narządów i krwi, ocena stężenia związków wysokoenerge-
tycznych, ocena pobudliwości pośmiertnej mięśni czy też ocena re-
aktywności poszczególnych tkanek na zewnętrzne bodźce. Badania te 
często połączone są z poszukiwaniem wypadających ogniw w łańcuchu 
reakcji specyfi cznych dla określonej tkanki.
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5.  Porównanie właściwości skóry ludzkiej konserwowanej glicerolem 
i skóry ludzkiej konserwowanej glicerolem sterylizowanej 
radiacyjnie na przebieg gojenia rany oparzeniowej u dzieci

Na oddziale chirurgii dziecięcej w leczeniu oparzeń skóry tymczasowo 
zabezpieczono rany oparzeniowe opatrunkami biologicznymi ze skóry 
pochodzącej ze zwłok, konserwowanej glicerolem. Producent takich opa-
trunków zapewniał sterylność dostarczonego materiału i bezpieczeństwo 
dla chorego przy stosowaniu takich opatrunków. Po utworzeniu Regio-
nalnego Banku Tkanek skóra ludzka pochodząca ze zwłok, konserwowa-
na glicerolem, dodatkowo poddawana była sterylizacji radiacyjnej. W ba-
daniach została przeprowadzona analiza porównawcza stosowania obu 
typów preparatów skóry, uwzględniająca czas leczenia szpitalnego, czas 
do wygojenia rany z uwzględnieniem głębokości oparzenia, wystąpie-
nia zakażenia w ranie wymagającej usunięcia opatrunku biologicznego.

6. Badania in vitro właściwości promujących kwasu rycynolowego

Celem pracy ma być poszukiwanie substancji pomocniczych, któ-
re w sposób odwracalny mają modyfi kować warstwę rogową skóry 
w celu zwiększenia jej przepuszczalności dla substancji czynnych, któ-
re powinny przenikać do skóry i dalej do krążenia ogólnego. Do badań 
winna być użyta skóra ludzka, niezmieniona procesami pośmiertnymi, 
przechowywana w temp. 20oC, pochodząca ze zwłok sekcjonowanych 
w zakładach medycyny sądowej lub patomorfologii.

7.  Ekstrakcja leków i ich pochodnych z materiału biologicznego 
(krew, mocz, homogenaty narządów wewnętrznych)

Badania dotyczą szerokiej gamy leków i używek, w tym środków 
psychoaktywnych i innych leków działających podobnie do alkoholu.

Dla celów naukowych opracowywane są metody diagnostyczne pozwa-
lające na wyosobnienie z materiału biologicznego badanych ksenobiotyków.

W odniesieniu do materiału biologicznego pobranego w cza-
sie sekcji zwłok dodatkowym utrudnieniem w analizie chemiczno- 
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-toksykologicznej jest obecność tzw. „tła biologicznego”, czyli obec-
ność związków, które powstają na skutek zmian zachodzących w zwło-
kach. Dlatego też przy opracowywaniu metod izolacji ksenobiotyków 
z materiału biologicznego przygotowuje się krzywe wzorcowe sporzą-
dzone z mieszaniny materiału biologicznego (np. krwi, moczu czy też 
homogenatów tkankowych) z odpowiednią ilością wzorca poszukiwa-
nego ksenobiotyku.

Tak prowadzone badania naukowe pozwalają na dobór lub opracowa-
nie odpowiedniej metody izolacji ksenobiotyku z materiału biologiczne-
go, co w przyszłości posłuży do badań diagnostycznych przy poszuki-
waniu określonego ksenobiotyku w indywidualnym przypadku.

8. Inne badania 

Zarówno w patomorfologii jak i medycynie sądowej przechowywa-
ne są wycinki narządów pobranych w czasie sekcji zwłok, zatopione 
w bloczkach parafi nowych, z których sporządza się preparaty histopato-
logiczne. Wycinki te rezerwowane są dla celów diagnostycznych lub dla 
potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Dla tych celów stosuje się odpowied-
nie metody diagnostyczne związane z aktualnym poziomem wiedzy.

Przechowywane w archiwach tych placówek bloki parafi nowe z wy-
cinkami narządów wewnętrznych często mogą posłużyć do opracowa-
nia i oceny przydatności nowych metod diagnostycznych, które mogą 
poszerzyć wiedzę o określonym schorzeniu czy też posłużyć do opraco-
wań populacyjnych, a tym samym wpłynąć na rozszerzenie bądź uści-
ślenie warsztatu diagnostycznego.

Ustawowy wymóg posiadania zgody wydanej za życia zmarłego jest 
całkowicie nieuzasadniony dla spraw związanych z badaniem materia-
łu pochodzącego z lat poprzednich, np. z ubiegłych wieków. Materiał 
taki stanowi podstawę do rutynowych badań antropologów, genetyków 
sądowych i innych odkrywających zawiłe zagadki wieków minionych.

Dlatego też zakres modyfi kacji art. 5 ustawy transplantacyjnej 
w brzmieniu podanym we wstępie niniejszego opracowania jest zasad-
ny, bowiem obecny stan prawny w praktyce wyklucza możliwość pro-
wadzenia badań naukowych na materiale pobranym ze zwłok ludzkich, 
podnoszących stan wiedzy medycznej.
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Antropologia rozdziału XIX Kodeksu karnego

Ochrona życia i zdrowia człowieka jest jedną z podstawowych funk-
cji państwa i prawa. Z uwagi na ochronę tych właśnie dóbr ludzie, zda-
niem Tomasza Hobbes’a, Johna Locke’a, Jana Jakuba Rousseau i wielu 
innych, zawarli umowę społeczną tworząc społeczeństwo i w kon-
sekwencji państwo1. Ochrona tych dóbr przewidziana jest naturalnie 
i w polskim systemie prawnym. Dla przykładu art. 38 Konstytucji 
RP stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi 
prawną ochronę życia”2 zaś ustawa karna, w Rozdziale XIX, zakreśla-
jąc zakres tej ochrony, penalizuje czyny mogące naruszać wspomniane 
dobra, jak również działania mogące doprowadzić do sytuacji, w któ-
rych dobra te będą zagrożone. Wprowadzenie karnoprawnej ochrony 
życia i zdrowia człowieka skłania więc do postawienia fundamental-
nych pytań: kto, w świetle norm prawa karnego, jest człowiekiem, kie-
dy ów byt powstaje oraz czym się charakteryzuje? 

Truizmem niewątpliwie jest stwierdzenie, że polski system praw-
ny, a w szczególności ustawa karna, nie zawiera defi nicji legalnej ter-
minu „człowiek”. Nazwa ta pojawia się jednak w tekście wspomnia-
nej ustawy. W rozdziale XIX Kodeksu karnego (dalej – KK), nazwa 
„człowiek” występuje aż czternastokrotnie (w art. 148 trzykrotnie, 
w art. 150 jednokrotnie, w art. 151 jednokrotnie, w art. 155 jednokrot-
nie, w art. 156 dwukrotnie, w art. 158 trzykrotnie, w art. 159 jedno-
krotnie, w art. 160 jednokrotnie i jednokrotnie w art. 162). Obok wspo-
mnianego terminu rozdział XIX KK operuje również innymi nazwami 
odnoszącymi się wprost do „istot ludzkich”3 jak: „dziecko w okresie 

1 Por. B. Russell, Dzieje fi lozofi i zachodu, Warszawa 2000, s. 633–635, 712–723 i 792–795.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483.
3 „Istota ludzka” rozumiana jest tu jako synonim jednostki przynależącej do gatunku homo sapiens sapiens 

bez względu na stopień jej rozwoju a także bez względu na jej status prawny.
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porodu” ( jednokrotnie w art. 149), „dziecko poczęte” (jednokrotnie 
w art. 152 i 153 oraz czterokrotnie w art. 157a), oraz „osoba” (jedno-
krotnie w art. 148, 157 oraz 160 i dwukrotnie w art. 161 i 162). 

Analizując poszczególne przepisy szybko dojść można do wniosku, 
że polska ustawa karna chroni życie ludzkie w zasadzie już od poczę-
cia. Naturalnie konkluzja ta doskonale wpisuje się w logikę polskiego 
systemu prawnego, zgodnie z którą przerywanie ciąży, co do zasady, 
objęte jest zakazem, a sytuacje opisane w ustawie z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
przerywania ciąży4, stanowią wyjątki od tejże zasady. Fakt ochro-
ny określonego dobra, w tym wypadku życia ludzkiego, niekoniecz-
nie jednak przesądzać musi o tym, iż z jurydycznego punktu widze-
nia, podmiot z istnieniem którego określone dobro bezpośrednio jest 
związane – w tym wypadku życie ludzkie – jest człowiekiem. Innymi 
słowy, określony status prawny danego bytu, zwłaszcza w tradycji po-
zytywizmu prawniczego, może być całkowicie niezależny, tak od jego 
statusu ontycznego, jak i moralnego, zaś – używając języka metafi zyki 
– ochrona istnienia, może być realizowania bez chronienia wprost isto-
ty danego bytu5.

Art. 148 §1 KK sankcjonuje podstawowy typ zabójstwa, kolejne pa-
ragrafy stosownie typy kwalifi kowane (§2–3) oraz typ uprzywilejowa-
ny (§4). W każdym przypadku przedmiotem czynności wykonawczej 
jest człowiek, zaś przedmiotem ochrony jego życie. Należy przy tym 
podkreślić, że jakość tego życia pozostaje prawnie irrelewantna, samo 
bowiem życie, w świetle antropologii rozdziału XIX KK, jest wartoś-
cią niestopniowalną. Żadne okoliczności, mogące mieć nawet bez-
pośredni wpływ na to fundamentalne dobro z perspektywy jednostki 
(włącznie z cierpieniem, które popycha jednostkę do wyrażenia żąda-
nia jej uśmiercenia), nie wpływają ani na zakres, ani na intensywność 
jego ochrony. Jak bowiem podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
17 lutego 1989 r. „życie każdego człowieka niezależnie od wieku, stanu 
zdrowia, reprezentowanego poziomu wiedzy, kultury, stanu rodzinne-
go i realnej społecznej przydatności, jest wartością naczelną i podlega 

4 Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 z późn. zmianami.
5 Na temat pojęcia istoty i istnienia patrz np. M. A. Krąpiec, Metafi zyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1995, 

s. 24, 343–367. 
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jednakowej ochronie prawnej. Jest niedopuszczalne – ze względu na 
wymienione lub inne przesłanki dotyczące ofi ary zbrodni zabójstwa 
– wartościowanie jej życia i w związku z tym przenoszenie tych war-
tości na grunt przesłanek dotyczących wymiaru kary”6. Ewentualne 
więc różnice w sankcjach za poszczególne typy zabójstwa nie mogą 
być w żadnym wypadku uzasadniane „przymiotnikami”, którymi moż-
na dookreślić życie konkretnej jednostki, lecz jedynie zachowaniem 
sprawcy (szczególne okrucieństwo), związkiem z innymi przestępstwa-
mi (wzięcie zakładnika, gwałt, rozbój), motywacją sprawcy (zasługu-
jącą na szczególne potępienie), użyciem określonych narzędzi (broni 
palnej lub materiałów wybuchowych), zabójstwem jednym czynem 
więcej niż jednej osoby, wcześniejszym prawomocnym skazaniem za 
zabójstwo, albo afektem (silnym wzburzeniem sprawcy uzasadnionym 
okolicznościami). 

Jakość życia pozostaje prawnie irrelewantna nawet w przypadku 
tzw. zabójstwa eutanatycznego, które w istocie stanowi uprzywilejo-
wany typ zabójstwa (art. 150 §1 KK). Podkreślić bowiem należy, że 
uprzywilejowanie tego typu zabójstwa nie wynika bezpośrednio ze 
stanu zdrowia ofi ary, lecz wyrażanego przez nią żądania pozbawienia 
jej życia (stąd nazwa „zabójstwo na żądanie”) oraz współczucia, które 
kieruje sprawcą przestępstwa (stąd nazwa „zabójstwo z litości”). Natu-
ralnie w literaturze przedmiotu powszechnie przyjmuje się, że współ-
czucie sprawcy w stosunku do ofi ary wynika bezpośrednio ze stanu 
zdrowia tej ostatniej, a zwłaszcza jej fi zycznych i psychicznych cier-
pień7, niemniej jednak nie daje ono podstaw do wyprowadzenia wnio-
sku, że jakość życia ofi ary wpływa w tym wypadku na standardy jego 
ochrony. Na marginesie warto odnotować, że przedmiotem kontrower-
sji jest kwalifi kacja prawna czynu, w przypadku gdy ofi ara, podlega-
jąc jedynie cierpieniom psychicznym żądała pozbawienia jej życia, zaś 
sprawca działał pod wpływem współczucia dla ofi ary. We współczesnej 
literaturze przedmiotu z reguły przyjmuje się, że cierpienie  psychiczne 

6 IV KR 15/89, OSNKW 1989/5-6/42.
7 Zob. np. A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2007, s. 281; A. Marek, Prawo karne, Warsza-

wa 2007, s. 433; Tenże, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 319; A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, 
Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, 
W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do art. 117–277 k.k., Kraków 2006, 
s. 287.
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może być najwyżej pochodną cierpienia fi zycznego, które można uznać 
w przypadku zabójstwa eutanatycznego za relewantne prawnie, a tym 
samym w opisanych sytuacjach art. 150 §1 KK nie znajduje zastosowa-
nia8. Niemniej jednak zauważyć należy, że przytoczony pogląd nie jest 
wynikiem analizy językowej art. 150 §1 KK, który mówiąc o współ-
czuciu absolutnie nie determinuje jego powodów9. Co więcej, wydaje 
się, że z punktu widzenia jednostki żądającej jej uśmiercenia, to właś-
nie cierpienie psychiczne (niemożność akceptacji określonego stanu) 
jest bezpośrednim motywem tegoż żądania (podobnie cierpienia psy-
chiczne wydają się być najczęstszymi motywami samobójstw)10. 

Niestopniowalność wartości życia człowieka potwierdza również 
norma zawarta w art. 149 KK regulującym problematykę dziecio-
bójstwa11. Już samo umiejscowienie wspomnianej normy pomiędzy 
art. 148 KK a art. 150 KK, regulującymi różne typy zabójstw, wska-
zuje, że wartość chronionego dobra nie może być zgoła odmienna od 
wartości dóbr chronionych w sąsiednich przepisach. Dzieciobójstwo, 
z uwagi na sankcję, uznać należy za uprzywilejowany typ zabójstwa 
– sankcją karną jest pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5. Pod-
kreślić jednak wyraźnie należy, że wspomniane uprzywilejowanie doty-
czy jedynie matki dziecka, która de iure może być jedynym podmiotem 
tego przestępstwa. Co więcej, ustawodawca określił granice temporal-
ne oraz okoliczności, w których zabójstwo dziecka będzie uprzywilejo-
wane – okres i wpływ porodu. Tym samym, jeśli zabójstwo noworodka 
nie będzie miało związku ze wspomnianymi okolicznościami (np. no-

8 Zob. np. A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, 
J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), op. cit., s. 287; R. Citowicz, Prawno-
karne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci, Warszawa 2006, s. 138–140; M. Flemming, 
B. Michalski, W. Radecki, R. Stefański, J. Warylewski, J. Wojciechowska, A. Wąsek (red.), J. Wojciechowski, 
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221, t. I, Warszawa 2006, s. 262; L. Gardocki, 
Prawo karne, Warszawa 2007, s. 233; A. Grześkowiak (red.), op. cit., s. 281; A. Marek, Prawo karne, Warszawa 
2007, s. 433; Idem, Kodeks karny…, op. cit., s. 319; R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 
2007, s. 273.

9 Zob. np. M. Cieślak, Polskie prawo karne, Warszawa 1994, s. 384; M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Ka-
lisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Kraków 2006, s. 301.

10 Autor niniejszego opracowania zgadza się z poglądem, że – co do zasady – to właśnie cierpienie fi zyczne 
powinno być warunkiem skutecznego żądania zabójstwa eutanatycznego, jednak w obecnym stanie prawnym 
traktuje ów pogląd, jako postulat de lege ferenda.

11 A. Marek podkreśla, że nazwa „dzieciobójstwo”, z uwagi na fakt, iż artykuł 149 KK nie dotyczy w isto-
cie wszelkich sytuacja, w których dochodzi do zabójstwa dziecka, jest nieadekwatna i proponuje jej zastąpienie 
nazwą „zabójstwo noworodka”. Zob. A. Marek, Prawo karne, op. cit., s. 434. 
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wonarodzone dziecko nie będzie miało ludzkiej postaci – monstrum 
vel prodigium) lub też sprawcą będzie osoba współdziałająca z matką, 
w grę wchodzić będzie odpowiedzialność na podstawie jednego z ty-
pów zabójstw określonych w art. 148 KK. 

Poza tym, iż życie człowieka w świetle aksjologii Kodeksu karnego 
jest wartością niestopniowalną, podkreślić należy, iż nie jest ono do-
brem przynależnym jedynie konkretnej jednostce, która zainteresowa-
na jest jego ochroną, ale także stanowi obiektywną wartość społeczną. 
Wspomniane społeczne znaczenie dobra prawnego, jakim jest życie 
człowieka, podkreślone zostało m.in. w częściowo zanalizowanym już 
art. 150 KK oraz art. 151 KK. W przypadku zabójstwa eutanatycznego 
mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której życie przestało być już 
wartością zasługującą na ochronę z perspektywy określonej jednostki 
i w związku z tym żąda ona od innej osoby pomocy w jego zakoń-
czeniu. Utrzymanie więc sankcji za zabójstwo eutanatyczne stanowić 
może dowód na to, iż ustawodawca uznaje życie człowieka za war-
tość istotną z publicznego punktu widzenia, nawet w sytuacji, gdy jego 
ochrona z punktu widzenia „nosiciela tego dobra” – konkretnej jednost-
ki, jest niepożądana12. Innymi słowy, w świetle antropologii Rozdzia-
łu XIX KK jednostka nie ma możliwości swobodnego dysponowania 
własnym życiem w kwestiach dotyczących jego nienaturalnego zakoń-
czenia. Na marginesie odnotujmy, że tego rodzaju perspektywa przy-
jęta została również przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który 
w sprawie Pretty v. Zjednoczone Królestwo13 orzekł, że prawo do życia 
jako takie nie zawiera prawa do śmierci, a zatem nie istnieje możliwość 
wyprowadzenia z niego zasady samostanowienia jednostki o własnym 
życiu i śmierci14. 

Ujęcie przez ustawodawcę życia ludzkiego w kategoriach dobra 
obiektywnego znajduje wyraz w treści art. 151 KK, w którym penali-
zowana jest zarówno pomoc w samobójstwie, jak i namawianie do nie-
go. Tym samym, zgodnie z tendencją współczesnych ustawodawstw, 

12 Por. P. Góralski, Prawne i społeczne aspekty eutanazji, Kraków 2008, s. 199; H. Popławski, Zabójstwo 
na żądanie pod wpływem współczucia, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1981, nr 1, s. 16. 

13 Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02.
14 N. Cieslewicz, O. Nawrot, Prawo kontra moralność: Milczenie Terri, (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące 

ścieżki fi lozofi i prawa, Warszawa 2008, s. 62 – 64.
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 odstępuje się od karania samobójcy, w przypadku gdy zamach na włas-
ne życie jest nieskuteczny, lub jego najbliższych, w przypadku gdy za-
mach jest skuteczny (tak jak to miało miejsce w prawie feudalnym), nie 
rezygnując jednak z karania osób, które namawiają lub pomagają w sa-
mobójstwie, nawet jeśli nie prowadzi ono do śmierci ofi ary. Ów brak 
sankcji w stosunku do niedoszłego samobójcy nie uprawnia naturalnie 
do wyprowadzenia wniosku o możliwości samostanowienia jednostki 
w kwestiach sztucznego zakończenia własnego życia. Zamach na włas-
ne życie, w świetle norm Kodeksu karnego, a także art. 38 Konstytucji 
RP, uznać bowiem należy za zamach bezprawny. Stąd też ewentual-
ne działania osoby trzeciej uniemożliwiającej dokonanie samobójstwa 
oceniane być mogą w kategoriach obrony koniecznej (art. 25 KK) lub 
stanu wyższej konieczności (art. 26 KK). 

Powyższe rozważania prowadzą do konstatacji, iż zgodnie z antro-
pologią Kodeksu karnego człowiek nie jest absolutnym dysponentem 
własnego życia. Życie stanowi wartość, która wykracza poza jego in-
dywidualność i staje się dobrem społecznym. Zerwanie z subiektywiza-
cją wartości życia ludzkiego i przejście do jej obiektywizacji skutkuje 
z jednej strony wzmocnieniem ochrony tego dobra, z drugiej natomiast 
powoduje, iż sfera wolności jednostki doznaje ograniczeń. Określenie 
bowiem życia człowieka jako dobra stanowiącego obiektywną wartość 
społeczną powoduje, że życie to nabywa ochrony przed wszelkimi dzia-
łaniami mogącymi je naruszać, w tym również ze strony jej bezpośred-
niego dysponenta. Zauważmy, że do pewnego stopnia podobnie ujmuje 
człowieka antropologia katolicka, zgodnie z którą „życie człowieka po-
chodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem 
w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego 
życia: człowiek nie może nim rozporządzać”15.

W świetle antropologii Rozdziału XIX KK ochrona życia, rozumia-
nego jako pewien proces biologiczny, przewidziana w zanalizowanych 
wyżej przepisach, dotyczy jedynie człowieka, a zatem istoty ludzkiej 
od momentu narodzin do śmierci. Innymi słowy, istota ludzka niena-
rodzona, w świetle wspomnianej antropologii nie może być nazwana 
człowiekiem, tak jak nie może być nazwana człowiekiem istota ludzka, 

15 Jan Paweł II, Evangelium vitae. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, AAS 87 (1995) 401–552, 
pkt. 39.
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u której doszło do trwałego i nieodwracalnego ustania czynności móz-
gu (śmierć mózgowa)16. Problem precyzyjnego określenia granicy tem-
poralnej, od której istota ludzka staje się człowiekiem, stanowił przed-
miot uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 roku17. 
Zgodnie ze wspomnianą uchwałą początkiem prawnokarnej ochrony 
życia i zdrowia człowieka jest chwila „rozpoczęcia porodu (wystąpie-
nia skurczów macicy, dających postęp porodu), a w wypadku operacyj-
nego zabiegu cesarskiego cięcia kończącego ciążę – (moment – O.N.) 
podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu”. 
Konstatacja ta stanowiła wynik wykładni systemowej, a także – w pew-
nym zakresie – funkcjonalnej przepisów KK. Już sąd rejonowy roz-
patrujący zagadnienie prawne, które ostatecznie stało się przedmiotem 
zasadniczej wykładni ustawy dokonanej przez SN, zauważył, że prze-
pisy KK inaczej chronią podmiot będący dzieckiem, które nie opuściło 
jeszcze łona matki (nawet jeśli osiągnęło zdolność do samodzielnego 
życia poza jej organizmem), a inaczej podmiot określany jako „czło-
wiek”. Tym samym przepisy KK odróżniają pojęcie „dziecko poczęte” 
od pojęcia „człowiek”, a „te same pojęcia – argumentuje Sąd – powinny 
być rozumiane na gruncie kodeksu jednakowo”. O ile więc – zdaniem 
SN – ustawodawstwo karne chroni życie ludzkie od poczęcia, o tyle 
z ochroną człowieka mamy do czynienia jedynie w pewnym okresie 
tego życia. 

Wyznaczenie początku prawnokarnej ochrony życia człowieka, a za-
tem uznanie z karnoprawnego punktu widzenia za człowieka istoty ludz-
kiej od chwili rozpoczęcia porodu albo podjęcia czynności zmierzają-
cych do przeprowadzenia zabiegu cesarskiego cięcia, stanowiło przede 
wszystkim wynik dokonanej przez SN wykładni art. 149 KK. SN zauwa-
żył, że – jak zostało to już wyżej podkreślone – w wypadku niestwier-
dzenia któregokolwiek ze znamion  dzieciobójstwa  odpowiedzialność 

16 Por. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów, Dz. U. Nr 169, poz. 1411.

17 I KZP 18/06, OSNKW 11/2006, poz. 97; Zob. również glosę krytyczną do wspomnianej uchwały autor-
stwa A.T. Olszewskiego, Glosa do uchwały z 26 X 2006, I KZP 18/06, „Państwo i Prawo” 5/2007, s. 140–144 
oraz glosy aprobujące autorstwa L.K. Paprzyckiego, Granice prawnokarnej ochrony życia i zdrowia człowieka 
na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r. (I KZP 18/06), „Prawo i Medycyna” 3/2007, 
s. 53–63 oraz J. Potulskiego, Defi nicja pojęcia „człowiek” w rozumieniu prawa karnego materialnego, „Gdań-
skie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 3/2007, s. 143–153.
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karna matki, jak i bez względu na okoliczności osób współdziałających, 
jest odpowiedzialnością karną za zabójstwo typu podstawowego wy-
nikającą z art. 148 KK. Konsekwentnie uznać należy, że przedmiotem 
czynności wykonawczej określonym w art. 149 KK jako „dziecko” bę-
dące w szczególnym okresie porodu (bez względu na jego etap), jest 
w istocie człowiek. Tym samym „okres porodu”, a ściślej moment jego 
rozpoczęcia uznać należy za chwilę, z którą rozpoczyna się prawno-
karna ochrona życia człowieka (chroniony byt z perspektywy prawa 
karnego staje się człowiekiem). Do tego momentu podmiot chroniony 
nazwany być może „dzieckiem poczętym” i jako taki nie stanowi de-
sygnatu nazwy „człowiek” w znaczeniu jaką nadaje jej Kodeks kar-
ny. „Odwołując się do uchwały z 2006 r., zauważyć jednak należy, co 
wręcz oczywiste, że istnienie przepisów art. 152, 153 i art. 157a K.K. 
wyklucza wszelkie wątpliwości co do tego, iż życie i zdrowie ludzkie 
od chwili poczęcia do śmierci są dobrami chronionymi przez prawo 
karne, choć o zakresie tej ochrony stanowią normy odrębne w wypad-
ku «dziecka poczętego» i «człowieka». Można tego nie akceptować, 
lecz nie można twierdzić (…), że w obowiązującym stanie prawnym 
zachowania [nieumyślne – przyp. SM] (…), podejmowane na szkodę 
dzieci nienarodzonych, ale już zdolnych do samodzielnego życia poza 
łonem matki, są jednak penalizowane w ramach całego Rozdziału XIX, 
traktującego o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Taki zabieg 
interpretacyjny, pomijający przywołane przepisy obowiązującego ko-
deksu karnego, jest nie do zaakceptowania”18.

Znaczenie okresu porodu, a ściślej momentu jego rozpoczęcia, dla 
prawnokarnej ochrony życia i zdrowia człowieka, skłoniło SN do zaję-
cia jednoznacznego stanowiska i w tej kwestii. Zdaniem SN w doktry-
nie prawa karnego formułowane są generalnie cztery kryteria, na bazie 
których dochodzi do odróżnienia życia poczętego nienarodzonego od 
życia narodzonego. Pierwszym z nich jest tzw. kryterium rozwojowe, 
zgodnie z którym dziecko poczęte można traktować jako człowieka 
z chwilą osiągnięcia przez nie zdolności do samodzielnego życia poza 
organizmem matki19. Następnie, wyróżnia się kryterium położnicze, 

18 Uzasadnienie do postanowienia SN z dnia 30 października 2008 r., I KZP 13/08.
19 W literaturze przedmiotu co do zasady przyjmuje się, że dziecko nienarodzone uzyskuje zdolność do 

samodzielnego życia poza organizmem matki w 25 tygodniu ciąży, jakkolwiek – zgodnie ze standardami WHO 
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kładące nacisk na rozpoczęcie akcji porodowej, czyli wystąpienie u cię-
żarnej skurczów prowadzących bezpośrednio do porodu. Kolejne kry-
teria wiążą się z fi zycznym oddzieleniem organizmu dziecka poczętego 
od organizmu matki. Pierwsze z nich, tzw. kryterium fi zyczne kładzie 
nacisk na jakiekolwiek, nawet częściowe, oddzielenie przestrzenne or-
ganizmu dziecka od organizmu matki. Drugie, kryterium fi zyczno–fi -
zjologiczne, poza całkowitym oddzieleniem organizmu matki i dzie-
cka, wymaga po stronie tego ostatniego zdolności do samodzielnego 
oddychania20.

Pierwsze z wymienionych kryteriów, kryterium rozwojowe, mimo 
iż spośród przedstawionych stanowi podstawę do najdalej idącej (obej-
mującej bowiem pewien okres życia prenatalnego) ochrony życia czło-
wieka, zostało odrzucone przez SN już w punkcie wyjścia. Zdaniem 
SN kryterium to nie znajduje racji bytu w obecnym stanie prawnym 
(zwłaszcza z uwagi na normy zawarte w art. 152 §3 i art. 153 §2 KK), 
gdzie – przez cały okres rozwoju prenatalnego – można co najwyżej 
mówić o dziecku poczętym. Pogląd uznający za człowieka w świetle 
norm prawa karnego już dziecko poczęte, a jeszcze nie narodzone, któ-
re zdolne jest do samodzielnego życia poza organizmem matki, trakto-
wać można więc najwyżej jako postulat de lege ferenda. Tym samym 
SN skoncentrował się na trzech pozostałych kryteriach, sytuujących 
chwilę, w której dziecko poczęte staje się człowiekiem bezpośrednio 
w okresie porodu, czyli: położniczym, fi zycznym i fi zyczno–fi zjolo-
gicznym. Spośród tych trzech kryteriów bez wątpienia kryterium po-
łożnicze stwarza najszersze możliwości ochrony życia człowieka, bo-
wiem już od rozpoczęcia akcji porodowej. Za jego przyjęciem ponadto 
przemawiają trzy podstawowe argumenty. Po pierwsze, posłużenie się 
– aż do 37 tygodnia ciąży mówi się o porodzie przedwczesnym (jeśli ciąża zakończy się przed 23 tygodniem 
mowa jest o poronieniu). Por. np.: H. Bartel, Embriologia. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2004, s. 161; 
G.H. Bręborowicz (red.), Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek, Warszawa 2005, s. 231; M. Ma-
chinek, Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007, s. 98; O. Nawrot, Nienarodzony na ławie oskarżonych, 
Toruń 2007, s. 160 – 164.

20 Por. J. Gula, Problem człowieczeństwa dziecka nie narodzonego, [w:] Lekarze i prawnicy w obronie 
dziecka poczętego. Materiały z sesji. Toruń 8 – 11 grudnia 1987 roku, Pelplin 1991, s. 109 i n.; Tenże, Wątpliwe 
człowieczeństwo? Nauka, antropologia fi lozofi czna i logika wobec problemu statusu ontycznego istoty ludzkiej 
w prenatalnym stadium rozwoju, [w:] E. Sgreccia, T. Styczeń, J. Gula, C. Ritter, Medycyna i prawo: za czy prze-
ciw życiu? Materiały z sympozjum zorganizowanego w 50. rocznicę uchwalenia przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Warszawa – Lublin – Kraków 30 XI – 5 XII 1998), 
Lublin 1999, s. 99–101; O. Nawrot, op. cit.
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przez ustawodawcę w dyspozycji art. 149 KK znamieniem „w okresie 
porodu” sugeruje, że z prawnokarną ochroną życia człowieka mamy do 
czynienia w całym tak określonym przedziale czasu, a nie od pewnego, 
różnego od jego początku, momentu (wydalenia płodu lub samodziel-
nego rozpoczęcia przez dziecko akcji oddechowej)21. Obok wykładni 
semantycznej, za przyjęciem kryterium położniczego przemawia wy-
kładnia funkcjonalna przepisów rozdziału XIX KK (zwłaszcza art. 148, 
152, 153 i 157a). Jak zauważył SN, rodzenie się jest ponad wszelką 
wątpliwość stanem jakościowo odmiennym niżeli stan je poprzedzają-
cy – dziecko znajdujące się w czasookresie wyznaczającym ten właśnie 
stan jest nie tylko dzieckiem zdolnym do samodzielnego życia poza or-
ganizmem matki, jest podmiotem, który wyraźnie przejawia gotowość 
do opuszczenia środowiska macicy i rozpoczęcia samodzielnego byto-
wania. Innymi słowy, w okresie porodu mamy do czynienia już z w pełni 
ukształtowanym człowiekiem i wszelkie czyny skierowane przeciwko 
niemu uznać należy za czyny skierowane właśnie przeciwko „człowie-
kowi”, a nie jedynie „dziecku poczętemu”. Zauważyć przy tym należy, 
że działania całego zespołu medycznego, zaangażowanego w poród, 
ukierunkowane są na pomoc rodzącemu się człowiekowi. Gdyby więc 
przyjąć, że w okresie porodu mamy do czynienia, w świetle norm prawa 
karnego, z innego rodzaju bytem aniżeli „człowiek”, byt ten w istocie 
nie korzystałby z ochrony prawnokarnej22. Po trzecie, zauważyć należy, 
że przyjęcie jednego z pozostałych dwóch kryteriów, fi zycznego albo 
fi zyczno – fi zjologicznego, prowadziłoby wprost do zawężenia ochro-
ny przewidzianej w art. 149 KK, który wyraźnie wskazuje na moment, 
w którym kończy się ochrona życia dziecka poczętego, a rozpoczyna 
ochrona życia człowieka i dotyczy przestępstw, których przedmiotem 
są jednostki zaliczające się do drugiej ze wspomnianych kategorii.

Zauważając mogące pojawić się, i de facto występujące, trudności 
ze wskazaniem momentu, od którego rozpoczyna się pełna prawnokar-
na ochrona życia i zdrowia człowieka, w wypadku gdy ciąża nie kończy 
się w sposób naturalny, Sąd Najwyższy zdecydował, że chwilą tą jest:

21 Konsekwentnie uznać należy, że przestępstwo przerwania ciąży może zostać popełnione jedynie do 
momentu rozpoczęcia się akcji porodowej. 

22 Por. L. K. Paprzycki, op. cit., s. 61.
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a) w wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia kończącego 
ciążę przeprowadzanego na żądanie kobiety ciężarnej (czyli bez ko-
nieczności medycznej) – podjęcie pierwszej czynności medycznej bez-
pośrednio zmierzającej do przeprowadzenia takiego zabiegu, 

b) w wypadku konieczności medycznej przeprowadzenia zabiegu 
cesarskiego cięcia albo innego alternatywnego zakończenia ciąży – za-
istnienie medycznych przesłanek tego rodzaju konieczności. 

W przypadku, gdy z porodem naturalnym wiążą się szczególne oko-
liczności, jak jego przyśpieszenie, a następnie zatrzymanie, uznać na-
leży, że karnoprawna ochrona życia i zdrowia człowieka zaczyna się 
wraz z rozpoczęciem porodu i nie ustaje mimo jego zatrzymania i dal-
szego trwania ciąży (płód z punktu widzenia norm prawno karnych jest 
już człowiekiem). W sytuacji zaś, gdy poród się nie rozpoczyna, mimo 
upływu normalnego okresu ciąży, i zachodzi konieczność jego sztucz-
nego wywołania, początek prawnokarnej ochrony człowieka wiązać 
się będzie z rozpoczęciem tego rodzaju porodu (mimo iż np. stosowne 
środki farmakologiczne zostaną podane wcześniej)23. Konstatacja po-
wyższa prowadzić jednak może do paradoksalnych, z punktu widzenia 
antropologii, konkluzji. Otóż okazuje się, że bytem chronionym jako 
człowiek przez normy prawa karnego, w przypadku przyśpieszonego 
porodu, może być np. płód 22-tygodniowy, zaś w przypadku porodu 
opóźnionego, trzeba będzie uznać, że dziewięciomiesięczne dziecko 
nienarodzone, w świetle norm prawa karnego, nie jest człowiekiem. 
Paradoks ten dostrzegł zresztą sam SN, który w uzasadnieniu do po-
stanowienia z dnia 30 października 2008 r.: zauważył: „Na koniec (…) 
zwrócić trzeba uwagę na jeszcze jeden aspekt rozważanego zagadnie-
nia prawnego – (…) dysproporcję w zakresie prawnokarnej ochrony 
życia dziecka nienarodzonego w okresie ciąży przebiegającej pra-
widłowo, zakończonej porodem naturalnym i w wypadku, gdy ciążę 
kończy zabieg operacyjny cesarskiego cięcia. W szczególności, kiedy 
jest on wykonywany w maksymalnie wczesnym okresie ciąży (…). 
Z podejmowanymi wówczas czynnościami medycznymi, zmierzają-
cymi do przeprowadzenia zabiegu, może wiązać się odpowiedzialność 
karna dotycząca człowieka. W tym samym okresie, w wypadku ciąży 

23 I KZP 13/08.
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 przebiegającej prawidłowo, dziecko uzyskuje pełną ochronę prawno 
karną dopiero z chwilą rozpoczęcia porodu naturalnego. Dysproporcja 
w tym zakresie będzie narastać wraz z rozwojem medycyny, gdy będzie 
możliwe odłączenie od organizmu matki i utrzymanie życia dziecka 
w jeszcze wcześniejszym okresie ciąży. Nowe problemy pojawią się, 
gdy, czego nie można wykluczyć, rozwój medycyny pójdzie tak daleko, 
że byłoby możliwe prowadzenie poza organizmem kobiety całego pro-
cesu rozwoju człowieka, od zapłodnienia pozaustrojowego do uzyska-
nia przez taki organizm pełnej zdolności do samodzielnego funkcjono-
wania. Byłby to jednak problem już jakościowo inny nie tylko w sferze 
prawa, ale przede wszystkim aksjologii. Nie sposób nie zauważyć, że ta 
dysproporcja narasta od wielu lat i «spowodowana» jest rozwojem me-
dycyny, co, być może, nie zostało dostrzeżone przez ustawodawcę”24. 

W świetle antropologii Kodeksu karnego równie interesującym za-
gadnieniem jest status dziecka poczętego lecz nienarodzonego, który, 
co zostało wyraźnie wyżej powiedziane, jest różny od statusu człowie-
ka. Nie ulega wątpliwości, że życie i zdrowie ludzkie w świetle norm 
ustawy karnej chronione jest także w okresie prenatalnym. Ochrona ta 
wynika z treści art. 152, 153 i 157a KK. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć o pewnych kontrowersjach związanych z jasnym określeniem 
przedmiotu ochrony, zwłaszcza w przypadku karalnego przerwania 
ciąży. Otóż niezupełnie jasnym jest, czy życie dziecka poczętego chro-
nione jest przez normy ustawy karnej w sposób bezpośredni, czy też 
pośredni. Zauważyć bowiem należy, że zarówno w art. 152 §1, jak 
i art. 153 §1 KK mowa jest o „przerwaniu ciąży”. Truizmem natural-
nie jest stwierdzenie, że ciąża jest czymś ontycznie różnym od dziecka 
poczętego; ciążę, co do zasady, defi niuje się jako okres od zapłodnie-
nia do urodzenia potomstwa, a także jako stan kobiety w tym okresie, 
mówiąc zaś o dziecku poczętym nie ma się na myśli wspomnianego 
stanu lub okresu, lecz sam rozwijający się w tym okresie byt. Z drugiej 
strony słusznie podnosi się, że wspomniane przepisy umieszczone zo-
stały w części dotyczącej przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu czło-
wieka pomiędzy namową i pomocą do samobójstwa, a nieumyślnym 
spowodowaniem śmierci kobiety ciężarnej. W związku z powyższym 

24 Ibidem.
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uznać należy, że przerwanie ciąży jest czynem godzącym w życie, przy 
czym nie jest to życie kobiety ciężarnej, ergo bezpośrednim przedmio-
tem ochrony musi być życie dziecka poczętego. Tego rodzaju pogląd 
dominuje we współczesnej literaturze przedmiotu, a także orzeczni-
ctwie. Zauważmy jednak, że istnieje możliwość skonstruowania od-
miennego rozumowania, nie pozbawionego zupełnie podstaw: trzyma-
jąc się wykładni semantycznej, zgodnie z którą ciąża to określony stan 
kobiety, można powiedzieć, że w przypadku czynów typizowanych 
w art. 152 i 153 KK bezpośrednim przedmiotem ochrony jest zdro-
wie kobiety ciężarnej (ustawodawca uznaje, że w tym właśnie okresie 
należy chronić je szczególnie intensywnie)25. Tego rodzaju wykładnia 
doznaje wzmocnienia w sytuacji, gdy wspomniane przepisy zestawione 
zostaną z treścią art. 154 §1 i 154 §2 KK sankcjonujących kwalifi ko-
wane typy przestępstw obu rodzajów. Kwalifi kacja dokonana bowiem 
zostaje z uwagi na następstwo, którym jest śmierć kobiety ciężarnej. 
Skoro więc następstwem obu czynów może być śmierć ciężarnej, dojść 
można do wniosku, że działanie sprawcy jest w istocie czynem skie-
rowanym bezpośrednio przeciwko niej samej (jej zdrowiu lub życiu). 
Jak wyżej wspomniano, tego rodzaju konkluzje są współcześnie od-
rzucane i celem zaprezentowanego rozumowania nie była próba ich 
obrony, lecz jedynie wskazanie swoistej nieścisłości terminologicznej 
przepisów dotyczących ochrony życia ludzkiego na najwcześniejszych 
etapach jego rozwoju. 

Zgodnie z normami zawartymi we wspomnianych przepisach uznać 
zatem należy, że ochronie podlega zarówno „dziecko poczęte, któ-
re nie osiągnęło zdolności do samodzielnego życia poza organizmem 
kobiety ciężarnej”, „dziecko poczęte, które osiągnęło zdolność do sa-
modzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej” (art. 152 KK 
i art. 153 KK), jak i ogólnie „dziecko poczęte” (art. 157a KK). W przy-
padku przestępstwa typizowanego w art. 152 §1 karze pozbawienia 
wolności do lat 3 podlega osoba, która za zgodą kobiety przerywa jej 
ciążę z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny,  ochronie 

25 Tego rodzaju pogląd wyrażany był przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowa-
niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Por.: A. Grześkowiak, 
Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 1990–1991, Szczecin 1994, s. 24–25.
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płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 
W świetle wspomnianych przepisów (art. 4a) ciąża może być prze-
rwana wyłącznie przez lekarza w sytuacji, gdy: 1) stanowi zagrożenie 
dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 2) badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkie-
go i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża 
powstała w wyniku czynu zabronionego. Z punktu widzenia antropolo-
gii niewątpliwie zastanawiać może fakt pozbawienia ochrony prawnej 
określonego bytu z uwagi na jego upośledzenie bądź okoliczności jego 
powstania. Tego rodzaju regulacja prowadzi bowiem wprost do wnio-
sku, że w opinii ustawodawcy istnieją „dzieci poczęte” lepsze i grosze. 
Co więcej, część z nich jest na tyle „zła”, że zdaniem ustawodawcy 
w ogóle nie zasługuje na ochronę. Z punktu widzenia aksjologii tego 
rodzaju rozróżnienie może zostać oczywiście należycie uzasadnione, 
niemniej jednak „drzazgą w oku” pozostaje fakt istnienia dwóch kate-
gorii bytów, które należą do tego samego rodzaju – dzieci poczętych.

Kwalifi kowanym typem przestępstw określonych w art. 152 §1 i §2 
KK jest przerwanie ciąży za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów 
ustawy w sytuacji, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samo-
dzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Co do zasady 
przyjmuje się, że tego rodzaju zdolność dziecko poczęte osiąga, gdy 
jego waga wynosi co najmniej 500g, a ciąża trwa przynajmniej 22 tygo-
dnie. W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę warunku osiąg-
nięcia przez dziecko poczęte zdolności do samodzielnego życia poza 
organizmem kobiety ciężarnej oraz uzależnieniem od niego wysokości 
sankcji rodzi się kilka wątpliwości. Przede wszystkim należy zadać py-
tanie: czy wspomniane zróżnicowanie sankcji oznacza, iż ustawodawca 
de facto uznaje, że wartość ludzkiego życia na poszczególnych etapach 
rozwoju prenatalnego jest różna? Jeśli udzielimy odpowiedzi twier-
dzącej, to stanie ona w jawnej opozycji do stanowiska zajętego przez 
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 roku, który 
stwierdził, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego ja-
kim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, 
nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyj-
nych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego 
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zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia”26. 
Negatywna odpowiedź na postawione wyżej pytanie postawi nas nato-
miast w dosyć kłopotliwej sytuacji. Jedyną alternatywną racją dla wpro-
wadzenia wyższej sankcji byłby fakt, iż sam zabieg staje się bardziej 
ryzykowny dla zdrowia ciężarnej, niemniej jednak zauważyć należy, że 
zabieg dokonywany jest w przypadku określonym w art. 152 §1 za zgo-
dą kobiety ciężarnej, a zatem można domniemywać, że – przynajmniej 
w pewnym stopniu – świadoma jest ona ryzyka i się na nie godzi. Po-
nadto zauważyć należy, że – jak już wyżej zaznaczono – przedmiotem 
ochrony w przypadku przestępstw typizowanych w art. 152 KK jest 
życie dziecka nienarodzonego. 

Zasygnalizowane wątpliwości nie występują na taką skalę w przy-
padku przestępstwa typizowanego w art. 153 §1 KK i jego typu kwali-
fi kowanego określonego w art. 153 §2 KK. W sytuacji, gdy ciąża zosta-
je przerwana w wyniku użycia przemocy wobec kobiety ciężarnej lub 
w inny sposób bez jej zgody albo kobieta ciężarna zostaje przemocą, 
groźbą bezprawną lub podstępem doprowadzona do przerwania ciąży, 
fakt, iż dziecko jest zdolne do samodzielnego życia poza jej organi-
zmem, niewątpliwie wpływa na ewentualne negatywne konsekwencje 
dla stanu jej zdrowia27. Zauważyć jednak należy, że w tym wypadku 
właściwszym byłoby uzależnienie wysokości sankcji od czasu trwania 
ciąży, z którym bezpośrednio wiąże się wzrost ryzyka, a nie stopnia roz-
woju dziecka, który również jest konsekwencją czasu trwania ciąży. 

Następnie odnotować należy, że uzależnianie statusu dziecka poczę-
tego od osiągnięcia przez nie zdolności do samodzielnego życia poza 
organizmem ciężarnej jest co najmniej dyskusyjne z punktu widzenia 
antropologii. Oto bowiem określa się tożsamość danej jednostki z uwa-
gi na kryteria zewnętrzne w stosunku do niej samej, a zatem niezależ-
ne od jej istoty. Wspomniane kryterium jest bowiem kryterium czysto 
technicznym – de facto wspomniana zdolność bezpośrednio skorelo-
wana jest ze stopniem rozwoju technik medycznych, które wyznaczają 
granice techniczne umożliwiające stworzenie sztucznych warunków 
niezbędnych dla przetrwania płodu (i jego dalszego rozwoju) poza 

26 K 26/96, uzasadnienie, pkt 3.
27 Por. K. Wiak, Polskie prawo karne wobec dziecka poczętego, (w:) A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak 

(red.), Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002, s. 111.
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organizmem kobiety. Stopień ten stanowi więc wypadkową rozwoju 
nauki, środków przeznaczonych na badania w określonym obszarze, 
wykształcenia personelu medycznego, państwa, w którym dziecko ma 
przyjść na świat, a nawet konkretnej kliniki położniczej, która dyspo-
nuje bądź nie, stosownym sprzętem28.

Poza „dzieckiem poczętym, które nie osiągnęło zdolności do samo-
dzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej” oraz „dzieckiem 
poczętym, które osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza orga-
nizmem kobiety ciężarnej”, ustawa karna w art. 157a mówi o „dziecku 
poczętym” w ogólności. Zgodnie z normami zawartymi we wspomnia-
nym artykule prawnokarnej ochronie podlega zdrowie i związany z nim 
prawidłowy rozwój dziecka poczętego, a fortiori także jego życie. War-
to podkreślić, że w stosunku do opisanego już art. 152 i 153 KK ochro-
na zdrowia dziecka poczętego nie jest uzależniona już od środowiska, 
w którym to dziecko się rozwija. Przypomnijmy, że w art. 152 i 153 KK 
wyraźnie mowa była o przerwaniu ciąży, a zatem czyn przestępczy do-
tyczyć mógł jedynie dziecka rozwijającego się in utero. W przypadku 
art. 157a KK ochroną objęte są także dzieci poczęte znajdujące się ex 
vivo, czyli np. powstałe w wyniku zapłodnienia in vitro i jeszcze nie 
umieszczone w macicy. Tym samym wydaje się, że znamiona wspo-
mnianego czynu zabronionego wyczerpuje np. umyślne zniszczenie lub 
opróżnienie próbówki, w której znajduje się ludzki embrion, a nawet 
odmowa umieszczenia go w macicy29.

W świetle art. 157a §3 KK matka dziecka poczętego, powodująca 
uszkodzenie jego ciała lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, nie 
podlega karze. Wydaje się, iż ustawodawca odstępując od karania matki 
poważnie nadwyrężył spójność norm Rozdziału XIX KK. Raz jeszcze 
przypomnijmy, że w przypadku przestępstw przerwania ciąży każdora-
zowo czyn kobiety ciężarnej nie był kwalifi kowany jako przestępstwo. 
W przypadku jednak art. 157a KK ustawodawca wyraźnie stwierdza, 
że czyn zabroniony, polegający na uszkodzeniu ciała dziecka poczętego 
lub rozstroju zdrowia zagrażającemu jego życiu, a więc i doprowadza-

28 Por. W. Lang, Moralny status płodu ludzkiego, (w:) Ibid (red.), Prawne problemy ludzkiej prokreacji, 
Toruń 2000, s. 35–36.

29 Zob. M. Gałązka, Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 5, 
s. 33–37; Eadem, Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, Lublin 2005, s. 379 – 384.
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jącemu do śmierci np. poprzez przerwanie ciąży, popełnić może także 
matka dziecka poczętego30, a jedynie, z uwagi na określone względy, 
odstępuje od jej karania31. 

Reasumując należy stwierdzić, że antropologia zawarta w normach 
Rozdziału XIX KK sprawia wrażenie niespójnej i przygotowywanej ad 
hoc. To, co wydaje się szczególnie rażące, to brak jasnej wizji człowie-
ka, czy też szerzej – istoty ludzkiej. Poszczególne konstrukcje absolut-
nie nie borą pod uwagę osiągnięć nauk medycznych, co w XXI wieku 
– okrzykniętym wiekiem medycyny, wydaje się być przynajmniej… 
niezrozumiałe. Dystynkcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami 
bytów, z którymi wiąże się stopień ochrony prawnej, odnoszą się do 
kwestii drugo-, a nawet i trzeciorzędnych z punktu widzenia istoty 
wspomnianych bytów. Dla przykładu, w jaki sposób można uzasadnić, 
z punktu widzenia antropologii, albo szerzej – ontologii, zróżnicowanie 
ochrony określonego bytu z uwagi na podjęcie bądź nie, przez personel 
medyczny, określonych działań? Czym uzasadnić, poza sloganem „ta-
kie jest prawo”, zróżnicowanie ochrony, a nawet przypisanie do różnej 
kategorii bytów, narodzonego po siedmiomiesięcznej ciąży noworod-
ka – „człowieka” i nienarodzonego w dziewiątym miesiącu „dziecka 
poczętego”? Dlaczego osiągnięcie zdolności do samodzielnego życia 
poza organizmem ciężarnej, która w istocie zależy nie tyle od same-
go dziecka poczętego, a od środków technicznych, którymi dysponuje 
określona placówka, ma wpływać na stopień jego ochrony?…

Spójna i klarowna antropologia niewątpliwie stać się może wielce 
pomocnym narzędziem w procesie wykładni prawa. Zauważmy bo-
wiem, że w dobie powszechnego uznawania idei praw człowieka, czyli 
wyprowadzania określonych praw i wolności z samej istoty człowieka, 
to właśnie istota człowieka staje się „okularem”, przez który odczytuje 
się poszczególne akty prawne. Możliwość zrekonstruowania koheren-
tnej wizji człowieka, która implicite zawarta byłaby w ramach określo-
nego aktu normatywnego, gałęzi prawa czy wręcz systemu, stanowić 
więc może niezwykle cenną wskazówkę co do sposobu interpretacji 

30 A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Ra-
glewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), op. cit., s. 354.

31 Por. K. Wiak, op. cit., s. 112; M. Flemming, B. Michalski, W. Radecki, R. Stefański, J. Warylewski, 
J. Wojciechowska, A. Wąsek (red.), J. Wojciechowski, op. cit., s. 355. 
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 poszczególnych przepisów. Życzyć by sobie można, aby ta antropolo-
gia – zgodnie ze słowami Jürgena Habermasa – nie została sprowadzo-
na do „tej czy innej spośród wielu różnych kulturowych form życia, ale 
intuicyjnych samoopisów, za pomocą których identyfi kujemy się jako 
ludzie i odróżniamy od innych istot żywych”, a zatem zbudowana była 
na „naszej samowiedzy jako istot gatunkowych”32.

32 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Warszawa 2003, s. 47.
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Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
– próba oceny

W dniu 6 listopada 2008 r. Sejm RP uchwalił ustawę o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta wchodziła w skład tzw. 
pakietu ustaw zdrowotnych, reformujących system ochrony zdrowia. 
Wejście w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta wymagało uchwalenia przepisów wprowadzających, które zostały 
uchwalone w dniu 24 kwietnia 2009 r.1 Ustawa regulująca problematy-
kę praw pacjenta weszła w życie w dniu 5 czerwca 2009 r. (z wyjątkiem 
części przepisów art. 41–46, 56 i 57 dotyczących Rzecznika Praw Pa-
cjenta, które weszły w życie z dniem 21 maja 2009 r.). 

Projekt ustawy regulującej podstawowe prawa pacjenta był inicja-
tywą poselską. Przygotowanie poselskiego projektu ustawy o pierwot-
nym tytule ustawa o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pa-
cjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk sejmowy nr 283) spotkało 
się z pozytywną oceną.2 Na potrzebę systemowego uregulowania mate-
rii praw pacjenta zwrócili również uwagę, w swoich rekomendacjach, 
uczestnicy konferencji „Biały Szczyt” z dnia 19 marca 2008 r. Zgodnie 
z nimi „podstawowe prawa pacjenta wymagają jasnej, wyraźnej i jed-
noznacznej regulacji normatywnej (…)”.

1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia 
(Dz.U. Nr 76, poz. 641).

2 zob. K. Skotnicki, Ocena konstytucyjno-prawna rozdziałów IX–XI poselskiego projektu ustawy o ochro-
nie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, s. 19, U. Drozdowska. Opinia 
dotycząca projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw 
Pacjenta (w części dotyczącej praw pacjenta), s. 21, L. Bosek, Opinia dotycząca projektu ustawy o ochronie 
indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, s. 29, (w:) Zmiany w systemie 
ochrony zdrowia, kwiecień 2008 r., seria „Przed pierwszym czytaniem” Biura Analiz Sejmowych Kancelarii 
Sejmu RP
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Do czasu wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta problematyka praw pacjenta regulowana była ustawą 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 
z późn. zm.) o zakładach opieki zdrowotnej. Rozdział 1a „Prawa pa-
cjenta”, został dodany nowelizacją ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 104, poz. 661) i wszedł w życie 
z dniem 5 grudnia 1997 r. Od dnia wejścia w życie ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przepisy ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, o których mowa wyżej, przestały obowiązywać. 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje dwie 
zasadnicze kwestie: prawa pacjenta i obowiązki podmiotów udzielają-
cych świadczeń zdrowotnych z nimi związane oraz instytucję Rzecznika 
Praw Pacjenta i jej zadania. Ustawa ta w odniesieniu do praw pacjenta 
ma charakter ogólny, reguluje bowiem prawa pacjenta o podstawowym 
charakterze. Stąd też poza obszarem regulacji pozostają prawa o cha-
rakterze szczegółowym dotyczące poszczególnych, wyodrębnionych 
podmiotowo grup pacjentów (pacjenci szpitali psychiatrycznych, pa-
cjenci – dawcy oraz biorcy narządów, tkanek i komórek). Wśród pod-
stawowych praw pacjenta ustawa wymienia prawo: do świadczeń zdro-
wotnych, do informacji, do tajemnicy informacji z nim związanych, 
do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, do posza-
nowania intymności i godności pacjenta, do dokumentacji medycznej, 
do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, do po-
szanowania życia prywatnego i rodzinnego, do opieki duszpasterskiej, 
do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Nadal szereg 
przepisów dotyczących poszczególnych praw pacjenta znajduje się 
w ustawach regulujących wykonywanie zawodów medycznych. Mam 
tu na myśli przede wszystkim ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 
z późn. zm.), ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) oraz ustawę 
z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.). Zaznaczyć należy, iż przepisy ustaw 
regulujących wykonywanie zawodów medycznych do problematyki 
praw pacjenta podchodzą od strony powinności personelu medycznego. 
Oczywistym jest, że przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
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Praw Pacjenta powinny być skorelowane z odpowiednimi przepisami 
ustaw korporacyjnych. 

Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stosuje się 
do pacjentów wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdro-
wotnych, niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej oraz źródła 
fi nansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez te podmioty. 
Rozdział 1a „Prawa pacjenta” ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej stosował się do pacjentów wszystkich zakładów opieki zdrowot-
nej (publicznych i niepublicznych)3. Niejako poza zakresem regulacji 
znajdowały się prawa pacjentów korzystających z usług świadczenio-
dawców nie będących zakładami opieki zdrowotnej np. leczących się 
u lekarza prowadzącego indywidualną praktykę. Prawa tych pacjentów 
wynikały pośrednio z przepisów ustaw regulujących wykonywanie za-
wodów medycznych. 

Dokonując analizy poszczególnych praw pacjenta uregulowanych 
omawianą ustawą stwierdzić można, że w większości stanowią one po-
wtórzenie regulacji wynikających z rozdziału 1a ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej, ewentualnie przepisów z ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty. W niektórych przypadkach dokonano „kosme-
tycznych” poprawek uwzględniających głównie regulacje wynikające 
z ustaw dotyczących wykonywania zawodów medycznych. I tak np. 
w zakresie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych wskazano do-
datkowo na prawo pacjenta do żądania zasięgnięcia opinii innego le-
karza lub zwołania konsylium lekarskiego. Lekarz, co do zasady, ma 
obowiązek uczynić zadość żądaniu pacjenta, chyba że uzna żądanie pa-
cjenta za bezzasadne. Podobną regulację odnajdujemy w ustawie o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty, która nakłada na lekarza powinność 
zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium lekarskiego 
na wniosek pacjenta, jeśli uzna to za uzasadnione w świetle wyma-
gań wiedzy medycznej. Dodatkowo ustawodawca w ramach regula-
cji dotyczących prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych nakazuje, 
aby świadczenia udzielne były z należytą starannością, w warunkach 
odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom 
fachowym i sanitarnym. Obowiązek wykonywania zawodu z  należytą 

3 Zob. szerzej M. Dercz, T. Rek „Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz” Dom Wydawniczy 
ABC, 2007r., s. 123.
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starannością sformułowany został także w tzw. „ustawach korporacyj-
nych”. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakłada na lekarza 
obowiązek wykonywania zawodu 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 (art. 4). Ustawa o zawodach pielęgniarki 
i położnej stanowi, że pielęgniarka i położna wykonuje zawód zgod-
nie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością. 
Podobnie diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do postępowania 
zgodnego ze wskazaniami wiedzy zawodowej, z zasadami etyki zawo-
dowej oraz z należytą starannością (art. 21 ustawy o diagnostyce labo-
ratoryjnej).

Wątpliwość dotyczy zrealizowania postulatu stworzenia „jasnej, wy-
raźnej i jednoznacznej” regulacji dotyczącej praw pacjenta. Niestety, 
nadal niektóre przepisy w tym względzie budzą zastrzeżenia. A zauwa-
żyć należy, iż ustawodawca miał doskonałą okazję do wyeliminowania 
niespójności i zastrzeżeń wynikających z przepisów regulujących wy-
konywanie zawodów medycznych, zwłaszcza w ustawie o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. Tym bardziej, że ustawą Przepisy wprowa-
dzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę 
o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochro-
nie zdrowia – dokonano zmian w ustawach korporacyjnych. Wydaje się 
jednak, że zmiany te powinny być dalej idące. Ustawodawca dokonu-
jąc opisu poszczególnych praw pacjentów nie powinien bezkrytycznie 
przenosić regulacji wynikających z dotychczasowych przepisów. W li-
teraturze wielokrotnie zwracano bowiem uwagę na kwestie wymagają-
ce uporządkowania w zakresie praw pacjenta

 Problem ten jest szczególnie widoczny w zakresie prawa pacjen-
ta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Na grun-
cie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie wyrażenia 
zgody niejasno przedstawia się sytuacja osób ubezwłasnowolnionych 
częściowo. Osoby te na podstawie przepisów ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty są uprawnione do samodzielnego wyrażenia 
zgody w odniesieniu do interwencji medycznych nie stwarzających 
podwyższonego ryzyka. Niemniej jednak autonomia tych osób doznaje 
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zasadniczych ograniczeń, ponieważ sprzeciw osoby częściowo ubez-
własnowolnionej nie jest w pełni skuteczny i może się w konsekwencji 
zdarzyć, że interwencja medyczna będzie przeprowadzona mimo sprze-
ciwu tej osoby, a to na podstawie zgody jej przedstawiciela ustawo-
wego i zezwolenia sądu opiekuńczego. Jest to więc szczególny rodzaj 
kompetencji do samodzielnego wyrażenia zgody, ale nie sprzeciwu.4 
W przypadku zabiegów stwarzających podwyższone ryzyko stosowa-
nych m.in. wobec pacjenta ubezwłasnowolnionego ustawa lekarska 
wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, a gdy nie ma przedsta-
wiciela lub gdy porozumienie z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu 
zezwolenia sądu opiekuńczego. W odniesieniu do czynności stwarzają-
cych podwyższone ryzyko sytuacja osób ubezwłasnowolnionych, bez 
względu na jego rodzaj, jest analogiczna. Przyjęcie takiego rozwiązania 
wobec osoby ubezwłasnowolnionej częściowo nasuwa szereg wątpli-
wości, zważywszy na jej samodzielną kompetencję do wyrażenia zgo-
dy.5 Niestety wątpliwości te nadal pozostały, bo regulacje te zostały 
powtórzone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Zastrzeżenia w zakresie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
dotyczą także osób dysponujących dostatecznym rozeznaniem, ale jed-
nak chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo. Ustawa o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty dopuszcza możliwość przełamania 
sprzeciwu wyrażonego przez te osoby. Sprzeciw tych osób nie będzie 
skuteczny, o ile po zajęciu stanowiska przez przedstawiciela ustawowe-
go lub opiekuna faktycznego sąd wyrazi zgodę na podjęcie interwencji 
medycznej. Sam fakt występowania zaburzeń psychicznych nie odbiera 
jeszcze pacjentowi zdolności do wyrażenia zgody. Zdolność do wyra-
żenia zgody może unicestwić brak rozeznania w momencie wyrażenia 
zgody. Rozwiązanie to prowadzi do tego, że osoba formalnie mająca 
zdolność do czynności prawnych i dysponująca dostatecznym rozezna-
niem, a więc faktyczną zdolnością do podjęcia świadomej decyzji, zo-
stanie na podstawie zezwolenia sądu przymusowo poddana interwencji 
medycznej. Rozwiązanie to budziło także wątpliwości z punktu widze-
nia rozwiązań przyjętych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. 

4 M. Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 
1998, s. 41.

5 M. Safjan, op. cit., s. 53



Prawo i Medycyna 4/2009 (37, vol. 11)36

Anna Augustynowicz

Jako podstawę przyjmuje się zasadę autonomii pacjenta, zaś podejmo-
wanie czynności medycznych bez jego zgody uzależnione jest od wy-
stąpienia ściśle określonych przesłanek, takich jak w szczególności za-
grażanie bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych 
osób, niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.6 
Te zastrzeżenia nadal pozostaną aktualne, gdyż w tym zakresie ustawa 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nic nie zmieniła. 

W zakresie zgody pacjenta na świadczenie zdrowotne jeszcze jedna 
uwaga. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty wymaga pisem-
nej formy zgody dla zabiegów operacyjnych i zabiegów stwarzających 
podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 34 ust. 1). Ustawa o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje również pisemne wy-
rażenie zgody (art. 18 ust. 1). Jednocześnie nakazuje się odpowiednie 
stosowanie m.in. art. 17 ust. 4 ustawy, który mówi o wyrażeniu zgody 
ustnie albo poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wąt-
pliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza 
czynnościom albo brak takiej woli. Zatem w wyjątkowych wypadkach 
usprawiedliwionych okolicznościami mogłaby być to zgoda ustna. 
Rozwiązanie to jak najbardziej zasługujące na aprobatę powinno być 
jednak skorelowane z odpowiednimi przepisem ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty. 

Pomimo tych uwag krytycznych nie można zapominać o pozytyw-
nych aspektach rozwiązań wprowadzonych ustawą. Na pozytywną 
ocenę zasługuje wprowadzenie defi nicji „pacjenta”. Jak wskazało do-
świadczenie w działalności Biura Praw Pacjenta, dotychczasowy brak 
w polskim porządku prawnym defi nicji „pacjenta” bardzo utrudniał 
zgłaszającym się do Biura osobom „zrozumienie, że w prezentowanym 
stanie faktycznym (kiedy osoby te czuły się pokrzywdzone) niejedno-
krotnie nieuprawniona jest interpretacja, iż w danej sytuacji doszło do 
naruszenia praw pacjenta (…) Można podać kilka przypadków, np.: 
osoby pozbawione wolności korzystające z jednostek więziennej służ-
by zdrowia na terenie zakładu karnego bądź aresztu śledczego, oso-
by, które skarżą się na postępowanie biegłych lekarzy wydający opinię 
w procesach toczących się przed sądami powszechnymi, bądź osoby 

6 M. Safjan, op.cit., s. 48–49.
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będące w relacji z lekarzami orzecznikami Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych”7.

Pacjentem jest „osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdro-
wotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowot-
nych lub osobę wykonującą zawód medyczny”. Zatem defi nicja ta obej-
muje każdą osobę niezależnie od tego czy jest dotknięta chorobą czy też 
w pełni zdrowa, która zwraca się o udzielenie lub korzysta ze świadczeń 
zdrowotnych.8 Tak skonstruowana defi nicja pacjenta pozwala na szeroką 
ochronę jego praw. Defi nicja zawarta w ustawie odzwierciedla kierunek 
przyjęty w defi nicji WHO. Zgodnie z defi nicją Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) pacjentem jest osoba korzystająca ze świadczeń opieki 
zdrowotnej niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. 

Niewątpliwie także na pozytywną ocenę zasługuje w ustawie o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ujednolicenie przepisów do-
tyczących dokumentacji medycznej. Dotychczas regulacje te skupione 
były w wielu aktach prawnych, tj. w ustawie o zakładach opieki zdro-
wotnej, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie 
o zawodach pielęgniarki i położnej i wydanych na ich podstawie aktach 
wykonawczych. Aktualnie, podstawowe przepisy dotyczące prowadze-
nia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej nie tylko 
przez zakłady opieki zdrowotnej, ale również przez praktyki lekarskie 
i pielęgniarskie, zawarte są ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta. Jednocześnie nadal obowiązują rozporządzenia doty-
czące dokumentacji medycznej wydane na podstawie dotychczaso-
wych przepisów. Chodzi tu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.). Szczegółowe regulacje w zakre-
sie dokumentacji prowadzonej przez praktyki lekarskie zawiera rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów 
indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz 
szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. nr 83, poz. 903). 
W przypadku pielęgniarek i  położnych  obowiązuje  rozporządzenie 

7 Z uzasadnienia do poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta 
oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 283), s. 2.

8 zob. M. Dercz, T. Rek, Prawa dziecka jako pacjenta, Warszawa 2003, s. 
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z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajów indywidualnej doku-
mentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowy-
wania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęg-
niarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 147, 
poz. 1437). Rozporządzenia te będą obowiązywać nie dłużej niż do 
1 stycznia 2011 r. 

Niestety, w jednym aspekcie przepisy dotyczące dokumentacji me-
dycznej budzą zasadnicze wątpliwości. Na podstawie art. 26 ust. 1 usta-
wy świadczeniodawca udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi 
lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej 
przez pacjenta. Z ust. 2 tego przepisu wynika, że po śmierci pacjen-
ta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona 
przez pacjenta za życia. Dokonując analizy ust. 1 i 2 można dojść do 
wniosku, że osoba upoważniona do dokumentacji po śmierci pacjenta 
ma prawo do uzyskania dokumentacji jedynie poprzez wgląd do niej. 
Takie ograniczenie jest pozbawione jakiegokolwiek logicznego uzasad-
nienia. Pacjent może upoważnić osobę trzecią do uzyskania jego do-
kumentacji medycznej po śmierci. W udzielonym upoważnieniu może 
ograniczyć zakres dostępu do dokumentacji, np. upoważnić jedynie do 
wglądu w dokumentację medyczną. Odgórne ograniczanie woli pacjen-
tów nie wydaje się konieczne. W myśl zasady racjonalności ustawo-
dawcy przyjmuję, że brzmienie przepisu jest następstwem niefortun-
nych sformułowań, a osoba upoważniona do dokumentacji medycznej 
po śmierci ma prawo do uzyskania dokumentacji we wszystkich for-
mach, w których dokumentacja może być udostępniana.

Uporządkowano także przepisy dotyczące możliwości ograniczenia 
korzystania z praw pacjenta. Poprzednio ograniczenia w korzystaniu 
w praw pacjenta dotyczyły jedynie prawa pacjenta do kontaktu osobi-
stego z osobami z zewnątrz lub dodatkowej opieki pielęgnacyjnej spra-
wowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjen-
ta. Przyczyną tych ograniczeń mogło być zagrożenie epidemiczne lub 
wzgląd na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu. Obec-
na regulacja mówi o możliwości ograniczenia korzystania z praw pa-
cjenta, bez precyzowania o jakie prawa chodzi, w przypadku wystąpie-
nia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo 
zdrowotne obywateli. Chodzi tu o ograniczenie takich praw, z których 
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swobodne korzystanie w określonej sytuacji mogłoby zagrozić zdrowiu 
pozostałych pacjentów. W stosunku do poprzedniej regulacji, obecna 
umożliwia ograniczenie z korzystania przez pacjentów z takich praw 
jak prawo do kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, ze wzglę-
du na możliwości organizacyjne zakładu opieki zdrowotnej. Należy 
zaznaczyć, że pacjent nie może być pozbawiony tych praw w ogóle, 
co oznacza, że przeszkoda związana z możliwościami organizacyjnymi 
zakładu powinna być jak najszybciej usunięta (powinna mieć przemi-
jający charakter). Gdyby bowiem przeszkoda ta miała charakter stały, 
mielibyśmy w istocie do czynienia z pozbawieniem możliwości korzy-
stania z tych praw. Przykładem ograniczenia w korzystaniu z tych praw 
ze względu na możliwości organizacyjne może być remont zakładu lub 
awaria techniczna siei telefonicznej. 

Nowością jest prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu od opinii albo 
orzeczenia lekarskiego orzekającego o jego stanie zdrowia. Pacjent ma 
prawo wniesienia sprzeciwu od opinii albo orzeczenia lekarskiego, je-
żeli orzeczenie to ma wpływ na jego prawa lub obowiązki wynikające 
z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działają-
cej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W ocenie E. Zielińskiej „na aprobatę 
zasługuje (…) mechanizm, który gwarantuje pacjentowi prawo odwo-
łania się od rozpoznania dokonanego przez lekarza orzekającego o jego 
stanie zdrowia, jeżeli to orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki 
wynikające z innych przepisów prawa” E. Zielińska zauważa, że „uję-
cie tej możliwości w postaci uprawnienia pacjenta do złożenia sprzeci-
wu, czyli zgłoszenia do uprawnionego podmiotu roszczenia o ponowne 
zdiagnozowanie jego przypadku, stwarza lepsze warunki do posza-
nowania jego praw i z tego względu należy (je) pozytywnie ocenić”9. 
W tych rozważaniach nie sposób pominąć stanowiska krytykującego 
instytucję sprzeciwu. W ocenie L. Boska „sama instytucja „sprzeciwu 
od orzeczenia lekarskiego” określona tym przepisem rodzi zasadnicze 
wątpliwości. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że lekarz lub zakład 
opieki zdrowotnej świadczy usługi zdrowotne na podstawie umowy 
zawartej z pacjentem, a nie rozstrzyga władczo o prawach pacjenta. 

9 E. Zielińska, Ekspertyza na temat poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych 
praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (w:) Zmiany w systemie ochrony zdrowia, kwiecień 2008 r., 
seria „Przed pierwszym czytaniem” Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, s. 38 i 39.



Prawo i Medycyna 4/2009 (37, vol. 11)40

Anna Augustynowicz

Stosunek łączący lekarza i pacjenta ma ściśle cywilnoprawny charakter. 
Zdumienie więc rodzi sama instytucja quasi-administracyjnego „sprze-
ciwu” od sposobu wykonania świadczenia umownego”10. Takie stano-
wisko nie wydaje się jednak słuszne. Rozstrzygnięcie komisji nie ma 
charakteru administracyjnego. Orzeczenie ma bardziej charakter profe-
sjonalnej opinii, fachowego orzeczenia opartego na wiedzy medycznej. 
Fachowość orzeczenia gwarantuje skład Komisji. W jej skład wchodzi 
trzech lekarzy, w tym dwóch tej samej specjalności co lekarz, który 
wydał opinię albo orzeczenie. Orzeczenia Komisji Lekarskich są osta-
teczne, co nie oznacza, że pacjent nie może skorzystać z drogi sądowej 
w dochodzeniu swoich praw. 

Kolejnym zagadnieniem znajdującym odzwierciedlenie w przepi-
sach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest stwo-
rzenie instytucjonalnej gwarancji ochrony praw pacjenta. Ustawa ta 
stworzyła podstawę do powołania Rzecznika Praw Pacjenta. 

Po wejściu w życie z dnia 1 stycznia 1999 r. zmian w sposobie or-
ganizacji i fi nansowania ochrony zdrowia w Polsce, narastała potrze-
ba ustanowienia instytucji, której zadaniem byłaby ochrona praw pa-
cjentów oraz pomoc pacjentom w egzekwowaniu tychże praw. W dniu 
11 grudnia 1998 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej ogłosiło 
po raz pierwszy Kartę Praw Pacjenta. Karta ta, zawierając zbiór prze-
pisów dotyczących praw pacjenta zawartych w aktach normatywnych, 
miała charakter informacyjny. Ułatwiła ona znacząco dotarcie pacjen-
tom do informacji o ich prawach. Jednocześnie ustanowiono w Kasach 
Chorych tymczasowych Rzeczników Praw Pacjenta. Po powstaniu Na-
rodowego Funduszu Zdrowia instytucja Rzeczników Praw Pacjenta na-
dal funkcjonowała. Co więcej, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Fundu-
szowi Zdrowia (D. U. Nr 55, poz. 481) określiło, że Rzecznik taki jest 
powoływany w każdym oddziale wojewódzkim Funduszu. Rozwiąza-
nie to zostało utrzymane również po wejściu w życie obowiązującej 
obecnie ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej fi nansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, 
poz. 1097, z późn. zm.). Nie można jednak zapominać, że Rzecznikom 

10 Opinia dotycząca projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzecz-
niku Praw Pacjenta (w:) Zmiany w systemie ochrony zdrowia, op. cit., s. 31 i 32.
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będącym w istocie pracownikami właściwych oddziałów Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, trudno było występować w imieniu pacjentów 
wobec Funduszu. O ile instytucja ta sprawdza się w relacjach pacjent – 
świadczeniodawca (związany z Funduszem umową o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej), to działanie Rzecznika w relacjach pacjent 
(świadczeniobiorca) – Fundusz było utrudnione. 

Ustanowienie Rzeczników w Kasach Chorych, następnie w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia, stanowiło istotny krok naprzód w zakresie 
ochrony i egzekwowania praw pacjenta.11 Następnym krokiem w za-
kresie rozwijania ochrony praw pacjenta było powołanie w 2002 r. na 
mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. 
Ministra Zdrowia Nr 13, poz. 83) przy Ministrze Zdrowia Biura Praw 
Pacjenta. Przedmiotem działalności Biura Praw Pacjenta była realizacja 
zadań związanych z ochroną praw pacjenta. Średnia liczba spraw kie-
rowanych do Biura na przestrzeni 7 lat (od 2002 r. do 2008 r.) oscyluje 
na poziomie ok. 5000 (zgodnie z danymi ze sprawozdań z działalności 
Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia). 

Rozwijając instytucję ochrony praw pacjentów powołano ustawo-
wych rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Instytucja 
ta działa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego. Została wprowadzona dniem 1 stycznia 2006 r. 
ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. Nr 141, poz. 1183). 

Wszystkie ww. podmioty miały jednak ograniczony zakres działania. 
Dlatego też niezbędne było powołanie instytucji działającej na rzecz 
ochrony praw pacjenta niezależnej od Ministra Zdrowia, Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz samorządów zawodów medycznych. Na taką 
potrzebę wskazały rekomendacje konferencji „Białego Szczytu” z dnia 
19 marca 2008 r. Zgodnie z pkt 3 tychże rekomendacji „Istnieje po-
trzeba instytucjonalizacji ochrony praw pacjenta obejmującej zarówno 
monitorowanie sytuacji pacjenta w systemie ochrony zdrowia, repre-
zentację pacjenta przed organami władzy publicznej, jak i występowa-
nie do władz publicznych w sprawach systemowych rozwiązań popra-
wiających ochronę i egzekwowanie praw pacjenta. Może to nastąpić 

11 A. Turek, Rola Rzecznika Praw Pacjenta w świetle konstytucyjnej ochrony praw człowieka, Prawo i Me-
dycyna 4/2005 (21, vol. 7), s. 85.
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poprzez wyodrębnienie niezależnej instytucji Rzecznika Praw Pacjenta 
bądź w drodze wzmocnienia aktywności Rzecznika Praw Obywatel-
skich w tej sferze”. 

Rzecznik Praw Pacjenta ustanowiony ustawą jest organem powoła-
nym w celu ochrony praw pacjenta zarówno tych określonych w usta-
wie, jak i tych, które wynikają z innych przepisów odrębnych. Oznacza 
to, że Rzecznik Praw Pacjenta może np.: wszcząć postępowanie wy-
jaśniające nie tylko w sprawie naruszenia praw pacjenta określonych 
w poszczególnych rozdziałach niniejszej ustawy, ale także w sprawie 
naruszenia praw pacjenta określonych w ustawach szczególnych. Dziś 
ocena działalności Rzecznika Praw Pacjenta jest niezmiernie trudna. 
Ocena działania tego urzędu będzie w znacznej mierze wyznaczo-
na przez ocenę działania osoby powołanej na stanowisko pierwszego 
Rzecznika. Choć podkreślenia wymaga, że ustawodawca „wyposażył” 
Rzecznika w szereg możliwości pozwalających na skuteczną ochronę 
praw pacjenta. 

Pomimo pozytywnej oceny samej instytucji Rzecznika Praw pacjen-
ta, wątpliwości budzą relacje pomiędzy Rzecznikami Praw Pacjenta, 
a rzecznikami konstytucyjnymi. Na podstawie art. 48 ustawy Rzecznik 
Praw Pacjenta może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub 
Rzecznika Praw dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji. 
W ocenie K. Skotnickiego przepis ten jest zbyt ogólny i relacje te nie 
zostały określone w sposób dostatecznie precyzyjny. Autor ten uważa, 
że „można mieć dlatego wątpliwości, czy w demokratycznym państwie 
prawnym (art. 2 Konstytucji) taka ogólnikowość jest dopuszczalna”. 
Postuluje on aby w ustawie dotyczącej praw pacjenta było zawarte takie 
samo rozwiązanie jak w ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku 
Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Zgodnie z tą ostatnią 
ustawą Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje sprawy skierowane 
przez Rzecznika Praw Dziecka. Zdaniem K. Skotnickiego takie rozwią-
zanie zobowiązywałoby Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika 
Praw Dziecka do podjęcia określonych działań.12 Stanowisko to budzi 
jednak wątpliwości. Po pierwsze nie jest jednoznaczne czy wprowadze-

12 K. Skotnicki, Ocena konstytucyjno-prawna rozdziałów IX–XI poselskiego projektu ustawy o ochronie 
indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (w:) Zmiany w systemie ochrony 
zdrowia, op. cit., s. 20. 
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nie przepisu o treści sugerowanej przez tego autora zobowiązywałoby 
Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do podję-
cia sprawy.13 Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw 
Dziecka to organy, które mają konstytucyjne podstawy działania, zatem 
zobowiązywanie ich do podejmowania działań z zakresu ich kompe-
tencji przez centralny organ administracji rządowej nie powinno mieć 
miejsca. Dlatego też przyjąć należy, pomimo istniejących wątpliwości, 
że Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka po zapo-
znaniu się z każdym skierowanym do nich przez Rzecznika Praw Pa-
cjenta wnioskiem, mogą nie podjąć sprawy.

Novum w polskim porządku prawnym stanowi Rozdział 13 ustawy 
regulujący postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 
prawa pacjentów. Przepisy te budzą pewne kontrowersje w szczegól-
ności z uwagi na brak defi nicji zbiorowych praw pacjentów. W ustawie 
nie zostało określone, które z praw pacjenta zalicza do praw zbioro-
wych, a które do praw indywidualnych. Mimo tych wątpliwości E. Zie-
lińska rozwiązanie to ocenia pozytywnie. „Rozwiązanie to, wzorowa-
ne na podobnych instytucjach konsumenckich, jest interesujące, gdyż 
instytucje te z uwagi na specyfi kę usług zdrowotnych nie mogą w tym 
obszarze być w szerokim zakresie stosowane”.14 Wprawdzie podnosi 
się, że udzielanie świadczeń zdrowotnych jest usługą i sfera ta podlega 
ochronie określonej w ustawie z dnia z 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, ale tylko w przypadku, gdy pacjent bezpo-
średnio zawiera umowę z podmiotem profesjonalnym (usługodawcą). 
Zatem regulacji zawartych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. nie moż-
na – nawet w ograniczonym zakresie – zastosować w przypadku gdy 
pacjent bezpośrednio nie pokrywa kosztów świadczeń zdrowotnych 
(a czyni to płatnik publiczny, np.: Narodowy Fundusz Zdrowia albo 
Minister Zdrowia.15 

Podział na prawa pacjenta indywidualne i  zbiorowe prezentowała 
A. Ostrowska – „prawa zbiorowe to te, które odnoszą się do  społecznych 

13 Zob. szerzej P. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka. Ustawodawstwo i praktyka, Ofi cyna Wydawnicza Łośgraf, 
Warszawa 2006, s. 121–122.

14 Ekspertyza na temat poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjen-
ta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (w:) Zmiany w systemie ochrony zdrowia, op. cit., str. 40.

15 Zob. szerzej J. Haberko, Konsumencki charakter umowy o świadczenie zdrowotne, Prawo i Medycyna 
1/2007 (26, vol. 9), str. 70 i 82.
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zobowiązań podjętych przez rząd lub inne publiczne bądź prywatne or-
ganizacje, aby dostatecznie zapewnić opiekę zdrowotną całej populacji, 
a także równy dostęp do tej opieki wszystkim mieszkańcom danego 
kraju i eliminacji dyskryminujących barier w tym zakresie. Z kolei pra-
wa indywidualne odnoszą się do opieki nad pacjentem. Te ostatnie słu-
żyłyby ochronie indywidualnych pacjentów w sferze nienaruszalności 
osoby ludzkiej, prywatności, wolności czy przekonań religijnych”.16 

Ustawodawca w art. 59 ustawy wskazuje, co należy rozumieć przez 
praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta. Ustawodawca posłu-
guje się pojęciem „praktyka naruszająca”, co oznacza, że z praktyką 
zakazaną przez ustawę mamy do czynienia tylko wtedy, gdy skutkiem 
jej stosowania jest naruszenie zbiorowych praw pacjentów, a nie ich 
zagrożenie. Biorąc pod uwagę cel powołania instytucji Rzecznika Praw 
Pacjenta należy stwierdzić, że zakazane praktyki dotyczyć mogą praw 
pacjenta w szerokim rozumieniu, a więc nie tylko praw pacjenta okre-
ślonych w komentowanej ustawie. Ustawodawca za praktykę narusza-
jącą zbiorowe prawa pacjentów uznaje bezprawne zorganizowane po-
stępowanie podmiotu, które ma postać czynnego działania, jak i takie, 
które polega na braku działania (bezczynności), biernym zachowaniu 
się. Dodatkowym warunkiem uznania praktyki za naruszającą zbiorowe 
prawa pacjentów jest podejmowanie działania lub zaniechanie w celu 
pozbawienia pacjentów praw lub ograniczenie tych praw. 

Zakazaną praktyką może być stwierdzone prawomocnym orzecze-
niem sądu zorganizowanie wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku. 
W tym przypadku o stwierdzeniu zaistnienia takiej praktyki przesądza 
m.in. istnienie prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zor-
ganizowanie akcji protestacyjnej lub strajku wbrew przepisom o roz-
wiązywaniu sporów zbiorowych. Ze strajkiem legalnym mamy do czy-
nienia wtedy, gdy został on zorganizowany i przeprowadzony zgodnie 
z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
(Dz. U. Nr 55, poz. 236, z późn. zm.). Przesłanką doprecyzowującą 
jest podejmowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów 
w celu pozbawienia lub ograniczenia tych praw, w szczególności po-

16 A. Ostrowska w „Prawa pacjenta” „Antidotum” 1996, nr 6–8, str. 89–90.
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dejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Biorąc pod uwagę 
konieczność dodatkowego spełnienia tej przesłanki nawet przy stwier-
dzeniu, że strajk (akcję protestacyjną) zorganizowano wbrew przepi-
som ww. ustawy, uznanie go za praktykę naruszającą zbiorowe prawa 
pacjentów będzie niezwykle trudne.

Niniejsze rozważania stanowią jedynie próbę wstępnej oceny ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Do czasu wejścia w ży-
cie tej ustawy prawa pacjenta zawarte były w wielu aktach prawnych. 
Zebranie tych praw w jednym akcie prawnym, to z całą pewnością po-
zytywny aspekt tej regulacji. Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat podobne regulacje prawne przyjęto w wielu państwach 
europejskich, że przykładowo wymienię Finlandię (1992 r.), Holan-
dię (1994 r.) Węgry, Litwę i Łotwę (1997 r.), Belgię, Estonię i Francję 
(2002 r.) czy Cypr (2005 r.). 

Wracając do postawionego w tekście pytania czy ustawa o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera jasne, wyraźne i jednoznacz-
ne regulacje dotyczące praw pacjenta, stwierdzić należy, iż uchwalenie 
doskonałego aktu prawnego jest bardzo trudne. Przepisy zawsze będą 
budziły wątpliwości interpretacyjne i dyskusje co do zasadności wpro-
wadzenia zmian. Postęp nauk medycznych i zwiększająca się świado-
mość społeczna będą powodowały konieczność wszczęcia publicznej 
debaty na temat nowych rozwiązań dotyczących praw pacjentów.
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Praktyczne problemy oświadczeń pro futuro 
(uwagi po rozstrzygnięciu sprawy)

1. Od kilku lat na łamach periodyków prawniczych1 – w tym kwartal-
nika „Prawo i Medycyna”2 – toczy się dyskusja dotycząca oświadczeń 
pro futuro, czyli składanych na przyszłość oświadczeń odnoszących się 
do tego, które formy terapii mogą być względem pacjenta podejmowane 
w razie braku po jego stronie możliwości wypowiedzenia się w przed-
miocie zgody na leczenie wówczas, gdy zajdzie potrzeba udzielenia 
pomocy medycznej. Dyskusja ta została zainspirowana głośnym orze-
czeniem Sądu Najwyższego – postanowieniem z dnia 27 października 
2005 r., wydanym w sprawie III CK 155/053 i toczyła się z uwzględ-
nieniem niejako dwu płaszczyzn, rysujących się na tle analizowanego 
przez Sąd przypadku. 

Z jednej strony okoliczności sprawy poddawane były ocenie zmie-
rzającej do ustalenia, które przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

1 J. Kulesza, glosa do postanowienia SN z 27.10.2005 r., III CK 155/05 (OSNIC 2006, nr 7–8, poz. 137, 
s. 150 i nast.), Palestra 2007, nr 3–4, s. 316 i nast., R. Tymiński, Przegląd Sądowy 2008, nr 3, s. 116 i nast., 
I. Stańczyk, T. Olszewski, Przegląd Sądowy 2008, nr 11–12, s. 217 i nast.

2 A. Zoll, Brak zgody pacjenta na zabieg (Uwagi w świetle postanowienia SN z 27 października 2005 r., 
III CK 155/05), Prawo i Medycyna 2006, nr 4, M. Boratyńska, Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na 
leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Część 1. Sprzeciw pro futuro, Prawo i Medycyna 2007, nr 2 
i Część 2. Zakres udzielonej zgody i rozmieszczenie ciężaru dowodu, Prawo i Medycyna 2007, nr 3, R. Karcz, 
Obrona pacjenta przed niechcianą transfuzją w praktyce sądowej, Prawo i Medycyna 2007, nr 4, B. Janiszew-
ska, Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylematy prawa i medycyny (uwagi o odmowie zgody na leczenie 
oraz o dopuszczalności oświadczeń pro futuro), Prawo i Medycyna 2007, nr 2 oraz taż: Uwagi o charakterze 
prawnym odmowy zgody na interwencję medyczną, Prawo i Medycyna 2007, nr 4.

3 Postanowienie SN z dnia 27.10.2005 r., III CK 155/05, OSNIC 2006, nr 7–8, poz. 137, s. 150 i nast. 
Wcześniej w tej kwestii wypowiadał się K. Poklewski-Koziełł, Oświadczenia woli pro futuro pacjenta jako 
instytucja prawna, Państwo i Prawo, 2000, nr 3, z. 4 i nast. oraz tenże: Lekarz wobec oświadczeń woli pacjenta 
antycypującego swój stan terminalny (na tle rozwiązań przyjętych w Szwajcarii), Prawo i Medycyna 9, (vol. 3), 
2001, s. 48 i nast..
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o zawodach lekarza i lekarza dentysty4 powinny znaleźć zastosowanie 
w procesie subsumcji, czyli podniesienia stanu faktycznego pod normę 
prawną. Z drugiej strony rozstrzygnięcia wymagała bardziej general-
na kwestia – dopuszczalności i przesłanek skuteczności oświadczeń 
pro futuro w prawie polskim. Między obiema płaszczyznami analizy 
zachodziła przy tym zależność tego rodzaju, że wnioski o legalności 
i podstawie prawnej działania lekarzy były uzależnione od uprzedniej 
odpowiedzi na pytanie o możliwość skutecznego, prospektywnego wy-
powiedzenia się przez pacjenta o podejmowaniu lub niepodejmowaniu 
względem niego określonych czynności medycznych. 

Ostatnia z wyróżnionych sfer ma znaczenie uniwersalne; aktualność 
podjętych przez Sąd Najwyższy zagadnień, dotyczących zwłaszcza 
znaczenia autonomii woli pacjenta, nie ogranicza się bowiem do oko-
liczności zawisłej przed nim sprawy. Z tej perspektywy trafność sta-
nowiska Sądu była wielokrotnie analizowana w wypowiedziach nauki 
prawa. Obecnie natomiast kilka uwag warto poświęcić pierwszemu 
z wątków, wracając do oceny prawnej zdarzenia, które stało się pod-
stawą wypowiedzi orzeczniczych oraz kanwą rozważań juryspruden-
cji. Bezpośrednim impulsem do podjęcia tej analizy jest przedstawienie 
w opracowaniach autorstwa I. Stańczyk i T. Olszewskiego5 oraz R. Kar-
cza6 nowych okoliczności, ustalonych przez sąd już po przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpoznania.7 

Z ustaleń tych wynika, że pacjentka po przyjęciu do szpitala była 
przytomna, lecz nie poinformowała lekarza o wyrażonej pro futuro od-
mowie zgody na transfuzję krwi i preparatów krwiopochodnych. Wo-
bec pogarszającego się stanu chorej, bez odebrania od niej zgody na 
udzielenie świadczenia zdrowotnego przeprowadzono operację, w trak-
cie której dokonano transfuzji krwi. W godzinach popołudniowych tego 
samego dnia w szpitalu zjawił się syn pacjentki, który zawiadomił, że 

4 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. Z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 
ze zm., powoływana dalej jako ustawa lub przez wskazanie numerów artykułów.

5 I. Stańczyk, T. Olszewski, Przegląd Sądowy 2008, nr 11–12, s. 217 i nast.
6 R. Karcz, Obrona pacjenta przed niechcianą transfuzją w praktyce sądowej, Prawo i Medycyna 2007, nr 4.
7 Powołanym wcześniej postanowieniem z dnia 27.10.2005 r. SN uchylił postanowienie Sądu Okręgowego 

(w przedmiocie uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego i umorzeniu postępowania w sprawie) i przekazał 
sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu. Sąd Okręgowy uchylił postanowienie Sądu Rejono-
wego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. 
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jest ona Świadkiem Jehowy i że wyraziła sprzeciw wobec przetoczenia 
krwi. Wskutek interwencji lekarza, podjętej po uzyskaniu tej informa-
cji, odnaleziony został dokument (oświadczenie), potwierdzający wia-
domości przekazane przez syna pacjentki. Z uwagi na te okoliczności 
rozpoczęto podawanie chorej wyłącznie środków krwiozastępczych; 
następnie jednak lekarz zawiadomił sąd opiekuńczy o potrzebie wyra-
żenia tzw. zgody zastępczej na wykonanie transfuzji krwi i preparatów 
krwiopochodnych. Zgoda taka została udzielona stosownym postano-
wieniem, które upoważniło lekarzy do podejmowania takich działań 
medycznych z użyciem krwi, jakie były niezbędne do ratowania ży-
cia pacjentki. Wskutek ponownego rozpoznania sprawy sąd rejonowy 
uznał, że nie zachodzą podstawy do wyrażenia zgody na wykonanie 
transfuzji. 

2. Przed nawias dalszych rozważań wywieść należy kilka uwag pro-
ceduralnych, dotyczących przypadku badanego przez Sąd Najwyższy, 
lecz istotnych także dla biegu innych postępowań w tej kategorii spraw 
sądowych. 

Po pierwsze, postępowanie w przedmiocie zgody zastępczej jest 
prowadzone z urzędu.8 Pochodząca od lekarza informacja o potrzebie 
interwencji sądowej jest traktowana jako zawiadomienie, nie zaś jako 
wniosek, który dla nadania mu dalszego biegu musiałby spełniać wyma-
gania formalne pisma procesowego, a w razie ich niespełniania byłby 
poddany czynnościom zmierzającym do usunięcia braków formalnych. 
Przyjęcie przez ustawodawcę takiego rozwiązania pozwala na szybkie 
podjęcie przez sąd opiekuńczy merytorycznych czynności zmierzają-
cych do rozstrzygnięcia, czy zachodzą podstawy do wyrażenia zgody 
zastępczej. Uwaga ta pozostaje, moim zdaniem, aktualna również w od-
niesieniu do pozostałych przypadków postępowań, o których mowa 
w art. 32 i 34 ustawy. Także więc w razie np. odmowy zgody przedsta-
wiciela ustawowego na wykonanie świadczenia zdrowotnego osobie, 
którą reprezentuje, zawiadomienie o konieczności interwencji sądowej 
powoduje zainicjowanie postępowania prowadzonego z urzędu, nie zaś 
postępowania wnioskowego.

8 Tak również R. Karcz, op. cit., s. 42. O niektórych kwestiach proceduralnych wypowiadam się w opra-
cowaniu „Zadania sądu opiekuńczego określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty”, Rodzina 
i Prawo 2008, nr 9–10, s. 86–93. 
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Po drugie, w analizowanej sprawie uczestnikiem postępowania była 
pacjentka oraz jej syn. Oczywisty jest udział pacjentki, to jej osoby do-
tyczyć bowiem miały działania medyczne, wskazane w zawiadomieniu 
lekarza jako czynności niezbędne do ratowania życia chorej. Nieste-
ty, brak wyjaśnienia, jakie względy zdecydowały o uznaniu, że interes 
prawny w uczestnictwie w postępowaniu miał także syn pacjentki. Bez 
wątpienia z uwagi na więzi rodzinne miał on interes faktyczny. Ten typ 
więzi nie uzasadnia jednak sam przez się podstaw udziału w sprawie, 
której przedmiotem jest kwestia tak osobista, jak zgoda na podjęcie 
określonej interwencji medycznej.9 Oprócz sytuacji działania przed-
stawiciela ustawowego (a wyjątkowo, w ograniczonym zakresie także 
opiekuna faktycznego), wyraźnie uregulowanej w art. 32 i 34 ustawy, 
ustawodawca nie przydaje innym osobom uprawnienia do decydowa-
nia o dotyczących chorego czynnościach lekarskich. Tymczasem ich 
udział w postępowaniu i związana z nim możliwość podnoszenia racji 
przemawiających za wyrażeniem lub odmową wyrażenia zgody zastęp-
czej mogłyby – wprawdzie pośrednio – oddziaływać na to, czy i jakie 
świadczenia zdrowotne będą wykonane w stosunku do chorego. 

Po trzecie, trafnie za uczestnika postępowania sąd nie uznał lekarza lub 
szpitala, w którym udzielano pacjentce pomocy medycznej. Uwzględ-
niając właściwe dla lekarzy zaangażowanie w ratowanie życia i zdrowia 
pacjentów można byłoby wprawdzie twierdzić, że są oni zainteresowani 
rozstrzygnięciem sprawy, jednak także to zainteresowanie powinno być 
uznawane za znamionujące interes faktyczny, nie zaś interes prawny le-
karza w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c.10 Odmienny pogląd nie powinien 
być także uzasadniany tym, że zgodnie z art. 32 i 34 ustawy lekarz jest 
uprawniony do zwrócenia się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie 
w przedmiocie zgody zastępczej. W unormowaniach tych ustawodawca 
nie ogranicza katalogu podmiotów, które mogą zawiadomić sąd o potrze-
bie zbadania podstaw do wyrażenia zgody; lekarz jest zaś wskazany jako 
osoba, która dalsze czynności medyczne może podjąć po uzyskaniu zgo-
dy sądu opiekuńczego – bez jednoczesnego stwierdzenia, że orzeczenie 
to może zapaść wyłącznie po zawiadomieniu dokonanym przez lekarza. 

9 Zwraca na to także uwagę R. Karcz (op. cit., s. 42), stwierdzając, że „Sprawa zgody na zabieg to osobista 
sprawa pacjenta”. 

10 W kwestii braku interesu prawnego zakładu opieki zdrowotnej (szpitala) także R. Karcz (op. cit., s. 42–43).
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3. Dla celów analizy prawnej stan faktyczny sprawy warto potrakto-
wać jako modelowy opis zdarzeń, stanowiący tło dla szerszej refl eksji 
o przesłankach i granicach legalnego działania lekarzy oraz o zadaniach 
sądów opiekuńczych przewidzianych w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. W tak ujętych ramach ocena okoliczności udziela-
nia pomocy pacjentce, która złożyła oświadczenie pro futuro („żadnej 
krwi”), powinna uwzględniać kilka etapów interwencji medycznej. 

W pierwszym z nich, po przywiezieniu do szpitala chorej niezdol-
nej11 (mimo przytomności) do wypowiedzenia się w przedmiocie zgody 
na leczenie, działania lekarzy podejmowane były, jak można wnosić, 
na podstawie stosownych przepisów art. 32–34 ustawy. W tym czasie 
lekarz nie dysponował jeszcze informacjami o przynależności wyzna-
niowej pacjentki i o złożeniu przez nią oświadczenia pro futuro. Chora 
była jednak przytomna, w związku z czym powstaje wątpliwość, czy 
lekarz powinien zwrócić się do niej z pytaniami, dotyczącymi tych oko-
liczności.12 

Wydaje się oczywiste, że niedopuszczalne byłoby zadanie pytania 
o wyznanie pacjentki. Jest to kwestia osobista, nieistotna dla dokonania 
diagnozy i dla oceny perspektyw terapeutycznych. Lekarz nie powi-
nien także traktować takiego pytania jako środka uzyskania w sposób 
pośredni informacji o dopuszczalności transfuzji – i usprawiedliwiać 
go chęcią uszanowania domniemanej woli pacjenta w sprawie prze-
toczenia krwi. Zbyt generalne, a w związku z tym – mylące, byłoby 
bowiem założenie, że przynależność do grona Świadków Jehowy jest 
równoznaczna z odmową zgody na transfuzję.13

Moim zdaniem, w obecnym stanie prawnym brak także podstaw in-
dagowania pacjenta w sprawie uprzedniego złożenia oświadczenia pro 

11 Okoliczność ta nie została wskazana wprost, jednak dla celów analizy można o niej ostrożnie wniosko-
wać z tego, że lekarze nie odebrali od pacjentki oświadczenia o zgodzie na poddanie się operacji.

12 Problematyczne może być, czy fakt wyrażenia przez pacjentkę odmowy zgody na transfuzję krwi ma 
znaczenie dla oceny legalności postępowania medyków w sytuacji braku po stronie lekarzy informacji o ist-
nieniu i treści takiego oświadczenia. Moim zdaniem, oświadczenie pro futuro dla swej skuteczności musiałoby 
dotrzeć do lekarza, dopiero wówczas prospektywna odmowa zgody wykluczyłaby legalne podjęcie określonych 
działań medycznych. To stanowisko będzie podstawą dalszych wywodów opracowania.

13 Zdarzają się wszak, zwłaszcza w obliczu zagrożenia życia, przypadki wyrażenia takiej zgody przez 
Świadków Jehowy. Niezależnie od tego nawiązanie w pytaniu do wyznania może być niekiedy uznane za od-
działywanie na decyzję pacjenta, następujące w związku z przypomnieniem o jego wyznaniu, a pośrednio także, 
choćby mimowolnie, o wynikających z wiary nakazach postępowania. 
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futuro w sytuacji, w której o oświadczeniu nie informuje sam chory, 
a lekarz z innych źródeł nie uzyskał wiadomości o wcześniejszym sprze-
ciwie pacjenta.14 W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że zagadnie-
nie skuteczności takiego oświadczenia powstaje zwykle wówczas, gdy 
lekarz nie ma możliwości odebrania bezpośrednio od pacjenta oświad-
czenia w przedmiocie zgody, najczęściej w związku ze stanem nieprzy-
tomności chorego. W takim przypadku jednak z natury rzeczy w ogó-
le nie pojawia się kwestia pytania o prospektywną zgodę lub odmowę 
zgody na udzielenie pomocy medycznej. Zadanie pacjentowi takiego 
pytania jest bowiem niemożliwe. Z kolei bezprzedmiotowe wydaje się 
dopytywanie pacjenta o oświadczenie pro futuro w razie pozostawania 
lekarza w bezpośrednim kontakcie z chorym przytomnym i zdolnym do 
wypowiedzenia się w przedmiocie zgody. Lekarz powinien wówczas 
po prostu zapytać chorego o zgodę na udzielenie świadczenia zdrowot-
nego. Warto podkreślić, że pacjent w każdym czasie może odwołać zło-
żone wcześniej oświadczenie. Nawet więc jeśli uprzednio np. odmówił 
zgody, wiążąca będzie jedynie wola niewadliwie wyrażona w bezpo-
średnim kontakcie z lekarzem. 

Wariantem sytuacyjnym, w którym odpowiedź na pytanie o fakt 
uprzedniego złożenia oświadczenia pro futuro mogłaby wpłynąć na 
sytuację prawną osoby leczonej, byłby taki (jak się wydaje, zaistniały 
w analizowanej przez Sąd Najwyższy sprawie) przypadek, w którym 
pacjent mimo przytomności nie jest w stanie prawnie skutecznie wyra-
zić swej woli w przedmiocie leczenia. Udzielenie lekarzowi informa-
cji tej treści, choć sama w sobie informacja nie byłaby oświadczeniem 
woli15, mogłoby wpłynąć na zakres czynności podejmowanych wzglę-
dem chorego.16 Lekarz dowiedziawszy się o prospektywnej zgodzie lub 

14 Oczywiście, w razie poinformowania lekarza o złożonym oświadczeniu lekarz musi ustalić, jaka była 
jego treść, czy jest prawnie skuteczne i dostosować do tej nowej sytuacji swoje działania medyczne.

15 Uwaga ta dotyczy samej informacji; w razie bowiem stwierdzenia przez pacjenta, że uprzednio złożył 
oświadczenie pro futuro, a obecnie podtrzymuje swoją wyrażoną wcześniej wolę, można byłoby przyjąć, że 
pacjent aktualnie składa oświadczenie w przedmiocie leczenia. Podkreślenia wymaga jednak, że w nawiązaniu 
do okoliczności sprawy w tym wariancie założone zostało, że pacjent nie jest zdolny do ważnego i prawnie 
skutecznego złożenia oświadczenia woli w kwestii zgody lub odmowy zgody na leczenie. 

16 Jak się wydaje, zagadnienie wiążącego dla lekarza charakteru oświadczenia pro futuro powstaje dopiero 
po dotarciu tego oświadczenia do lekarza w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Poinformowanie 
lekarza przez pacjenta o złożeniu oświadczenia (np. w odpowiedzi na pytanie lekarza) może właśnie powodo-
wać skutek „dopełnienia się” ostatniego elementu, potrzebnego do złożenia oświadczenia woli.
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odmowie zgody w dalszych działaniach medycznych musiałby honoro-
wać ostatnie ważne oświadczenie pacjenta. 

Doniosłość tego spostrzeżenia jest mniejsza wówczas, gdy oświad-
czenie pro futuro ma wymiar „pozytywny”, tzn. wyraża wolę pacjenta 
podejmowania względem niego czynności zmierzających do ratowania 
życia lub zdrowia (np. „wyrażam zgodę na wszystkie działania medycz-
ne potrzebne do ratowania mnie”). Pożądany przez pacjenta „kierunek” 
działań lekarza byłby bowiem zgodny z tym, co – w braku oświadczenia 
– i tak nakazuje czynić sam ustawodawca (art. 32 ust. 2, art. 33, art. 34 
ust. 7 ustawy). Poruszone zagadnienie staje się natomiast bardziej waż-
kie w razie częstszego w praktyce przypadku prospektywnej odmowy 
zgody na udzielenie pomocy medycznej lub jej określonej postaci. Skoro 
bowiem lekarz dowiedział się o oświadczeniu, stosując się do wyrażonej 
wcześniej woli pacjenta musiałby zaniechać terapii. Pacjent zaś, nawet 
jeśli w obliczu zagrożenia zmieniłby zdanie w sprawie zgody na terapię, 
nie mógłby doprowadzić do odwołania swego oświadczenia.17 

Zwrócono już uwagę, że obowiązku pytania o oświadczenie pro fu-
turo nie nakładają na lekarza przepisy. Nie jest to pytanie standardowe 
w czynnościach podejmowanych względem chorego. Obecnie należy 
zaś dodać, że w sytuacji zachowania kontaktu z pacjentem niezdolnym 
do wyrażenia zgody lub odmowy zgody, to pacjentowi powinno być 
pozostawione podjęcie decyzji, czy chce poinformować o wyrażonym 
wcześniej sprzeciwie i w ten sposób wpłynąć na gamę wykonywanych 
wobec niego działań medycznych.18 

4. Drugim z etapów zasługujących na wyodrębnienie był czas po 
uzyskaniu wiadomości o wyrażonej przez pacjentkę odmowie zgody na 
transfuzję. W tym punkcie warto zwrócić uwagę na trzy kwestie. 

17 W omawianym wariancie przyjęto, że pacjent mimo przytomności nie jest zdolny do wyrażenia lub 
odmowy zgody na leczenie. 

18 Te uwagi w sposób pośredni można także odnieść do sytuacji podejmowania działań medycznych wzglę-
dem pacjenta, który utracił przytomność. Niewątpliwie, przebieg zdarzeń jest tu częstokroć zależny od przypad-
ku – odnalezienia lub nieodnalezienia oświadczenia. Można mniemać, że zdają sobie z tego sprawę osoby, które 
z różnych pobudek złożyły („negatywne”) oświadczenie pro futuro. Bez wnikania w przyczyny takiego zacho-
wania warto zauważyć, że inaczej kształtuje się prawdopodobieństwo zaznajomienia się z treścią oświadczenia 
w razie noszenia go przez pacjenta na szyi (co jest nierzadko praktykowane przez Świadków Jehowy), inaczej 
– w razie przechowywania go w dokumentach w torebce, a jeszcze inaczej – w razie pozostawienia go na czas 
wyjazdu w domu. Takie zachowanie, nawet jeśli nie jest wyrazem swoistego wyboru pacjenta, niewątpliwie 
może oddziaływać na ukształtowanie się sfery legalnych działań medycznych.
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Po pierwsze, początkowo lekarz nie dysponował dokumentem, 
w którym pacjentka odmówiła zgody na transfuzję krwi i preparatów 
krwiopochodnych. Powstaje zatem wątpliwość, czy samo poinformo-
wanie o takim oświadczeniu przez syna pacjentki mogło być dostatecz-
ną podstawą odstąpienia przez lekarza od dokonania przetoczenia krwi. 
W sprawie formy sprzeciwu pro futuro widoczna jest niejednolitość sta-
nowisk.19 Nawet jeśli przyjąć dalej idące stanowisko o „symetrii” formy 
oświadczenia o zgodzie i odmowie zgody,20 dla oświadczenia pacjentki 
wystarczające było zachowanie formy pisemnej pod rygorem ograniczeń 
dowodowych (ad probationem).21 Skoro zachowanie formy pisemnej nie 
było konieczne dla ważności oświadczenia pro futuro, pacjentka mogła 
wyrazić swą wolę ustnie, dbając jedynie o to, aby treść oświadczenia 
poznały osoby, które w razie potrzeby przekażą lekarzowi informację 
o odmowie zgody na określone postaci interwencji medycznych. 

Zestawienie tego modelu z realiami praktyki wydaje się jednak nie 
gwarantować pacjentowi honorowania wyrażonej w ten sposób woli. 
Waga decyzji o zaprzestaniu leczenia zwykle skłania lekarza do du-
żej ostrożności w stwierdzeniu, że pacjent odmówił zgody na podjęcie 
terapii. W związku z tym przekazywane przez inne osoby informacje 
o odmowie zgody często mogą być uznane nie za wystarczającą podsta-
wę do zaniechania leczenia, lecz raczej za impuls, skłaniający lekarza 
do sprawdzenia, czy takie oświadczenie rzeczywiście zostało złożone. 
Tym bardziej, że lekarz musi mieć wiedzę nie tylko o fakcie złożenia 
oświadczenia, lecz także o jego treści, która w różny sposób może uj-
mować zakres działań medycznych, akceptowanych i nieakceptowa-
nych przez pacjenta.22 

19 Zdaniem R. Karcza, „sprzeciw pacjenta nie wymaga żadnej formy” (op. cit., s. 45). Szersze rozważenie 
trafności argumentów Autora, odwołujących się m.in. do zasady, że „jeżeli zgoda wymaga określonej formy, 
to brak zgody nie wymaga żadnej formy (art. z art. 63 § 2 k.c.)” (tamże), wykracza poza ramy opracowania. 
Odmienny pogląd można wywieść z uzasadnienia postanowienia SN z 27.10.2005 r., III CZP 155/05, OSN IC 
2006, nr 7–8, poz. 137.

20 W uzasadnieniu postanowienia (j.w.) Sąd Najwyższy stwierdził, że skoro oświadczenie pro futuro „sta-
nowi zgodę lub jej antonimię, wystarczające jest zachowanie formy wymaganej dla wyrażenia zgody, przewi-
dzianej w art. 32 ust. 7 i art. 34 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza”. Oznaczałoby to, że w przypadkach obję-
tych działaniem art. 34, czyli w razie zabiegu operacyjnego albo potrzeby zastosowania metody leczenia lub 
diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta zachowana być powinna forma pisemna do celów 
dowodowych.

21 Tak wyrok SN z 11.04.2006 r., I CSK 191/05, OSNC 2007, nr 1, poz. 18.
22 Oświadczenie woli musi do lekarza dojść w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 zd. 1 k.c.).
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Jeśli te uwagi odnieść do okoliczności sprawy, nie powinno dziwić 
zachowanie lekarza, który dążył do potwierdzenia informacji przekaza-
nej przez syna pacjentki. Mimo silnych więzów rodzinnych i – najczęś-
ciej – braku podstaw do powątpiewania w prawdziwość przekazywa-
nych przez osobę bliską wiadomości, lekarz na mocnych podstawach 
powinien opierać swe przekonanie, że zgodne z wolą chorego będzie 
odstąpienie od udzielenia mu pomocy. Pogląd ten pośrednio znalazł 
potwierdzenie w tezie postanowienia, zapadłego w tej sprawie w postę-
powaniu przed Sądem Najwyższym. Wiążący charakter „oświadczenia 
pacjenta wyrażonego na wypadek utraty przytomności, określającego 
wolę dotyczącą postępowania lekarza w stosunku do niego (pacjen-
ta – dop. B.J.) w sytuacjach leczniczych, które mogą zaistnieć”, Sąd 
przydał jedynie oświadczeniom „złożonym w sposób wyraźny i jedno-
znaczny”. Wiarygodnym nośnikiem informacji o takim oświadczeniu 
jest zaś przede wszystkim sam dokument, sporządzony przez pacjenta 
(in spe).

Po drugie, powstaje pytanie, czy zachowanie pacjentki po przyjęciu 
do szpitala powinno być przez lekarza poczytane za wyrażenie w spo-
sób dorozumiany woli odwołania oświadczenia pro futuro. Chora była 
wszak przytomna, teoretycznie miała zatem możliwość poinformowa-
nia lekarza o wyrażonej wcześniej odmowie zgody na transfuzję.

Ocena celowości badania tej kwestii w analizowanej sprawie wyma-
gałaby uprzedniego ustalenia, czy pacjentka była nie tylko przytomna 
(co jest pewne), lecz także zdolna do wypowiedzenia się w przedmiocie 
zgody. Zagadnienie odwołania wcześniej złożonego oświadczenia, jak 
i wyrażenia w szpitalu, w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, swej 
woli w sprawie leczenia, jest bowiem bezprzedmiotowe w sytuacji, 
w której pacjent nie jest zdolny do złożenia takiego prawnie skuteczne-
go oświadczenia.23 Z kolei w przypadku zachowania takiej zdolności, 
odwołanie oświadczenia zasadniczo wydaje się zbyteczne; wystarczy 

23 Jak wcześniej wskazywano, może on wówczas wpływać na swą sytuację prawną udzielając (lub nie 
udzielając) lekarzowi informacji o prospektywnej odmowie zgody na transfuzję. Brak po stronie lekarza takiej 
wiadomości ma bowiem istotne skutki prawne: lekarz postępując zgodnie ze stosownymi przepisami art. 32– 34 
ustawy występuje do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody zastępczej, a w sytuacjach pilnych nawet bez uzy-
skania takiej zgody udziela pomocy medycznej. Ostatecznie zatem milczenie pacjenta w sprawie oświadczenia 
pro futuro najczęściej powoduje, że lekarz udzieli pacjentowi pomocy, wykorzystując instrumenty prawne, 
wynikające z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
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wyrażenie aktualnej woli w sprawie poddania się leczeniu, gdyż to 
oświadczenie będzie dla lekarza stanowiło podstawę podjęcia lub za-
niechania interwencji medycznej. 

Problem powstaje wówczas, gdy przytomny pacjent nie złożył wprost 
żadnego oświadczenia woli. Natomiast później, w czasie, w którym nie ma 
już z nim kontaktu, powstaje potrzeba retrospektywnej oceny, czy w spo-
sób dorozumiany (niewerbalnie) wyraził wiążącą lekarza wolę w sprawie 
aprobowanych czynności medycznych. Jeszcze większe trudności stwa-
rza sytuacja, w której (jak w okolicznościach niniejszej sprawy) lekarz 
po utracie przez pacjenta przytomności dowiaduje się o prospektywnej 
odmowie zgody na leczenie i analizując wcześniejsze zachowanie się pa-
cjenta rozważa czy było ono nakierowane na odwołanie oświadczenia 
pro futuro albo na wyrażenie zgody na interwencję medyczną. 

Otóż, wywodzenie skutków prawnych z zachowania przez osobę 
milczenia wymaga dużej ostrożności.24 Z jednej strony nie można po-
minąć, że pojęciem milczenia obejmowane są niejednorodne formy 
zachowania: od bierności, z której nie można wywieść żadnych wnio-
sków o woli wywołania skutków prawnych, do takiego zachowania, 
które wyraża tę wolę, tyle że w sposób milczący, niewerbalny. Z dru-
giej strony konieczność szczególnie wnikliwej i rozważnej oceny mil-
czenia wynika ze specyfi ki sytuacji: pacjent mimo przytomności może 
zachowywać się biernie z różnych przyczyn: szoku, osłabienia, stanu 
depresyjnego. Nawet wówczas, gdy chory nie tyle po prostu milczy 
z powodu ciężkiego stanu zdrowia, ile celowo przemilcza fakt złożenia 
oświadczenia pro futuro,25 sfera motywów, którymi się kieruje, nie ma 
znaczenia prawnego dopóty, dopóki chory w sposób dostateczny nie 
wyrazi swej woli wywołania skutku prawnego, tzn. dopóki nie złoży 
oświadczenia woli. Aby zaś przyjąć, że podmiot prawa mimo milcze-
nia w sposób konkludentny złożył oświadczenie woli, wola wywołania 

24 W kwestii skutków milczenia: J. Kondek, Czy milczenie oznacza zgodę? Próba analizy cywilnoprawnej, 
Studia Iuridica 2008, tom 49, s. 79 i nast.

25 W niektórych sytuacjach można mieć wrażenie, że pacjenci celowo nie informują o wcześniej złożonym 
oświadczeniu, a w bezpośrednim kontakcie z lekarzem nie zajmują żadnego stanowiska w sprawie leczenia 
(np. stwierdzają, że nie chcą rozmawiać). Jeśli następnie stan pacjenta pogorszy się na tyle, że nie jest on w sta-
nie złożyć jakiegokolwiek oświadczenia, na ogólnych zasadach zostanie mu udzielona pomoc medyczna. W ten 
sposób chorzy unikają wyrażenia zgody na interwencję, której nie chcieliby zaaprobować swym wyraźnie zło-
żonym oświadczeniem, a jednocześnie uzyskują pomoc medyczną, której – jak można wnosić – oczekują. 
Sprawa jest jednak bardzo indywidualna i absolutnie nie może być uznana za typową motywację milczenia.
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skutków prawnych powinna być niewątpliwa, a jedynie zakomuniko-
wanie tej woli może nastąpić w sposób dorozumiany.

Z ustalonych w sprawie okoliczności nie wynika, by sam fakt niepo-
informowania przez przytomną pacjentkę o złożonym wcześniej oświad-
czeniu był wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że tym samym w spo-
sób dorozumiany odwołała ona swój sprzeciw wobec transfuzji krwi.26 
Taki wniosek trzeba byłoby wesprzeć opisem konkretnych zachowań pa-
cjentki, z których wynikałaby wola wywołania wspomnianego skutku.27 
Niezależnie od innych argumentów, odwołujących się do interpretacji 
milczenia, nie można pominąć faktu bardzo ciężkiego (w wymiarze fi -
zycznym, a zapewne także psychicznym) stanu pacjentki. Na tym tle za-
chowanie przytomności przez pewien czas od chwili hospitalizacji trudno 
traktować jako nie tylko stwarzające możliwość, lecz wręcz nakładające 
na chorą obowiązek zawiadomienia o odmowie pro futuro.28 W drama-
tycznej sytuacji, w której wskutek wypadku znalazła się pacjentka, trudno 
oczekiwać, że – być może nie mając świadomości, iż zajdzie konieczność 
transfuzji krwi, a jednocześnie nie zostanie odnaleziony przechowywany 
w torebce dokument (sprzeciw) – chora będzie pamiętać o potrzebie po-
informowania o złożonym wcześniej oświadczeniu. 

Po trzecie, z faktu podawania pacjentce środków krwiozastępczych moż-
na wnosić, że lekarze uznali oświadczenie pro futuro za wiążące stanowi-
sko chorej w sprawie dopuszczalnych sposobów leczenia. Trafnie więc nie 
zaprzestali terapii, lecz uwzględniając wolę chorej zmodyfi kowali środki, 
które służyły poprawie stanu jej zdrowia. Podkreślenia wymaga, że sama 
odmowa zgody na przetoczenie krwi absolutnie nie może być utożsamiana 

26 W tej kwestii, wobec braku innych informacji o stanie pacjentki i o jej zachowaniu, zbyt śmiałe wydaje 
mi się stwierdzenie I. Stańczyk i T. Olszewskiego, że sąd opiekuńczy „miał podstawy do przyjęcia domniema-
nia, że pacjentka, przez to, iż nie wyraziła sprzeciwu na przeprowadzenie zabiegu w chwili przewiezienia jej 
do szpitala, kiedy była jeszcze przytomna i mogła wyrazić swą wolę, zgadza się na dokonywanie przez lekarzy 
wszelkich czynności zmierzających do ratowania jej życia” (op. cit., s. 221). Niezależnie od tego trzeba zauwa-
żyć, że jeśli pacjentka była przytomna, lecz – jak się wydaje – nie była zdolna do wypowiedzenia się w przed-
miocie zgody, nie mogła w sposób ważny i skuteczny wyrazić woli w przedmiocie leczenia. 

27 Być może podstaw do wniosku o woli odwołania oświadczenia dostarczyłyby zeznania lekarza, który 
zajmował się pacjentką przed utratą przytomności. Sąd przed wydaniem postanowienia o wyrażeniu zgody 
zastępczej nie przeprowadził jednak takiego dowodu.

28 Nawiązuję tu do stanowiska SN wyrażonego w wyroku z 16.01.1970 r., III PRN 96/69, OSN 1970, nr 9, 
poz. 161, w którym Sąd stwierdził, że „w myśl art. 60 k.c. milczenie może być uznane za przejaw oświadczenia 
woli wyrażającego zgodę tylko w takiej sytuacji, w której osoba nie zaprzeczająca mogła i powinna była zająć 
merytoryczne stanowisko w danej kwestii”.
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z niechęcią pacjenta do uzyskania pomocy medycznej. Wynika to zresztą 
zwykle z treści oświadczeń, w których pacjenci (in spe) wyrażają życzenie 
podejmowania względem nich działań zmierzających do ratowania życia 
i zdrowia, tyle że z uwzględnieniem przedmiotowego ograniczenia metod, 
które miałyby być wykorzystane przez lekarza. Odmowa nie zwalnia więc 
medyków z obowiązku niesienia pomocy, choć niewątpliwie zawęża pole 
środków dostępnych w trakcie interwencji medycznej, niejednokrotnie na-
wet w sposób tak istotny, że decyduje on o niepowodzeniu terapii.

5. Skoro oświadczenie w przedmiocie odmowy zgody na transfuzję 
zostało uznane za skuteczne, powstaje pytanie, dlaczego mimo to le-
karz zawiadomił sąd opiekuńczy o potrzebie rozstrzygnięcia w przed-
miocie zgody zastępczej. Powody tego wystąpienia mogły być różne, 
np. przekonanie, że sąd jest władny zdecydować o leczeniu wbrew woli 
chorego lub wątpliwości dotyczące skuteczności oświadczenia pacjent-
ki, narastające wraz z pogarszaniem się stanu jej zdrowia. Także ten 
etap działań lekarzy skłania do kilku spostrzeżeń. 

Po pierwsze, jeśli złożone przez pacjentkę oświadczenie pro futuro 
uznać za prawnie skuteczne, obiektywnie brak było podstaw do inter-
wencji sądowej. W razie wyrażenia przez pacjenta odmowy zgody na 
udzielenie mu określonego świadczenia zdrowotnego (w bezpośrednim 
kontakcie z lekarzem, a także, jak stwierdził Sąd Najwyższy, oświad-
czeniem pro futuro) lekarz nie jest uprawniony i obowiązany do po-
dejmowania tych form terapii, których nie aprobuje pacjent. Tak wy-
rażonej woli pacjenta nie może także „przełamać” postanowienie sądu, 
uprawnionego do orzekania o zgodzie zastępczej dopiero wówczas, 
gdy pełnoletni, nieubezwłasnowolniony pacjent nie odmówił wcześniej 
zgody na interwencję medyczną. 

Po drugie, zasadne zainicjowanie postępowania przed sądem opie-
kuńczym może mieć miejsce nie tylko w przypadku niezłożenia przez 
pacjenta jakiegokolwiek oświadczenia w sprawie leczenia, lecz także 
w sytuacji, w której złożone oświadczenie nie wywołuje skutku zwią-
zania lekarza jego treścią.29 Praktyka wskazuje ponadto, że z razie 

29 Oświadczenie takie może być wszak dotknięte np. wadą w postaci braku świadomości lub swobody, 
może być oparte na niepełnych informacjach o stanie zdrowia pacjenta (art. 31 ust. 1 ustawy), inne zachowania 
pacjenta, podjęte już po wyrażeniu woli w przedmiocie leczenia, mogą rodzić wątpliwości, czy chory odwołał 
swe wcześniejsze oświadczenie.



Prawo i Medycyna 4/2009 (37, vol. 11)58

Beata Janiszewska

 wątpliwości lekarze występują o rozstrzygnięcie w przedmiocie zgody 
zastępczej nawet wówczas, gdy pacjent skutecznie odmówił już zgo-
dy na leczenie – choć jest to sytuacja, w której ustawodawca w ogóle 
nie przewidział możliwości interwencji sądowej. Zawiadomienie sądu 
o potrzebie rozstrzygnięcia o zgodzie zastępczej niejako „przerzuca” 
wówczas ciężar decyzji o podjęciu leczenia na sąd opiekuńczy. Na roz-
poznawanie takich spraw, inicjowanych zasadniczo w celu usunięcia 
wątpliwości lekarza, sądy również powinny być przygotowane i gotowe 
do badania, najpierw czy przepisy ustawy w ogóle dopuszczają sądowe 
rozstrzyganie w przedmiocie zgody, a dopiero następnie – do oceny czy 
z powodów medycznych pacjentowi powinno być udzielone świadcze-
nie zdrowotne wskazane przez lekarza w treści zawiadomienia.

Po trzecie, chociaż z perspektywy zakończonej wiele miesięcy później 
sprawy sądowej trzeba uznać, iż brak było podstaw do wyrażenia zgo-
dy zastępczej, trudno postawić zarzut lekarzowi, który zawiadomił sąd 
opiekuńczy. Niewątpliwie, modelowo to lekarz powinien dokonać inter-
pretacji oświadczenia pacjenta i stosownie do jego woli podjąć działania 
medyczne lub powstrzymać się od ich wykonania. Skoro jednak w sta-
nach faktycznych, skomplikowanych nawet dla prawnika zawodowo 
przygotowanego do dokonywania takiej interpretacji, niejednokrotnie 
niełatwa może się okazać jednoznaczna ocena ważności i skuteczności 
oświadczeń pro futuro, nie powinno wzbudzać zdumienia, że w praktyce 
lekarze miewają wątpliwości, czy chory w sposób wiążący wyraził wolę 
w przedmiocie leczenia. Tym bardziej, że w ocenie takiej uwzględnie-
nia wymaga całokształt okoliczności, wśród których treść oświadczenia 
pacjenta jest tylko jednym z badanych elementów. Lekarz zapoznający 
się z treścią oświadczenia wówczas, gdy nie ma już możliwości kontak-
tu z pacjentem (np. pozostającym w stanie nieprzytomności), może się 
wszak wahać, jaką moc przydać oświadczeniu, jeśli pacjent przed utratą 
przytomności w długotrwałym wywiadzie udzielił licznych informacji 
o stanie zdrowia, przebytych chorobach, pobieranych lekach itd., lecz 
nie poinformował o złożonym wcześniej oświadczeniu pro futuro, na 
którego istnienie uwagę zwróciła dopiero później rodzina chorego.30 

30 W innych przypadkach wątpliwości mogą wynikać z niewiedzy, kto podpisał oświadczenie lub z waha-
nia, czy decyzja pacjenta została powzięta i wyrażona w sposób świadomy i swobodny (np. gdy obecni w szpi-
talu przyjaciele chorego twierdzą, że za wszelką cenę chciał być ratowany).
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Oczywiście minimalizując ryzyko związane z koniecznością oceny 
oświadczeń pro futuro można dążyć do uzyskania stanowiska w przed-
miocie leczenia bezpośrednio od pacjenta, dopóki jest on świadomy 
i zdolny do wypowiedzenia się w przedmiocie zgody. Nie zawsze jed-
nak będzie to możliwe. Niekiedy lekarz stoi przed perspektywą nie-
sienia pomocy pacjentowi już nieprzytomnemu. W innych przypad-
kach trzeba uwzględnić, że wyrażenie zgody lub odmowy zgody na 
interwencję medyczną musi być poprzedzone przekazaniem pacjento-
wi informacji, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy. Przyjmuje się 
bowiem, że oświadczenie niepoinformowanego pacjenta nie wywołuje 
skutków prawnych. Tymczasem lekarz na wstępnym etapie zajmowania 
się (jeszcze przytomnym) pacjentem niejednokrotnie nie jest w stanie 
określić, jakie działania medyczne powinny być podjęte, a w związku 
z tym – jakie informacje należy przekazać pacjentowi, aby uzyskać jego 
prawnie skuteczne oświadczenie w przedmiocie zgody na interwencję 
medyczną. 

Po czwarte, z informacji o sprawie, która stała się kanwą tych uwag, 
wynika, że pacjentka przez kilka miesięcy przebywała w szpitalu, 
a przez pewien czas w trakcie hospitalizacji była także nieprzytomna. 
Jednak, jak się wydaje, tylko możliwość transfuzji stała się przedmio-
tem rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego. Można mniemać, że w tak 
długim okresie pobytu w szpitalu nieprzytomnej chorej wykonywano 
różne świadczenia zdrowotne. W zasadzie także te pozostałe czynno-
ści – o ile nie mieściły się w kategorii pilnych – powinny być poprze-
dzone zgodą zastępczą sądu. Wprawdzie konieczność wielokrotnego 
inicjowania postępowania sądowego może być uciążliwa nie tylko dla 
lekarzy, jednak ustawodawca nie wprowadził odrębnych regulacji, po-
zwalających na kompleksowe, wykonywane w dłuższym okresie czasu 
czynności medyczne, nieoparte na zgodzie samego pacjenta, a jedno-
cześnie niepoddane kontroli sądu.31

31 Tu także powstaje interesująca kwestia zakresu skuteczności oświadczenia pro futuro. Oświadczenie 
to może przybrać postać zgody na działania medyczne, które lekarze uznają za stosowne dla ratowania życia 
pacjenta; niejednokrotnie też w oświadczeniach, których przedmiotem jest zasadniczo odmowa zgody, pacjent 
dodaje, że godzi się na wszystkie inne formy terapii. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy lekarze opiera-
jąc się na treści takiego „pozytywnego” oświadczenia są zwolnieni z występowania do sądu opiekuńczego 
o wyrażenie zgody na udzielenie nieprzytomnemu pacjentowi wszystkich potrzebnych, ich zdaniem, świadczeń 
zdrowotnych.
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6. Z przedstawionych uwag można wnosić, jak liczne trudności i wąt-
pliwości prawne towarzyszyły ocenie omawianej sprawy, a w szerszej 
perspektywie – mogą powstać w analizie także innych przypadków 
prospektywnej odmowy zgody na udzielenie świadczenia zdrowotne-
go. Niektóre z nich są ściśle związane z naturą sytuacji, w której przy-
chodzi działać lekarzowi, wymagającej szybkiego rozstrzygnięcia za-
równo dylematów medycznych, decydujących o powodzeniu leczenia, 
jak i kwestii prawnych, decydujących o legalności udzielenia pomocy. 
Na tę drugą sferę, dotyczącą jurydycznych podstaw działania medyków, 
można oddziaływać wprowadzając unormowania dostosowane do po-
żądanego modelu relacji lekarz–pacjent, a jednocześnie minimalizujące 
ryzyko uwikłania lekarza w konieczność dokonywania skomplikowa-
nej oceny prawnej przesłanek dopuszczalności interwencji medycznej. 

Rolę taką mogłoby spełnić wyraźne uregulowanie kwestii oświad-
czeń pro futuro.32 Brak unormowania powoduje bowiem – oprócz nadal 
niewygasłych pytań o możliwość składania tych oświadczeń – istotne 
problemy w badaniu, czy wyrażają one wolę pacjenta, wiążącą lekarza 
bez względu na skutki, do jakich może doprowadzić kierowanie się treś-
cią oświadczenia. Nawet w bezpośrednim kontakcie z pacjentem zdol-
nym do wypowiedzenia się w przedmiocie zgody, lekarz z uwagi na stan 
emocjonalny i fi zyczny chorego częstokroć może mieć wątpliwości, czy 
wyrażenie przez pacjenta swej woli było wyrazem czy zaprzeczeniem 
autonomii. W sytuacji, w której lekarz pozostaje sam na sam z kartką 
papieru, odnalezioną przy nieprzytomnym pacjencie, problemy te jesz-
cze się nasilają. Racjonalnego ustawodawcę powinno to zainspirować 
do kompleksowego uregulowania instytucji oświadczeń pro futuro, po-
zwalającego ograniczyć pole wątpliwości, jakie analiza tych oświadczeń 
może stwarzać lekarzom i sądom opiekuńczym. 

32 Postulat wprowadzenia takiej regulacji ostrożnie zgłosili m.in. I. Stańczyk i T. Olszewski (op. cit., 
s. 223), a wprost, z podaniem propozycji konkretnych regulacji – R. Karcz (op. cit., s. 48–49).
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Rola biegłego w kształtowaniu orzeczenia sądu 
w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie

Niezwykle istotną i w praktyce bardzo trudną sferę regulacji stosun-
ków cywilnoprawnych stanowią zagadnienia związane z orzecznictwem 
sądowym w zakresie całkowitego i częściowego ubezwłasnowolnienia. 
Ta niezmiernie delikatna materia, rodząca często wiele poważnych dyle-
matów natury prawnej, medycznej, a niejednokrotnie i moralnej, wymaga 
bardzo precyzyjnych rozważań sądu oraz wszystkich współpracujących 
z nim w tym zakresie podmiotów. Ustawodawca nakłada obowiązek ba-
dań osoby, która ma być ubezwłasnowolniona przez jednego lub więcej 
biegłych lekarzy psychiatrów, a w przypadkach „niezbędnych” obserwa-
cji, w zakładzie leczniczym. Art. 553 k.p.c. stanowi, że osoba, która ma 
być ubezwłasnowolniona, musi być zbadana przez jednego lub więcej le-
karzy psychiatrów. Wynik badania biegłych lekarzy psychiatrów stanowi 
przedmiot opinii sądowo-psychiatrycznej. Z analizy przesłanek ubezwłas-
nowolnienia całkowitego i częściowego określonych w art. 13 i 16 k.c. 
wynika wniosek, iż sąd prowadzący postępowanie w sprawie o ubezwłas-
nowolnienie nie posiada wiedzy specjalistycznej pozwalającej na samo-
dzielną ocenę przesłanek członu psychiatrycznego ubezwłasnowolnienia. 
Wkraczamy więc w dziedzinę, w której niezwykle doniosłą rolę odgrywa 
współpraca sądu z biegłymi. Zadaniem biegłych jest nie tylko ocena sta-
nu zdrowia psychicznego, stopnia rozwoju umysłowego, czyli diagnoza 
lekarska, ale i ocena perspektyw rozwoju choroby w przyszłości (progno-
za diagnostyczna). Biegli stwierdzają rodzaj i stopień nasilenia występu-
jących zaburzeń psychicznych i dokonują oceny czy i w jakim zakresie 
zaburzenia psychiczne uniemożliwiają lub utrudniają osobie poddanej ba-
daniu kierowanie swym postępowaniem. Rola sędziego została de facto 
zmarginalizowana i sprowadzona do roli wykonawcy przepisów ustawy.
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Pojęcie dowodu w znaczeniu potocznym i prawnym jest różnie ro-
zumiane. Różnie też to pojęcie rozumieją biegli sądowi. Z punktu wi-
dzenia biegłego dowód to informacja przekazana na temat rozstrzyga-
nej kwestii1. Przez dowód rozumiemy zarówno zeznania świadków, jak 
i historię choroby, kartę informacyjną ze szpitala czy zaświadczenie 
lekarskie. Dowodami są także własne wnioski, które były przedmiotem 
badania biegłych, skonstruowane w oparciu o zebrane w materiale do-
wodowym fakty wysnute na podstawie logicznego rozumowania, np. 
brak dokumentacji lekarskich potwierdzających chorobę psychiczną 
uczestnika postępowania wskazuje, że nie może on zostać ubezwłasno-
wolniony z powodu choroby psychicznej2. Nie stanowią one wprawdzie 
jednoznacznej wskazówki wykluczającej taką chorobę, lecz są jednym 
z „dowodów” przemawiających za taką argumentacją. Trafność opinii 
biegłego psychiatry wynika z dokonanej przez biegłych oceny zebra-
nych dowodów, przy jednoczesnym uwzględnieniu hierarchii ich waż-
ności. Większy obiektywizm dowodów zwiększa prawdopodobieństwo 
ich prawdziwości. W ocenie biegłego nie każdy z dowodów przedsta-
wia jednakową wartość dowodową.

W sprawach dotyczących rozstrzygnięcia przez sąd o ubezwłasno-
wolnieniu pojawia się dodatkowa trudność. Przedmiotem dowodzenia 
staje się stan psychiczny uczestnika postępowania. Technikami stoso-
wanymi przez biegłego są: wywiad, badanie sądowo-psychiatryczne, 
historia choroby. Biegły lekarz psychiatra w postępowaniu o ubezwłas-
nowolnienie dokonuje oceny faktów w zakresie stanu psychicznego 
ubezwłasnowolnionego i ich weryfi kacji poprzez wybór tych, które 
wskazywałyby na istniejące u niego zaburzenia psychiczne, niedoroz-
wój umysłowy czy chorobę psychiczną. Decyzję o celowości orzecze-
nia wobec uczestnika postępowania ubezwłasnowolnienia podejmuje 
sąd. Opinia biegłego lekarza psychiatry jest dla sądu „wytyczną”, co do 
spełniania przesłanek psychiatrycznych ubezwłasnowolnienia.

Model relacji sędzia – biegły jest traktowany różnie w doktrynie. 
Istnieją poglądy, wskazujące na ścisłe rozdzielenie ich procesowych 
ról i takie, które wskazują na istniejące między nimi związki. W litera-

1 Por. J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Kraków 2003, s.73.
2 K. Lubiński, Postępowanie w o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979, s. 179 i n, K. Jaegermann, Opi-

niowanie sądowo-lekarskie –eseje o teorii, Warszawa 1991, s. 40 i n.
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turze można się spotkać i z takim poglądem, że rolą biegłego nie jest 
odpowiedź na pytanie o zdolność kierowania przez osobę ubezwłas-
nowolnioną swym postępowaniem, gdyż ocena tej zdolności należy 
do sądu.3

W świetle zasady swobodnej oceny dowodów dowód z opinii bie-
głego należy do takich samych środków dowodowych jak każdy inny 
środek dowodowy. Jednak zasięg i „moc dowodowa” dowodu z opinii 
biegłego w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie wykracza poza ramy 
wyznaczone dla innych środków dowodowych. Wynikają stąd pewne 
konsekwencje. Opinia biegłego nie może ograniczać się jedynie do 
zbadania obiektu obserwacji ani nawet do zinterpretowania pomiarów, 
lecz do dokonania cząstkowej rekonstrukcji zdarzenia o określonym 
stopniu prawdopodobieństwa. Najważniejszym ogniwem relacji sędzia 
– biegły jest właśnie uwzględnienie zasady swobodnej oceny dowodów 
przy jednoczesnym przestrzeganiu regulacji określonych przepisami 
postępowania cywilnego. Istotną kategorią relacji sędzia – biegły jest 
poprawny przepływ informacji, tj. taki, który jest bezpośredni i nie po-
woduje jej zniekształcenia. Biegły pozostaje źródłem informacji w za-
kresie wiedzy specjalistycznej4 i może wypowiadać się tylko w zakresie 
tych okoliczności, co do których posiada wiadomości specjalne. Niedo-
puszczalna jest wypowiedź biegłego z innej gałęzi wiedzy niż wcho-
dząca w zakres jego fachowego przygotowania. W razie przekroczenia 
przez biegłego zakresu swych uprawnień i formułowania wypowiedzi 
w innej dziedzinie wiedzy niż wynikająca z jego specjalności sąd orze-
kający rozważa i poddaje ocenie tylko ten jej fragment, który dotyczy 
wyłącznie specjalności wyznaczonego biegłego. Pominie zatem taką 
wypowiedź biegłego, która dotyczy problematyki należącej do wyłącz-
nej kompetencji sądu, np. w kwestii oceny prawnej, a więc wypowiedzi 
odnoszącej się wprost do zasadności orzeczenia ubezwłasnowolnienia.

Zadaniem sądu jest przyjęcie stosownych kryteriów akceptacji opi-
nii biegłego zarówno pod względem formalnym, jak i materialnym. 
Natomiast do dokonania ustaleń prawnych w procesie powołany jest 
wyłącznie sąd, opinia biegłego w tej kwestii może mieć jedynie wymiar 

3 S. Rejman, Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1973, s.5 i n, oraz s. 26.
4 K. Jaegermann, Opiniowanie sądowo-lekarskie- eseje o teorii, Warszawa 1991, s. 38–43.
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uzupełniający.5 Sędzia dokonuje oceny opinii wydanej przez biegłego. 
W ocenie tej aktywny udział przypada stronom procesowym. W ana-
lizie dokonywanej przez sędziego istotne znaczenie mają odpowiedzi 
biegłego na pytania stron.6 Tę swoistą zgodną z regułami procesowymi 
kontrolę sędzia może zrealizować wykorzystując wiedzę ogólną i od-
wołując się do odpowiednich zasad prawnych. Istotna pozostaje umie-
jętność zrozumienia wniosków opinii przez sąd. Takie podejście zakłada 
istotne różnice między treścią opinii wydanej przez biegłego a sędziow-
skim zrozumieniem wyjaśnienia jakiejś wątpliwości zawartej w dowo-
dzie z opinii biegłego7. Sfera merytoryczna opinii jest kontrolowana 
przez sędziego w zasadzie wyłącznie z punktu widzenia jej zgodności 
z zasadami logicznego myślenia i wiedzą ogólną. Sędzia posiada prawo 
do ferowania orzeczenia nawet wówczas, kiedy jego wiedza o zdarze-
niu nie jest pełna, zaś biegły ma prawo do formułowania wniosków 
kategorycznych opinii przy przyjęciu pewnego marginesu niewiedzy. 
Margines ten wynika z faktu, że wymagania sędziego wobec biegłego 
mają mieć moc graniczącą z pewnością8.

W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie wyznaczenie precyzyjnej 
granicy wyznaczającej rolę sądu od roli biegłego nie jest proste. Relacja 
sędzia – biegły kształtuje się tu inaczej niż w innych postępowaniach. 
Z pewnością nie da się do końca rozdzielić tych dwóch światów, a więc 
precyzyjnie rozgraniczyć obszaru kompetencji należącej do biegłego 
od obszaru kompetencji należącej do sądu. Biegły przy formułowaniu 
wniosków końcowych opinii wykracza poza prostą interpretację poje-
dynczych faktów i formułuje wnioski „niejako w imieniu sędziego”. 
Próby interpretacji tej złożonej relacji dokonać można wykorzystując 
pojęcie podstawy normatywnej decyzji.

Język prawniczej praktyki posługuje się terminami „podstawa prawna” 
i „podstawa faktyczna”.9 Istnieje w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie 

5 J. Turek, Wykorzystanie przez sądy rejonowe opinii biegłych i powstające na tym tle uchybienia proceso-
we w postępowaniu cywilnym “Palestra” 1983, nr 5–6, s. 91.

6 K. Jaegermann, op. cit., s. 43, por. K. Jaegermann, S. Kłyś, Rola biegłego w sądowym postępowaniu 
cywilnym, “Nowe Prawo” 1980, nr 11–12, s.76.

7 K. Jaegermann op. cit., s.64, zob. J.R. Kubiak, Zagadnienia przekonania sędziowskiego, Warszawa 1976, s.16.
8 M. Rybarczyk, Biegły w procesie cywilnym, Warszawa 2001, s. 54 i n.
9 Por. Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7.10.1967r., III CZP19\68, patrz A. Zieliński Podstawa prawna 

decyzji administracyjnej, “Państwo i Prawo” 1984, nr 3, s. 36–47.
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pewien obszar podstawy prawnej, który jest wyłączony spod kompeten-
cji sędziego. Prawo procesowe, którego rolą jest dochodzenie do prawdy 
obiektywnej, zostało podporządkowane prawu materialnemu. Ponieważ 
obligatoryjnym środkiem dowodowym jest dowód z opinii biegłych, toteż 
wnikliwa analiza i ocena przez sąd tego dowodu w powiązaniu z innym 
zebranym materiałem dowodowym stanowi istotę podstawy faktycznej 
decyzji o ubezwłasnowolnieniu. W decyzji sądu, poza uwzględnieniem 
przesłanek psychiatrycznych ubezwłasnowolnienia z art. 13 k.c. i 16 
k.c. istotne jest wskazanie na istnienie związku przyczynowego między 
chorobą psychiczną lub zaburzeniem psychicznym, a niemożnością po-
kierowania bądź potrzebą udzielenia pomocy w kierowaniu swym po-
stępowaniem. Dla prawidłowości decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu 
samo wskazanie przesłanek psychiatrycznych ubezwłasnowolnienia 
nie jest wystarczające. Podstawa prawna orzeczenia ma więc charakter 
podstawy otwartej10 i pozostawia sędziemu pewien zakres swobody. Pra-
wodawca skorzystał z otwartej podstawy prawnej ze względu na wagę 
spraw o ubezwłasnowolnienie jako tych, które dotyczą ochrony praw 
podmiotowych jednostki. Uwzględnienie elementu celowości ubezwłas-
nowolnienia jest wyrazem swobody sędziego w zakresie wyboru roz-
strzygnięcia i pozwala na ubezwłasnowolnienie tylko wówczas, kiedy 
faktycznie leży to w interesie osoby ubezwłasnowolnionej. Wskazanie 
właściwej podstawy prawnej należy do sądu, gdyż sąd posiada legity-
mację do stosowania prawa i jest niezależny od wniosków zgłoszonych 
w tym zakresie przez uczestników postępowania. Granicą, gdzie przebie-
ga linia podziału sędzia – biegły,11 staje się ustalenie prawdy o minionym 
zdarzeniu. Decyzja sądu o wyznaczeniu dowodu z opinii biegłego (jedna 
z decyzji cząstkowych) nie może zawierać pytań o celowość orzecze-
nia przez sąd ubezwłasnowolnienia, gdyż oznaczałoby to przeniesienie 
na biegłego ciężaru rozstrzygnięcia sprawy pod względem prawnym.12 

10 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988,s. 322, patrz też, J. Niesiołowski, J. Rodzie-
wicz, Pojecie normy prawnej a podstawa prawna i faktyczna orzeczenia sądu cywilnego, “Państwo i Prawo” 
1984, nr 6, s.71 i n.

11 K. Jaegermann, op.cit., s. 40 i n.
12 A. Meszorer, Uwagi w związku z zagadnieniem zakresu opinii biegłych w postępowaniu sądowym, Biule-

tyn Ministerstwa Sprawiedliwości 1962, nr 7–8, s. 27 i n., W. Ossowski, Uwagi o korzystaniu z opinii biegłych 
w sprawach cywilnych, „Nowe Prawo” 1960, nr 10, s. 1349, E. Wengerek, [w:] Postępowanie nieprocesowe, 
Warszawa 1973, s.113 i n.
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Wprawdzie to sąd decyduje o prawie, a biegły posiada wiedzę specjali-
styczną z zakresu psychiatrii legitymującą do oceny stanu psychicznego 
chorego, a więc dotyczącą stanu faktycznego ustalanego w postępowaniu 
o ubezwłasnowolnienie, jednak negatywna opinia biegłego psychiatry 
stwierdzająca, że badany nie jest chory psychicznie ani nie cierpi na nie-
dorozwój umysłowy, ma rozstrzygające znaczenie w tym sensie, że sąd 
nie może wbrew takiej opinii orzec ubezwłasnowolnienia z powodu cho-
roby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. W tym zakresie sąd jest 
związany rozstrzygnięciem zawartym we wnioskach biegłego psychia-
try (jest związany oceną faktów w zakresie przesłanek psychiatrycznych 
ubezwłasnowolnienia). W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie rolą 
biegłego pozostaje nie tylko znajomość faktów. Od biegłego wymagana 
jest elementarna znajomość przepisów prawa cywilnego w szczególności 
art. 13 i 16 k.c. Z kolei specyfi ka przedmiotu dowodu w postępowaniu 
o ubezwłasnowolnienie oznacza, że obowiązkiem sędziego staje się za-
znajomienie z podstawami tej specjalności, która jest przedmiotem opinii 
biegłego, a tym samym i oceny sądu. Uzyskana wiedza psychiatrycz-
na pogłębiona o znajomość przepisów prawnych pozwoli na ustalenie 
konsekwencji prawnych faktów uznanych za udowodnione, wskazując 
podstawę prawną orzeczenia, którą sąd w danej sprawie uznał za obowią-
zującą i którą zastosował.13

Na podstawę faktyczną orzeczenia składają się fakty, na których sąd 
się oparł i przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygod-
ności. W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, poza konkretnymi, pro-
stymi zdarzeniami (faktami), które miały miejsce w określonym czasie 
i przestrzeni, na fakty sprawy składają się również przejawy wewnętrz-
nego życia człowieka, a więc jego świadomość.14 Stan świadomości nie 
został zdefi niowany przez normodawcę. Do nauki i judykatury nale-
ży jego bliższe wyjaśnienie. Cechuje się on “rozeznaniem, możnością 
zrozumienia posunięć własnych lub też innych osób, zdawaniem sobie 
sprawy ze znaczenia własnego postępowania”.15 Świadome działanie 

13 K. Lubiński, Postępowanie…,s. 188.
14 W. Siedlecki, Zasady orzekania…,s. 598.
15 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, [w:] System prawa cywilnego, Warszawa–Kraków–Wrocław–Gdańsk 

1990, t.1, wyd. II, s. 655, por. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30.04.1976 r., III CRN 25\76, OSP 1977, 
nr 4, poz. 
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człowieka jest przejawem jego aktywności życiowej. Dla świadomości 
ludzkiej nie ma znaczenia rozróżnienie pomiędzy faktami rozumiany-
mi jako fragmenty świata realnego, a sądami o tych faktach.16 Zawsze 
jednak ustalenie podstawy faktycznej postanowienia o ubezwłasnowol-
nieniu nie może pozostać w sprzeczności z zasadą swobodnej oceny 
materiału dowodowego zebranego w toku postępowania.17

Podstawę prawną (normatywną) orzeczenia określa sąd w fazie orze-
kania po ustaleniu podstawy faktycznej. Tworzą je te przepisy prawa, 
które znalazły zastosowanie w wydanej przez sąd decyzji o ubezwłas-
nowolnieniu, a więc zarówno przepisy prawa cywilnego, materialne-
go, jak i przepisy procedury cywilnej. Wykorzystanie obowiązujących 
przepisów jest niewystarczające dla prawidłowego rozstrzygnięcia 
sądu. Decyzja na podstawie określonego przepisu prawa obowiązują-
cego w świetle materiału uzasadnień niejednokrotnie de facto wyda-
na jest nie tylko w nawiązaniu do tego przepisu, lecz przy przyjęciu 
szeregu jeszcze innych elementów, które łącznie składają się na regułę 
decyzji18.

Reguła decyzji jest tą regułą, która w uzasadnieniu decyzji jest trak-
towana jako przesłanka, z której inferencyjnie wynika decyzja19. Re-
gułę decyzji stanowi podstawa normatywna oraz reguły i oceny,20 do 
których ona explicite odsyła lub podstawa normatywna zinterpretowa-
na zgodnie z ocenami obowiązującymi interpretatora21. Toteż sąd od-
wołuje się do ocen i reguł pozaprawnych, do których odsyła stosowny 
przepis, by zająć wobec nich stanowisko deskryptywne, stwierdzić, co 
oznaczają i zgodnie z nimi podjąć decyzję. Odesłanie takie daje sądowi 
pewną swobodę oceny, ponieważ w zasadzie reguły i oceny, do których 
się odsyła, mają charakter otwarty. Dlatego ustalenie kryteriów oceny 
uzależnione jest w wyższym stopniu od postawy oceniającej sądu niż to 
ma miejsce co do treści samych przepisów prawnych.

16 M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t.1, Warszawa 1955, s. 44.
17 K. Lubiński, op. cit., s.148 i n.
18 J. Wróblewski, op. cit., s. 321.
19 Tamże, s. 310.
20 Tamże, s. 321.
21 Tamże, s.321.
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Reguła decyzji w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie jest bogatsza 
niż podstawa normatywna. Stanowią ją te wszystkie elementy procesu 
decyzyjnego, które w konsekwencji prowadzą do sformułowania decy-
zji fi nalnej. Jest ona wynikiem przekształceń, którym zostaje poddana 
podstawa normatywna dokonywanych dla potrzeb uzasadnienia fi nal-
nej decyzji sądowego stosowania prawa.22 O jej kształcie decydują nie 
tylko zawarte w kwalifi kacji przesłanki ustawowe ubezwłasnowolnie-
nia, tj. przesłanki członu psychiatrycznego i przesłanki psychologiczne, 
lecz przede wszystkim pozaustawowe oceny sformułowane w postaci 
dodatkowej przesłanki ubezwłasnowolnienia z punktu widzenia kryte-
rium celowości oraz szereg dodatkowych elementów.

Przesłanki psychiatryczno-psychologiczne ustalone w oparciu o fak-
ty o ocennym charakterze analizuje biegły psychiatra. Dla ich rozu-
mienia wymagane jest posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu 
psychiatrii, którą nie dysponuje sąd. Sąd sprawdza wprawdzie formal-
ne rozumowanie i bada regułę decyzji częściowo realizowaną także 
poprzez czynności dokonywane przez biegłych. Jako organ stosują-
cy prawo w kontekście danej sytuacji, sąd ocenia czy przy zaistnie-
niu ustawowych przesłanek ubezwłasnowolnienia (a więc normatyw-
nej podstawy rozstrzygnięcia) ubezwłasnowolnienie jest dodatkowo 
jeszcze celowe. Reguła decyzji nie pozostaje w sprzeczności z zasadą 
swobodnej oceny dowodów. Ograniczenia dla zasady swobodnej oceny 
dowodów wynikają ze specyfi ki postępowania o ubezwłasnowolnienie 
– stanowi je wiedza biegłego, z której sąd musi skorzystać i której nie 
może pominąć. Sąd nie może także orzec w sprzeczności z decyzją bie-
głego o ubezwłasnowolnieniu, jeśli biegły podczas badania wykluczył 
istnienie choroby psychicznej czy niedorozwoju umysłowego. W razie 
uzasadnionych wątpliwości w zakresie interpretacji przesłanek psy-
chiatrycznych ubezwłasnowolnienia, w ściśle określonych sytuacjach, 
może decyzję biegłego zakwestionować (wyznaczając innego, lub tego 
samego biegłego lekarza psychiatrę).

Ogólnie rzecz biorąc, przyjęcie tych ocen wyznacza stosunek, jaki ma 
reguła decyzji do przepisu stanowiącego podstawę normatywną decyzji. 
Sędzia w procesie interpretacyjnym uzupełnia obowiązujące przepisy 

22 Tamże, s. 322.
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prawne (art. 13 i 16 k.c.) o oceny, do których podstawa prawna nie odsy-
ła. Uwzględnienie w konkretnym przypadku elementu celowości nie wy-
nika z bezpośredniej interpretacji przepisów prawnych, a jest wynikiem 
przekonania sądu, że same normatywne uregulowania są niewystarczają-
ce dla orzeczenia ubezwłasnowolnienia. Reguła decyzji w postępowaniu 
o ubezwłasnowolnienie ma swoje podreguły. Niektóre z nich są rezulta-
tem pracy biegłych (ustalenie przesłanek psychiatrycznych ubezwłasno-
wolnienia), inne są efektem działań sądu. Jednak dopiero sąd wyprowa-
dza konkluzję w postaci orzeczenia ubezwłasnowolnienia.

Biegły w sporządzonej przez siebie opinii dokonuje swoistego pro-
jektu kwalifi kacji prawnej decyzji, kierując się posiadaną wiedzą spe-
cjalistyczną z zakresu psychiatrii. W tym sensie akt zawierający u swo-
jej podstawy element oceny, jakim jest decyzja biegłego psychiatry, ma 
postać decyzji swobodnej. Przesłanki, w oparciu o które biegły doko-
nuje diagnozy stanu psychicznego chorego i antycypuje jego zdolność 
kierowania swym postępowaniem, mają charakter ocenny i, jak już była 
o tym mowa wcześniej, typologiczny. A więc zarówno biegły odwołuje 
się do ocen przy interpretacji faktycznych przesłanek psychiatrycznych 
ubezwłasnowolnienia, jak i sąd przy rozstrzyganiu o celowości ubez-
własnowolnienia, odnosząc się do zasady słuszności czy wymogu dzia-
łania w interesie osoby, której ubezwłasnowolnienie dotyczy. Opinie 
biegłych są przygotowaniem do rozpoznania określonych cech formu-
łowanych przez prawo. Ostateczny akt rekognicji tych cech ze względu 
na obowiązującą normę prawną należy do kompetencji sądu.

Decyzja o przyjęciu opinii biegłego przez sąd zawiera elementy de-
cyzji związanej w zakresie faktów sprawy. Sąd nie posiada kwalifi kacji 
w zakresie oceny faktów będących przesłankami psychologiczno-psy-
chiatrycznymi ubezwłasnowolnienia i nie może w tym zakresie doko-
nać oceny samej wiedzy biegłych. Może on wprawdzie nie uwzględnić 
wniosków końcowych opinii biegłego, a więc odmówić przyjęcia opinii, 
lecz nie może dokonać samodzielnej oceny przesłanek psychiatrycz-
nych ubezwłasnowolnienia w zakresie istnienia choroby psychicznej, 
niedorozwoju umysłowego czy innych zaburzeń psychicznych. W tym 
sensie decyzja biegłego ma rozstrzygające znaczenie i sąd jest nią zwią-
zany. Oczywiście decyzja o wyborze osoby biegłego wyznaczonego do 
sporządzania opinii ma charakter decyzji swobodnej.
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Mówiąc o specyfi ce opiniowania sądowo-psychiatrycznego w spra-
wach o ubezwłasnowolnienie należy wyraźnie podkreślić, że obowiąz-
kiem biegłego jest udzielenie sądowi możliwie jak największej ilości 
wyczerpujących informacji dotyczących stanu zdrowia psychicznego 
osoby poddanej badaniu, stanu jej świadomości, kategorii występują-
cych zaburzeń psychicznych i samej osobowości badanego. Biegły do-
konuje prognozy zachowania się uczestnika postępowania poprzez we-
ryfi kacje sposobów podejmowania świadomych, racjonalnych decyzji 
i umiejętności samodzielnego kierowania swymi sprawami życiowymi. 
Lekarz psychiatra dokonuje oceny zebranego materiału medyczno-psy-
chologicznego i przedstawia go sądowi w sposób jasny z zachowaniem 
wymaganego od biegłych dystansu do samej sprawy i osoby opiniowa-
nej23. Warto zwrócić uwagę i na to, że nie zawsze czytelne jest rozgrani-
czenia przez biegłych pomiędzy całkowitą niezdolnością do kierowania 
swym postępowaniem, a niezdolnością ograniczoną do dokonywania 
niektórych czynności prawnych. Właściwe i precyzyjne wyodrębnienie 
zakresu tych zdolności może być dla sądu wskazówką dla zasadności 
orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego.

Rozważania powyższe można zilustrować wybranymi orzeczeniami 
Sądu Najwyższego. W jednym z nich Sąd Najwyższy wyraźnie roz-
graniczył zadania należące do biegłego i sądu – temu pierwszemu po-
wierzając wydanie opinii, w zakresie oceny stanu psychicznego chore-
go i zdolności kierowania przez niego swym postępowaniem, w gestii 
sądu pozostawiając ocenę, czy ustalony przez biegłego stan faktyczny 
uzasadnia ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe, gdyż ocena 
celowości ubezwłasnowolnienia wchodzi już w zakres stosowania pra-
wa i należy do sądu (art. 233 §1 k.p.c.)24. Pomimo że ocena dowodów 
należy do sądu, to biegły w sporządzonej przez siebie opinii dokonuje 
ustaleń stanu faktycznego w oparciu o zgromadzony materiał dowodo-
wy. Ustalenie faktów wymaga oceny dowodów zebranych w oparciu 
o te fakty. Opinia biegłego to skutek oceny faktów, których dokonuje 
biegły w oparciu o jakieś ustalenia. Moc przekonywująca opinii uzależ-
niona jest od jej argumentacji, która pozwoli sądowi uznać ją za zasad-

23 R. Jędrzejewska, Psychiatra, psycholog i seksuolog jako biegły sądowy, [w:] Wybrane zagadnienia 
z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej (red. J. K. Gierowski i A. Szymusik), Kraków 1996, s. 36.

24 Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.12.1966 r., I CR 214 \66, niepublikowane.
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ną lub pozbawioną tego waloru25. Sąd nie jest związany opinią biegłe-
go w zakresie oceny celowości ubezwłasnowolnienia dla samej osoby 
ubezwłasnowolnionej, a dowód z opinii biegłego na równi z innymi do-
wodami podlega ocenie sądu26. Każdy fakt wówczas jest udowodniony, 
gdy sąd uzna go za wiarygodny po wcześniejszym poczynieniu przez 
biegłego ustaleń niezbędnych dla sporządzenia opinii. Ocena dowodu 
dokonana przez biegłych nie może wykraczać poza przedmiot obję-
ty opinią biegłych, tzn. ocenę okoliczności wymagających wiadomo-
ści specjalnych27. Wiadomo, że sąd w sformułowanym orzeczeniu nie 
powinien ograniczyć się do powołania na końcowy wniosek zawarty 
w opinii biegłego i do uznania jej za nie budzącą wątpliwości, lecz 
obowiązany jest sprawdzić przesłanki i tok rozumowania biegłego przy 
sporządzaniu opinii.28 Ocena mocy dowodowej opinii biegłych przez 
sąd obejmuje ustalenie źródeł dowodowych, które były podstawą spo-
rządzenia opinii przez biegłego oraz poprawności i logiki wyciągnię-
tych przez nich wniosków29.

Sądy nie posiadają możliwości zastępowania dowodu z opinii bie-
głych lekarzy psychiatrów innymi dowodami, gdyż wiadomości spe-
cjalistyczne posiadane przez nich wykraczają poza wiedzę dostępną 
dla sądu. Dokonując oceny opinii biegłych, sądy powinny wziąć pod 
uwagę sposób rozumowania biegłych, słuszność i logiczność przedsta-
wionej przez nich tezy dowodowej, zakres posiadanej wiedzy facho-
wej. Oznacza to konieczność posiadania przez sądy minimum wiedzy 
fachowej z dziedziny, którą reprezentuje biegły, a więc rozumienia pod-
stawowych pojęć z zakresu psychiatrii (dotyczy to zwłaszcza sytuacji, 
kiedy opinie biegłych reprezentują odmienne stanowiska). Pojawiające 
się wątpliwości sądu w zakresie wniosków końcowych opinii sądowo-
-psychiatrycznej stanowią podstawę do zasięgnięcia opinii innej grupy 
biegłych lekarzy lub tego samego biegłego. Rzetelność dokonania przez 
sąd ustaleń postępowania dowodowego i ocena jego wyników zależy 

25 J. Turek, Wykorzystywanie przez sądy rejonowe opinii biegłych i powstające na tym tle uchybienia pro-
cesowe w postępowaniu cywilnym, “Palestra” 1983, nr 5–6, s. 87.

26 W. Siedlecki, Realizacja swobodnej oceny dowodów w polskim prawie cywilnym, “Nowe Prawo” 1966, 
nr 4, s.20 i n., J. Sehn, Dowód z biegłych w postępowaniu sądowym, “Nowe Prawo” 1956, nr 3, s.19 i n.

27 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12.09.1973 r., II PR 220 \73, niepublikowane.
28 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12.09.1971 r., I PR 350 \69.
29 W. Maruszyński, Dowód z biegłych, Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości 1965, nr 4, s. 46.
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od uwzględnienia wszystkich dowodów zebranych w sprawie. Zakres 
kompetencji biegłego jest ograniczony do tych okoliczności, w których 
posiada wiadomości specjalne, tzn. dotyczące takiej dziedziny, co do 
której wiedzą nie dysponuje organ orzekający. Przekroczenie przez bie-
głego zakresu swoich uprawnień nie może być podstawą ustaleń sądu 
jedynie w tej części, której dotyczy. Zakreślenie tak precyzyjnej grani-
cy uprawnień biegłego wyklucza możliwość dokonywania przez niego 
całokształtu ustaleń faktycznych i prawnych, gdyż w tym zakresie bie-
gli nie posiadają odpowiednich kwalifi kacji30.

Warto jeszcze rozważyć, jaką moc dowodową mają wobec siebie róż-
ne opinie wydawane przez osoby fi zyczne i instytuty badawcze w spra-
wie, w której przedmiotem oceny pozostaje ten sam problem. W świetle 
polskich uregulowań prawnych każda opinia podlega swobodnej ocenie 
sądu, potencjalnie posiada jednakową moc dowodową i może stanowić 
samoistny dowód w sprawie. “Biegły wydaje opinię poprzez analizę 
poddanych jego ocenie materiałów, okoliczności i zjawisk, dysponując 
zebranym przez siebie materiałem i swoją wiedzą fachową”.31 Dowód 
z opinii biegłego psychiatry nie może być pominięty zarówno wtedy, 
gdy przesłankę ubezwłasnowolnienia stanowi choroba psychiczna, nie-
dorozwój umysłowy, jak też wówczas, gdy podstawę złożenia wniosku 
stanowiły zaburzenia psychiczne w postaci pijaństwa lub narkomani. 
Oznacza to, że dowodu z opinii biegłych psychiatrów nie wolno zastą-
pić żadnym innym środkiem dowodowym, np. świadectwem lekarskim 
wystawionym przez lekarza psychiatrę. Istnieje obowiązek przeprowa-
dzenia takiego dowodu w razie ustalenia przez sąd przesłanek ubez-
własnowolnienia, natomiast możliwość nieuwzględnienie go w sytua-
cji, kiedy wniosek został złożony w złej wierze lub lekkomyślnie32. Sąd 
Najwyższy uznał, że jeśli zawartą we wniosku przesłankę ubezwłasno-
wolnienia stanowi choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, sąd 
nie może poddać osoby, której dotyczy postępowanie o ubezwłasno-
wolnienie zbadaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów, jeśli zebrany 

30 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17.02.1967 r., OSNCP 6 \68 \109, PZS 10-11 \68 \93, Orzeczenie 
Sądu Najwyższego z dnia 20.01.1970 r., II PR 18 \69, niepublikowane. 

31 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28.07.1973 r., I CR 44 \73 niepublikowane.
32 K. Lubiński, Postępowanie….,s. 142 i n., S. Rejman, Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywil-

nym, Warszawa 1977, s. 5 i n.
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materiał dowodowy wyklucza konieczność przeprowadzenia badania jej 
stanu psychicznego, a stan zdrowia badanego nie budzi wątpliwości33. 
Sąd Najwyższy wyraźnie podkreślił, że obowiązek zbadania przez bie-
głych lekarzy psychiatrów osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, 
istnieje jedynie wtedy, gdy zaistnieją przesłanki do ubezwłasnowolnie-
nia, a więc zachodzą uzasadnione wątpliwości w zakresie stanu psy-
chicznego uczestnika postępowania. Takiej okoliczność z pewnością nie 
stanowi zawarcie przez uczestniczkę małżeństwa w późnym wieku i po-
zostawienie majątku swojemu mężowi34.

Samodzielna ocena stanu zdrowia psychicznego uczestnika postępo-
wania dokonana przez sąd jest niedopuszczalna, gdyż daleko wykracza 
poza zakres uprawnień tego sądu. Wartości dowodowych jest pozba-
wiona i zastąpić takiego badania nie może wstępna opinia lekarza, sko-
ro biegły nie mógł udzielić stanowczej odpowiedzi co do występowa-
nia u badanego choroby psychicznej. Opinii sądowo-psychiatrycznej 
nie mogło zastąpić też zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza 
psychiatrę, gdyż dla oceny stopnia zaburzeń niezbędne było poddanie 
uczestnika postępowania badaniu sądowo-psychiatrycznemu35. Istotą 
badania przeprowadzonego przez biegłych lekarzy psychiatrów jest pró-
ba odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj zaburzeń psychicznych wykazuje 
osoba, która ma być ubezwłasnowolniona oraz czy istnieje korelacja 
między stwierdzonym przez biegłych rodzajem zaburzeń i zdolnością 
kierowania swym postępowaniem. W szczególnej mierze biegli win-
ni się skoncentrować na określeniu materialno-prawnych przesłanek 
ubezwłasnowolnienia, analizując zarówno zachowanie się osoby, której 
postępowanie dotyczy, jej funkcjonowanie w grupie, relacje rodzinne. 
W dokonanej przez siebie ocenie biegły winien mieć na uwadze zakres 
spraw, które wymagają podjęcia decyzji przez osobę z zaburzeniami 
psychicznymi. Stwierdzenie biegłego, że w okresie poprawy pacjentka 
zdaje sobie sprawę ze swych poczynań, orientuje się w swojej sytuacji 
majątkowej, nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem możności kiero-
wania swym postępowaniem w rozumieniu art. 13 §1 k.c. W “kiero-
waniu” swym postępowaniem istotną rolę odgrywają dwa elementy: 

33 Por. Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 03.09.1977 r., II CR 111 \77.
34 Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23.10.1973 r., II CR 548 \73, OSNCP 1974 \7-8 \39.
35 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13.09.1979 r., IV CR 281 \79, OSNC 1980 \2 \36.
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świadomości i woli. Biegli, dokonując oceny zdolności do kierowania 
swym postępowaniem, powinni wyjaśnić czy uczestniczka w stanie re-
misji jest w stanie dokonywać czynności prawnych skierowanych na 
osiągnięcie zamierzonych skutków prawnych i z pełną świadomością 
tych skutków i ich znaczenia36.

Powszechnym błędem popełnianym przez biegłych psychiatrów jest 
wypowiadanie się co do rodzaju i dopuszczalności ubezwłasnowolnie-
nia, gdyż decyzja ta należy do wyłącznej kompetencji sądu. Stanowisko 
w zakresie roli biegłego Sąd Najwyższy wyraził w jednym z orzeczeń, 
w którym stwierdził, że „nie chodzi jedynie o to, by w sporządzonej 
przez biegłego opinii znalazło się sformułowanie, iż badana jest czy nie 
jest w stanie kierować swoim postępowaniem, ale o opinię uzasadnio-
ną wskazaniem, na czym polega niemożność kierowania przez osobę 
swoim postępowaniem – na podstawie dokładnej i wnikliwej analizy 
zachowania w rodzinie, pracy, relacjach z ludźmi”37. Zgodnie z art. 285 
§1 k.p.c. „biegły zobowiązany jest uzasadnić swoją diagnozę sądowi: 
nie wystarcza sama konkluzja opinii, lecz niezbędne jest wskazanie 
przesłanek, które doprowadziły do sporządzenia takiej czy innej opinii. 
Rozstrzygając czy osoba, co do której złożono wniosek o ubezwłasno-
wolnienie, jest w stanie samodzielnie kierować swym postępowaniem 
konieczne jest poznanie nie tylko jej zachowania, ale zakresu spraw 
wymagających jej decyzji”.38 Opinia biegłego nie może ograniczać się 
jedynie do ogólnych wniosków dotyczących stanu zdrowia badanego, 
lecz winna zawierać także uzasadnienie. Biegły wypowiada się w kwe-
stii, czy osoba poddana badaniu miała możność pokierowania swym po-
stępowaniem. Tok rozumowania biegłego winien być jasny i logiczny, 
poparty udokumentowanymi wnioskami wynikającymi z całokształtu 
materiału dowodowego, co daje sądowi możliwość prawidłowej oce-
ny opinii biegłego. Problem ten powracał wielokrotnie w orzeczeniach 
Sądu Najwyższego39.

36 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26.02.1971 r., I CR 659 \70, niepublikowane.
37 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19.08.1971r., I CR 297\71, OSN 1972, nr 3, poz.53, a także 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18.05.1972 r., II CR 138 \72, OSN 1972, nr 12, poz. 22.
38 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.11.1973 r., I CR 646 \73, niepublikowane.
39 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15.06.1954 r., II CR 1164 \53, OSN 1954, nr 2 poz.29 i Postano-

wienie Sądu Najwyższego z dnia 12.11.1956 r., III CR 440 \56, „Nowe Prawo” 1957, nr 7–8, s. 184.
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W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie chodzi nie tylko o zakwali-
fi kowanie danych objawów do odpowiedniej jednostki diagnostycznej, 
ale jeszcze bardziej o szczegółowe określenie stopnia głębokości tych 
zaburzeń i ich wpływu na poszczególne funkcje psychiczne. W postę-
powaniu tym chodzi nie tyle o decyzję, czy ktoś jest chory, ale jak dana 
choroba wpływa na zdolność adaptacji w społeczeństwie. Ocena głębo-
kości obserwowanych zaburzeń bez osoby badanej wymaga ustalenia 
odmiennych kryteriów diagnostycznych i powoduje konieczność zwró-
cenia uwagi na takie czynniki, których zwykle lekarz nie rozpatruje. 
W orzecznictwie sądowym znane są sytuacje, kiedy mimo stwierdze-
nia zaburzeń psychicznych ocena sądu powinna być niezależna (mimo 
stwierdzenia choroby psychicznej sąd nie powinien orzec ubezwłas-
nowolnienia). W postępowaniu cywilnym biegły nawet na podstawie 
sprzecznego materiału dowodowego musi wydać opinię jednoznaczną. 
Badany może być zakwalifi kowany zarówno jako chory psychicznie, 
jak i zdrowy – oba stanowiska muszą być rozpatrzone i udowodnione. 
Orzeczenie sądu musi być jednoznaczne: albo ubezwłasnowolnić albo 
oddalić wniosek, gdyż w naszym systemie prawnym nie ma możliwości 
ubezwłasnowolnienia do danej kategorii spraw. Specyfi czna trudność 
polega na tym, że na podstawie sprzecznych dowodów trzeba wydać 
opinię jednoznaczną uzależnioną od tego, jak ocenimy fakty przywoła-
ne jako dowód w sprawie.

Wnioski

W świetle przedstawionych powyżej analiz nie budzi wątpliwości 
niezwykle doniosła rola biegłego lekarza psychiatry w postępowaniu 
o ubezwłasnowolnienie. Kompetencje biegłego lekarza psychiatry w po-
stępowaniu o ubezwłasnowolnienie znacznie wykraczają poza kompe-
tencje biegłych w innych postępowaniach sądowych. Argumentacja dla 
takiego stanu rzeczy wydaje się oczywista; sąd nie dysponuje wiedzą 
specjalistyczną z zakresu psychiatrii dotyczącą oceny przesłanek czło-
nu psychiatrycznego ubezwłasnowolnienia. W postępowaniu o ubez-
własnowolnienie przedmiot rozstrzygnięcia (ocena stanu psychicznego 
osoby ubezwłasnowolnionej) jest niemożliwy do dokonania na drodze 
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samodzielnej weryfi kacji sądu. Sąd nie może inaczej niż przy pomocy 
opinii biegłych wyjaśnić prawdy procesowej i uznać okoliczność istot-
ną prawnie za udowodnioną. Posiada jedynie formalną kompetencję do 
przyjęcia opinii lub jej odrzucenia. Taka sytuacja oznacza, że wzrasta 
rola tych środków dowodowych, które stanowią podstawę do wyda-
nia rozstrzygnięcia. Obligatoryjność przeprowadzenia dowodu z opinii 
biegłego lekarza psychiatry ogranicza swobodę organu orzekającego 
w doborze materiału dowodowego. Ograniczenia zasady swobodnej 
oceny dowodów wynikają z kilku przyczyn. Jedną z nich jest niewąt-
pliwie wiedza biegłego w zakresie oceny przesłanek psychiatrycznych 
ubezwłasnowolnienia, której nie posiada sąd, ale także niemożność wy-
dania orzeczenia przez sąd uwzględniając jedynie pozostały materiał 
dowodowy. Sąd kształtując treść rozstrzygnięcia posiada ograniczony 
dobór środków dowodowych. Możliwość korekty przez sąd opinii bie-
głego tylko w zakresie błędów formalnych, z jednoczesnym brakiem 
takiej możliwości w odniesieniu do meritum opinii, jest argumentem 
wskazującym na ograniczenie swobody decyzyjnej sędziego. Specyfi ka 
roli biegłego lekarza psychiatry w postępowaniu o ubezwłasnowolnie-
nie polega również na tym, że dowód z opinii biegłego nie może zostać 
pominięty przez sąd nawet wówczas, kiedy wiedza sądu z zakresu psy-
chiatrii umożliwiałaby samodzielne wydanie rozstrzygnięcia. 

Przedmiotem oceny opinii biegłych jest analiza przesłanek członu 
psychiatrycznego ubezwłasnowolnienia (przesłanek psychologiczno-
-psychiatrycznych) i właśnie w tym zakresie opinia biegłego lekarza 
psychiatry determinuje sądowe rozstrzygnięcie o ubezwłasnowolnieniu. 
Biegły lekarz psychiatra dokonuje zarówno oceny bieżącego stanu cho-
robowego osoby ubezwłasnowolnionej (diagnoza psychiatryczna), jak 
i poprawy lub pogorszenia tego stanu w przyszłości (prognoza psychia-
tryczna). To łącznie składa się na treść opinii sądowo-psychiatrycznej.

W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie przy różnorodności i od-
mienności stanów faktycznych dostrzec można wpływ decyzji biegłego 
lekarza psychiatry na charakter rozstrzygnięcia sądu. Granicą tą pozo-
staje ustalenie prawdy o minionym zdarzeniu. Istnieje nierozerwalny 
związek między decyzją sądu, a wcześniejszą decyzją biegłego lekarza 
psychiatry (opinią sądowo-psychiatryczną); a jednocześnie istnieje gra-
nica, gdzie przebiega linia podziału w relacji decyzyjnej sędzia – bie-
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gły. Dostrzegam wielorakie skutki oddziaływania decyzji cząstkowej 
biegłego na decyzję sądu. Opinia biegłego lekarza psychiatry stanowi 
niewątpliwie pewien sąd empiryczny. To zaś czyni opinie sądowo-psy-
chiatryczną biegłego lekarza psychiatry jednym z ważniejszych i nie-
podważalnych źródeł dowodowych. 
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Umowy dotyczące macierzyństwa zastępczego 
w aktach prawnych Australii

Problematyka statusu prawnego porozumień dotyczących macie-
rzyństwa zastępczego1 jest wyjątkowo aktualna w świetle ostatnich wy-
darzeń mających miejsce w Polsce2. Na podstawie takich porozumień 
kobieta zgadza się urodzić dziecko w celu przekazania go innej oso-
bie. Niniejszy artykuł ma na celu zapoznanie czytelnika z regulacjami 
prawnymi, jakie w tym zakresie obowiązują w Australii. W artykule 
wskazane są rozwiązania prawne dotyczące macierzyństwa zastępcze-
go, które można znaleźć w przepisach poszczególnych stanów3. Nie-
pewność prawa odnoszącego się do omawianych porozumień wydaje 
się stanowić odbicie braku stabilności i jednolitości istniejących roz-
wiązań prawnych, a w konsekwencji opieranie się na przepisach, które 
były tworzone z myślą o innych stosunkach prawnych niż macierzyń-
stwo zastępcze. 

I. Uwagi wprowadzające

W niniejszym artykule autor korzystał tak z terminologii angielskiej, 
używając pojęcia „surogacja”, jak i spotykanego w literaturze polskiej4 

1 Uwagi do terminu „matka zastępcza” zob. przypis 1 w S. Oraniec, Umowy o macierzyństwo zastępcze 
wg common law w Australii, Prawo i Medycyna, Nr 1/2009 (34, vol.11), s.56.

2 Zob. T. P. Terlikowski, Matka zastępcza walczy o dziecko, Rzeczpospolita z dnia 1 sierpnia 2009 r., wyda-
nie internetowe: http://www.rp.pl/artykul/55720,342947_Matka_zastepcza_walczy_o_dziecko.html

3 W artykule tym pominięto zagadnienie umów o macierzyństwo zastępcze według regulacji common law, 
które to było przedmiotem opracowania zamieszczonego w Prawo i Medycyna Nr 1/2009.

4 Zob.: M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Wyd. VIII, Toruń 2007, s. 257 i nast., albo Z. Pepłowska, Za-
stępcze macierzyństwo w prawie USA, Prawo i Medycyna, Nr 2/2006 (23 Vol. 8).
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terminu „zastępcze macierzyństwo”. W przypadku pojęcia „surogacji” 
autor ma świadomość, że termin ten określa zasadę włączania do mająt-
ku odrębnego także wszystkiego tego, co nabyto za pomocą praw albo 
środków od chwili powstania tego majątku, a stosowanie wskazanego 
terminu jest anglicyzmem. Piszący wychodzi jednak z założenia, że 
pewne instytucje prawne mogą przyjmować takie samo nazewnictwo5, 
chociaż właściwym byłoby znalezienie odpowiednich, odrębnych od in-
nych, nazw tych instytucji. Należy jednak zauważyć, że tak jak w przy-
padku wyrażenia „matka zastępcza”, pojęcia: „surogacja”, „surogatka”, 
zaczynają być potocznie stosowanie. Według autora jest to wynikiem, 
inter alia, braku w Polsce defi nicji prawnej tego pojęcia oraz tworze-
niem się tej instytucji w sferze wpływu języka angielskiego6. 

Jednostki terytorialne skupione w ramach Federacji Australijskiej 
nie wprowadziły jednolitej defi nicji „surogacji” i „umów surogacyj-
nych” („umów o macierzyństwo zastępcze”) 7. Co więcej, niektóre ze 
stanów wprowadzają odrębną nomenklaturę w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego przyjmuje się, iż umowa o macierzyń-
stwo zastępcze, to porozumienie, którego stronami są: matka zastępcza 
oraz rodzice zamawiający. Ta pierwsza zgadza się przynajmniej na do-
noszenie oraz na urodzenie dziecka. Odpłatność bądź darmowy charak-
ter umowy jest uregulowaniem wtórnym, chociaż można zauważyć, iż 
umowy odpłatne są negatywnie oceniane przez ustawodawców. Ponad-
to, wyodrębnia się umowy o macierzyństwo zastępcze poprzez wskaza-
nie, czyja komórka rozrodcza jest użyta w procesie zapłodnienia. 

5 Przykładem takim może być użycie pojęcia: „zapis”.
6 Nie jest zamiarem autora rozstrzygnięcie, w niniejszym artykule, problemu prawidłowości stosowa-

nej nomenklatury. Trzeba jednak pamiętać, że nawet dla prawników anglojęzycznych pojęcie np.,: „surogate 
mother”, wywołuje te same problemy językowe jak opisane w przypisie 1.

7 Np. tasmańska ustawa o Umowach Surogacyjnych z 1993 roku defi niuje „umowę surogacyjną”, jako 
kontrakt, porozumienie, umowę lub umowy, odpłatne lub darme, na podstawie których, jedna osoba zgadza się 
zajść w ciążę, lub jest w ciąży, i przekazać innej osobie opiekę, albo prawa odnoszące się do dziecka, które uro-
dzi się w wyniku tej ciąży, w zamian za co, druga osoba wyraża zgodę na przejęcie opieki nad tym dzieckiem. 
– art. 3 the Surrogacy Contracts Act 1993 – Gazette of 18 August 1993. 
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II. Umowy o macierzyństwo zastępcze w prawie stanowionym
1. Kwestie wprowadzające

Wiktoria, Tasmania, Południowa Australia, Queensland, Australijskie 
Terytorium Stołeczne oraz Nowa Południowa Walia8 wprowadziły roz-
wiązania prawne dotyczące macierzyństwa zastępczego9. Północne Tery-
torium nie ma żadnych regulacji w tym zakresie, jak również stan ten nie 
ma planów, by wprowadzić takowe. Zachodnia Australia co prawda nie ma 
jeszcze wprowadzonych w formie aktu prawnego regulacji odnoszących 
się do macierzyństwa zastępczego, ale prowadzone są prace legislacyjne 
nad odpowiednim aktem10. Co do zasady, wszystkie ustawy regulujące 
macierzyństwo zastępcze zabraniają zawierania umów o macierzyństwo 
zastępcze na zasadach komercyjnych, a niekomercyjne umowy są do-
puszczalne, ale uznaje się je za nieważne i niewykonalne. Wyjątkiem jest 
tu Queensland, w którym zakazuje się wszelkich form tegoż.

2. Rozwiązania w poszczególnych stanach

A) Wiktoria
Zgodnie z art. 3 Ustawy z Wiktorii, zawierającym defi nicje, umowa 

o macierzyństwo zastępcze oznacza porozumienie, umowę lub układ, 
formalny lub nie, na mocy którego kobieta umawia się z inną osobą 
– czy to za pieniądze lub inne wynagrodzenie czy też bez wynagrodze-
nia – że zajdzie w ciążę lub będzie starała się zajść w ciążę albo, jeśli 
jest już w ciąży, to:

a) że dziecko urodzone w rezultacie tej ciąży będzie traktowane nie 
jak jej dziecko, ale dziecko innej osoby lub osób (czy poprzez adopcję, 
umowę albo w inny sposób), lub

8 Ustawa – Assisted Reproductive Technology Act 2007 – jeszcze nie weszła w życie.
9 Infertility Treatment Act 1995 (Vic) Gazette No 63 of 1995 r z póź. zmian., dalej jako „Ustawa z Wikto-

rii”; Surrogacy Contracts Act 1993 (Tas), dalej jako „Ustawa z Tasmanii” – Gazette of 18 August 1993; Family 
Relationships Act, Amendment Act 1988 (SA), z póź. zmian., Gazette No 115 of 1975, dalej jako „Ustawa 
z Południowej Australii”; Surrogate Parenthood Act 1988 (Qld), Gazette No 65 of 1988, dalej jako „Ustawa 
z Queensland”; Parentage Act 2004 (ACT), dalej jako „Ustawa z ACT”.

10 Zobacz „Surrogacy Bill 2007” dla Zachodniej Australii: http://www.austlii.edu.au.ezproxy.lib.unimelb.
edu.au/ au/legis/wa/bill/sb2007149.txt.
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b) przeniesie prawa do opieki nad dzieckiem urodzonym w rezulta-
cie tej ciąży na inną osobę lub osoby, lub 

c) że prawo do zajmowania się dzieckiem urodzonym w rezultacie 
tej ciąży będzie trwale przekazane innej osobie lub osobom.

W każdym z tych przypadków, umowa taka jest nieważna. Postano-
wienie to ma zapobiec dochodzeniu w sądach wykonania umowy o ma-
cierzyństwo zastępcze niezależnie od tego czy jest to umowa o podło-
żu komercyjnym czy altruistycznym. Ponadto, w art. 59 i 60 Ustawa 
z Wiktorii przewiduje kary pieniężne lub pozbawianie wolności do 
lat 2 za zawieranie komercyjnych umów o macierzyństwo zastępcze, 
jak również za reklamowanie lub ogłaszanie informacji o tym, że dana 
osoba jest zainteresowana zawarciem umowy o macierzyństwo zastęp-
cze, poszukuje takiej osoby lub jest gotowa zorganizować albo pośred-
niczyć w zawarciu umowy. 

Dalszym ograniczeniem są postanowienia art. 8, 12 i 20. Odnoszą się 
one do procedury zapłodnienia in vitro, które często jest wykorzysty-
wane w odniesieniu do umów o macierzyństwo zastępcze. Po pierwsze 
(reguluje to art. 8 Ustawy z Wiktorii), kobieta, która ma być poddana 
sztucznemu zapłodnieniu, musi być w aktualnym związku małżeńskim 
lub związku de facto11, oraz oboje partnerzy muszą w formie pisemnej 
wyrazić zgodę na przeprowadzenie procedury. Z tego wynika ograni-
czenie w zakresie zapładniania samotnych kobiet albo osób będących 
w związkach tej samej płci. 

Art. 12 powołanego aktu wprowadza zakazy używania komórek roz-
rodczych męskich lub kobiecych, które nie pochodzą od kobiety poddawa-
nej procedurze in vitro albo jej męża albo embrionów utworzonych z tych 
komórek, chyba że uzyskano odpowiednie zgody od dawców komórek 
rozrodczych w określonym czasie i na wskazanych w akcie warunkach. 

Ostatecznie, w art. 20 wprowadza się ograniczenie dotyczące wa-
runków, na jakich procedura z użyciem komórek rozrodczych lub 
embrionów stworzonych z komórek rozrodczych dawców, może być 
prowadzona. Podsumowując treść tego przepisu należy wskazać, że 
w każdym przypadku, gdy nie mamy do czynienia z bezpłodnością czy 

11 Co, zgodnie z art. 4 the Adoption Act 1984 (Vic) Nr 10150, oznacza związek mężczyzny i kobiety, ży-
jących razem, tak jak mąż i żona, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, chociaż nie mają zawartego 
związku małżeńskiego.
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to kobiety poddawanej procedurze czy to jej męża albo, jeśli w sku-
tek ewentualnej ciąży może dojść do powstania genetycznej anomalii 
lub dziecko urodzone z ciąży może być obciążone genetyczną chorobą, 
procedura zapłodnienia in vitro jest zabroniona. W konsekwencji oboje: 
matka zastępcza i jej mąż powinni być bezpłodni. 

Obecna ustawa powtarza postanowienia swojej poprzedniczki – usta-
wy o bezpłodności (procedury medyczne) z 1984 r. – w zakresie regu-
lacji macierzyństwa zastępczego. Co prawda, przed wprowadzeniem 
aktualnych przepisów, proponowane były szeroko dyskutowane regu-
lacje12 w zakresie legalizacji altruistycznych umów o macierzyństwo 
zastępcze13, ale propozycje te nie uzyskały odpowiedniego poparcia 
w parlamencie stanowym14. 

W 1993 r. pojawił się problem, aktualny do dziś, w związku z obecnym 
art. 20 (ówczesna regulacja zawarta w art. 12 i 13 ustawy o bezpłodności 
z 1984 r.), związany ze sprawą Kirkman, w której matka zastępcza uro-
dziła dziecko i oddała je swojej siostrze, a która to siostra była dawczynią 
komórki rozrodczej, zapłodnionej spermą nieznanego dawcy. Adwokat 
Generalny dla Wiktorii wydał opinię, iż przepisy ówczesne, a więc art. 12 
i 13, gdyby były obowiązujące w czasie zapłodnienia15, nie zostałyby na-
ruszone. Uzasadniał to tym, iż jeśli Parlament Wiktorii chciałby objąć po-
rozumienia o macierzyństwo zastępcze, to wskazałby to w przepisach16. 
Ponadto, mężczyzna zamawiający był bezpłodny w rozumieniu ustawy 
o bezpłodności z 1984 r., gdy przeszedł zabieg wasektomii17. Interpretacja 
przyjęta przez Adwokata Generalnego wydaje się być zbyt rozszerzająca.

W 2008 r. pojawił się projekt ustawy o zabiegach w zakresie wspo-
maganego rozrodu (Assisted Reproductive Treatment Bill 2008)18, któ-
ry zastąpi wyżej omawiany akt. 

12 Baby Law Shift, The Herald Sun, 7 lipiec 1993, s. 1–2.
13 Altruistic Surrogacy, The Age, 8 lipiec 1993, s. 13.
14 Projekt ten był mocno oprotestowany przez członków parlamentu, zob.: The Australian, 27 kwiecień 

1995, s. 7.
15 Przepisy weszły w życie w 1993 r.
16 L Kirkman, Alice has a Right to Exist, [w:] M. Meggitt (ed.), op.cit. s. 31.
17 K Andrews, The Educative Role of the Law: Options for Regulation in Surrogacy, [w:] M. Meggitt (ed.), 

op.cit., s. 104.
18 Treść projektu zob.: www.austlii.edu.au/au/legis/vic/bill/artb2008370/. Ostatnie zmiany do projektu zo-

stały wprowadzone w dniu 4 grudnia 2008 r., liberalizując jeszcze bardziej nadal obowiązujące przepisy. Jest to 
efekt pracy komisji, której szczegółowy raport został przedstawiony w Parlamencie Wiktorii w lipcu 2007 r.
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Z defi nicji wykreślono odniesienie się do odpłatności za wykona-
nie umowy oraz ograniczenie zakresu podmiotowego w odniesieniu 
do matki zastępczej. Nowa defi nicja nie obejmuje kobiet, które już są 
w ciąży. 

Z kolei procedura, która została zaproponowana, jest bardzo biuro-
kratyczna i wydaje się być skomplikowana i wieloinstancyjna. Proce-
dura w art. 39 wskazuje na konieczność korzystania wyłącznie z za-
rejestrowanych podmiotów świadczących usługi w zakresie zabiegów 
sztucznego rozrodu, dokonywanych w ramach zaakceptowanej uprzed-
nio przez Panel Kontrolny Pacjentów19, umowy surogacyjnej. 

Uznanie umowy następuje, z pewnymi wyjątkami, po spełnieniu wa-
runków określonych w art. 40 (1) projektu, wprowadzających uzależ-
nienie ważności od opinii lekarza prowadzącego, minimalnego wieku 
matki zastępczej, uzyskania odpowiednich informacji i porad, w tym 
porad prawnych, dla stron umowy, a wreszcie wymóg niekaralności za 
przestępstwa na tle seksualnym lub z użyciem przemocy. 

Projekt wprowadza zakaz uzyskiwania przez matkę korzyści mająt-
kowych z tytułu umowy. Nie jest jednak doprecyzowane, od kogo ma 
nie uzyskiwać tych korzyści. Z drugiej strony art. 44 (2) projektu wska-
zuje na możliwość żądania zwrotu realnych kosztów, jakie poniosła 
matka zastępcza, a wynikających bezpośrednio z zawarcia kontraktu 
o macierzyństwo zastępcze. W tym zakresie projekt ustawy przyjmuje 
ważność i skuteczność umowy surogacyjnej20. 

Projekt podtrzymuje, w art. 45, karalność czynów polegających na 
publikacji reklam lub ogłoszeń dotyczących surogacji.

Nowy projekt nie zabrania zawierania komercyjnych umów suro-
gacyjnych, jednak wymóg przyjęcia umowy przez Panel Kontrolny 
Pacjentów oraz karalność dokonywania transferu korzyści na matkę 
zastępczą w związku z taką umową mogą skutecznie ograniczyć tego 
typu działania. 

Wartym ponownego zaznaczenia jest fakt, iż w pewnym zakresie, 
co do zwrotu bezpośrednich kosztów wynikających z zawartej umowy 

19 Zgodnie z art. 83 omawianego projektu, Panel składa się z 5 osób; 2, przewodniczący i zastępca, wybie-
ranych przez Gubernatora i 3 wybieranych przez przewodniczącego ze specjalnej listy. Co najmniej jedna z tych 
osób musi być ekspertem w kwestiach ochrony dzieci.

20 Art. 44 (3) a contrario. 
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surogacyjnej, umowa ta jest ważna. Jest to całkowicie nowa koncepcja 
w ustawodawstwie australijskim. 

Dodatkowo, według najnowszych, wprowadzonych w grudniu 
2008 r. zmian do projektu, przyjętych już przez Parlament, zrezygno-
wano z ograniczenia zakresu osób, które mogą być poddawane zabie-
gom sztucznego zapładniania, co daje podstawę do zawierania umów 
o macierzyństwo zastępcze także parom osób tej samej płci21. 

B) Południowa Australia 
W styczniu 1984 r. Grupa Robocza zajmująca się procedurą zapłodnie-

nia in vitro i sztucznym zapłodnieniem przekazała Ministrowi Zdrowia Po-
łudniowej Australii raport, w którym rekomendowała przyjęcie przepisów 
zapobiegających procedurze macierzyństwa zastępczego w tym stanie22. 
W konsekwencji utworzono specjalną komisję przy Radzie Legislacyj-
nej Południowej Australii, która w swoim raporcie, wydanym w kwietniu 
1987 r. odniosła się negatywnie do macierzyństwa zastępczego. W 1988 r. 
wprowadzono stosowne zmiany do Ustawy o Stosunkach Rodzinnych 
z 1975 r. Pomimo ujemnego stanowiska legislatywy zezwolono w pośred-
ni sposób na altruistyczne umowy o macierzyństwo zastępcze.

W Ustawie z Południowej Australii rozróżnia się dwa rodzaje umów: 
umowę o macierzyństwo zastępcze oraz umowę o pośredniczenie23. 

Zgodnie z Ustawą z Południowej Australii, art. 10g (1) i (2), „umowy 
o macierzyństwo zastępcze” są nieważne i niewiążące, tak jak i „umo-
wy o pośrednictwo” w tym zakresie. Jakiekolwiek opłaty dokonane na 
podstawie umowy o pośredniczenie, na rzecz pośrednika, mogą być 
dochodzone, tak jak dług24. 

Ustawa wprowadza też, w art. 10h, przepisy karne. Zakazane jest 
otrzymywanie korzyści za pośrednictwo, zawieranie i nakłanianie do 

21 Dotyczy to tak par kobiecych jak i męskich, gdyż na razie pary te nie mogą uczestniczyć w procedurze IVF. 
22 K Mason, Setting the Australian Scene — What have Australian Committees of Inquiry Recommended?, 

[w:] M. Meggitt (ed), op.cit., s. 11
23 Z tą pierwszą mamy do czynienia, gdy osoba zgadza się zajść w ciążę lub usiłować zająć w ciążę, lub 

będąc w ciąży i zrzec się opieki nad, lub praw do dziecka urodzonego z tej ciąży. Druga z umów, oznacza 
porozumienie na podstawie którego jedna osoba zgadza się negocjować, zorganizować lub uzyskać korzyść 
z umowy o macierzyństwo zastępcze w imieniu innej osoby, lub osoba zgadza się przedstawić sobie potencjalne 
strony umowy o macierzyństwo zastępcze.

24 Art. 10g (3) Ustawy z Południowej Australii. 
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zawarcia umów o pośrednictwo w interesującym nas zakresie. Podob-
nie karalne jest reklamowanie surogacji w sposób bezpośredni i po-
średni. 

C) Queensland
Na początku 1983 r. rząd Queensland stworzył komisję, której za-

daniem było zbadanie jak kształtują się przepisy prawne w zakresie 
sztucznego zapłodnienia oraz zapłodnienia in vitro25. Stanowisko ko-
misji wskazywało na możliwość przyjęcia w rozwiązaniach prawnych 
Queensland podobnych rozwiązań, jakie przyjęła np.: Wiktoria, ale par-
lament tego stanu ostatecznie wprowadził surowsze przepisy Ustawy 
o Rodzicach Zastępczych z 1988 r. 

Ustawa w art. 3(1) nie tylko całkowicie zakazuje zawierania umów 
o zastępcze macierzyństwo, niezależnie od tego czy jest to umowa al-
truistyczna czy komercyjna, ale także składanie oferty zawarcia takiej 
umowy stanowi czyn podlegający penalizacji. Karą za naruszenie prze-
pisów powołanej ustawy jest grzywna lub pozbawianie wolności do lat 
3. Ponadto, w art. 3(2) znajduje się postanowienie, które określa zakres 
obowiązywania ustawy. Czyn niezgodny z ustawą będzie karany, je-
śli zostanie dokonany na terytorium Queensland, a także, gdy zostanie 
popełniony przez osobę, która ma miejsce zamieszkania w tym stanie, 
niezależnie od miejsca jego popełnienia. O ile to pierwsze postanowie-
nie można byłoby niemalże uznać za superfl uum ustawowe, o tyle dru-
gie jest wyrazem daleko posuniętego rygoryzmu, gdyż nie wymaga się 
podwójnej karalności czynu. 

Pomimo surowości przepisów ich interpretacja i egzekucja jest bar-
dzo ograniczona26. Z szybkiej kwerendy wynika, że do tej pory nikt nie 
był skazany za naruszenie przepisów omawianej ustawy27. Co więcej, 
nawet w tak znanej sprawie, toczącej się przed sądami Queensland, jak 
Re Evelyn, nie przedstawiono nikomu zarzutów. 

25 A. G. Demack, Report of the Special Committee Appointed by the Queensland Government to Enquire 
into the Laws Relating to Artifi cial Insemination, In Vitro Fertilization and Other Related Matters, Stan Que-
ensland, Australia 1984.

26 The Question of Legal Surrogacy, [w:] The Sydney Morning Herald, 9 lipiec 1993, s. 10. Zob. też: Sur-
rogacy Bid: Doctor Guilty, The Sydney Morning Herald, 26 października 1993, s. 2.

27 Couple „tried to sell baby”, The Sydney Morning Herald, 13 stycznia 2001, s. 4.
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Prace prowadzone przez komisję ustanowioną w 1998 r., której ra-
port został opublikowany w 2001 r.28, nie skutkowały żadnymi zmiana-
mi w prawodawstwie tego stanu. 

D) Tasmania
Po prawie dziesięcioletnich zmaganiach ustawodawczych29 przyjęto 

w Tasmanii ustawę o Umowach o Macierzyństwo Zastępcze z 1993 r., 
podobną w brzmieniu do wiktoriańskiej. 

W art. 7 Ustawa Tasmańska stanowi, że każda umowa o macierzyń-
stwo zastępcze, niezależnie od tego czy jest odpłatna czy nie, jest nie-
ważna i niewiążąca. Ustawodawca tasmański wprowadził rozszerze-
nie w treści tego przepisu, które nadaje tej normie status bezwzględnie 
obowiązującej, poprzez określenie, że postanowienie to obowiązuje 
niezależnie od prawa wybranego przez strony umowy. 

Karalne jest, zgodnie z art. 4 (1–4) Ustawy Tasmańskiej, pośredni-
czenie i nakłanianie do zawarcia umowy o macierzyństwo zastępcze 
oraz dokonywanie płatności jak i uzyskiwanie korzyści w związku z tą 
umową. Karze podlega także pomoc techniczna czy inne usługi w za-
kresie zajścia w ciążę, która, zgodnie z wiedzą osoby pomagającej, ma 
być przedmiotem umowy30. Wreszcie, art. 6 wprowadza zakaz rekla-
my zamiaru zawarcia przedmiotowej umowy, ogłoszeń o poszukiwa-
niu osób chcących zawrzeć tego typu umowę, jak również ogłoszeń 
i reklam dotyczących pośrednictwa w zakresie organizacji i negocjacji 
rzeczonych umów. 

W kwietniu 2008 r. parlament tasmański powołał komisję, któ-
rej celem jest zbadanie aktualnego stanu przepisów w Tasmanii, jak 
i w innych stanach oraz przepisów federalnych w zakresie macierzyń-
stwa zastępczego31. Powodem, dla którego powstała komisja, jest brak 
regulacji prawnych dotyczących statusu dzieci poczętych w związku 

28 Queensland Taskforce on Women and the Criminal Code, rekomendacja nr 82 – zob. www.women.qld.
gov.au/.

29 W 1985 r. specjalny Komitet uznał, iż „macierzyństwo zastępcze w ogóle, a komercyjne w szczegól-
ności, jest nie do zaakceptowania przez społeczność Tasmanii obecnie” (Committee to Investigate Artifi cial 
Conception and Related Matters, Final Report, (1985) s. 87)

30 Art. 5 the Surrogacy Contracts Act (Tas) (Ustawa o Umowach o Macierzyństwo Zastępcze). 
31 Zob. www.abc.net.au/news/stories/2008/07/01/2290604.htm?site=northtas, jak również na stronie inter-

netowej parlamentu tasmańskiego: www.parliament.tas.gov.au/.
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z umową o macierzyństwo zastępcze. Wspomina się również o sprawie 
senatora Conroy’a (już przesłuchiwanego wraz z żoną przez komisję), 
który od 2006 r. ma córkę, poczętą z komórek rozrodczych przyjaciół 
rodziny32. 

E) Australijskie Terytorium Stołeczne (ACT)
W ACT Ustawa o Pochodzeniu z 2004 r. jest poniekąd bardziej 

szczegółowa niż ustawodawstwo innych stanów. Akt ten wszedł w ży-
cie w marcu 2004 r. uchylając, i jednocześnie przejmując z pewnymi 
zmianami, przepisy Ustawy o Sztucznym Zapłodnieniu z 1985 r., Usta-
wy o Urodzeniu (Równym Statusie) z 1988 r. oraz Ustawy o Umowach 
o Rodziców Zstępczych z 1994 r.

Specyfi ką tego aktu jest wprowadzenie rozróżnienia na „umowę 
o rodzica zastępczego” i „komercyjną umowę o rodzica zastępczego”. 
Pierwsza z tych umów jest zdefi niowana w art. 23 Ustawy ACT. Według 
tego przepisu, umowa o rodzica zastępczego oznacza umowę, porozu-
mienie, kontrakt, na podstawie którego kobieta zgadza się, że zajdzie 
w ciążę albo będzie usiłowała zajść w ciążę i że dziecko urodzone z tej 
ciąży będzie, poprzez adopcję, umowę lub w inny sposób, dzieckiem 
innej osoby. Za takąż umowę uznaje się również porozumienie, we-
dług którego kobieta, która jest już w ciąży wyraża zgodę, by dziecko 
urodzone z tej ciąży było, poprzez adopcję, umowę lub w inny sposób, 
dzieckiem innej osoby.

Druga z defi nicji, określona w art. 40 Ustawy ACT, uznaje za komer-
cyjną umowę o rodzica zastępczego, umowę zdefi niowaną w art. 23, 
z tym zastrzeżeniem, że jest ona odpłatna lub pociąga za sobą uzyska-
nie korzyści majątkowej, z wyłączeniem pokrycia kosztów związanych 
z zajściem w ciążę, ciążą, porodem lub opieką nad dzieckiem.

Rozróżnienie pomiędzy tymi typami umów nie ma znaczenia dla 
ich statusu prawnego, gdyż zgodnie z art. 31 Ustawy ACT, z wyłącze-
niem wniosku o uznanie pochodzenia33, umowa o rodzica zastępczego 

32 Senator Conroy pochodzi z Wiktorii, i zgodnie z jej przepisami nie mógłby zawrzeć nawet umowy altru-
istycznej. Dlatego w tym celu udał się wraz z żoną i drugą stroną umowy do Nowej Południowej Walii.

33 Wniosek składany jest do Sądu Najwyższego ACT. W sytuacji, gdy dziecko zostało poczęte na skutek 
procedury transplantacji embrionu dokonanej w ACT, zgodnie z art. 23 i 24(1)(a) Ustawy ACT, i kobieta, która 
urodziła, lub rodzice, nie są genetycznymi rodzicami dziecka, zgodnie z art. 24(1)(b), oraz została zawarta 
umowa o rodzica zastępczego, na podstawie której zastępczy rodzic, który jest rezydentem ACT, oraz druga 
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nie  wywołuje skutków prawnych. Z drugiej strony, podział powoduje 
dywersyfi kację oceny karalności czynów osób będących stronami tej 
umowy. Zgodnie z art. 41 osoba, która świadomie zawiera umowę ko-
mercyjną, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny lub do 1 roku 
pozbawianie wolności. Taka sama kara grozi osobie, która, zgodnie 
z art. 44, świadomie pomaga, poprzez świadczenie profesjonalnych lub 
technicznych usług, w wykonaniu komercyjnej umowy o rodzica za-
stępczego. Z kolei art. 42 wprowadza, zagrożoną taką samą karą jak 
za poprzednie czyny, karalność czynu polegającego na doprowadzeniu 
kogoś do zawarcia altruistycznej umowy o rodzica zastępczego z osobą 
trzecią, chyba, że osoba, która popełnia ten czyn, sama jest lub zamie-
rza być stroną tej umowy. Wreszcie, według art. 43 Ustawy ACT, za-
bronione jest reklamowanie lub ogłaszanie, za pomocą wszelkich środ-
ków, czynności związanych z obiema umowami, z tym, że w przypadku 
umowy komercyjnej przewidziane kary są surowsze34. 

Przyjęty przez legislaturę ACT model prawny wskazuje, że o ile w in-
nych jurysdykcjach umowy o macierzyństwo zastępcze nie są w ogóle 
akceptowane albo akceptuje się jedynie istnienie umów altruistycz-
nych, o tyle w przypadku regulacji ACT można uznać, iż altruistyczne 
macierzyństwo zastępcze jest środkiem do tworzenia rodziny. 

F) Nowa Południowa Walia 
Prace nad stosowną ustawą w Nowej Południowej Walii trwały od 

1988 r.35 Efektem było przedstawienie w parlamencie Nowej Połu-
dniowej Walii projektu ustawy o technologii wspomaganej prokreacji 
z 2003 r.36 Projekt niemal w tym samym brzmieniu został ponownie 
przedstawiony w 2007 r. i po niewielkich poprawkach przyjęty w grud-
niu tegoż roku37. 

strona (któraś z nich musi być rodzicem genetycznym) zamierzają złożyć wniosek o uznanie pochodzenia dzie-
cka (Art. 24 (1)(c–e). Ustawa wprowadza dodatkowe ograniczenia związane z wiekiem dziecka, jak i zawiera 
kryteria, którymi sąd powinien się kierować wydając wyrok. 

34 W przypadku komercyjnej umowy o rodzica zastępczego karą jest grzywna lub pozbawienie wolności 
do 6 miesięcy, zaś w pozostałych przypadkach jedynie grzywna. 

35 Zob. www.lawlink.nsw.gov.au/lrc.nsf/pages/R60CHP4 oraz Review of the Human Tissue Act 1983, 
Discussion paper: Assisted Reproductive Technologies, Sydney, NSW Health, 1998.

36 Assisted Reproductive Technology Bill 2003, zob. http://www.parliament.nsw.gov.au/.
37 Assisted Reproductive Technology Act 2007, zob. www.legislation.nsw.gov.au/. Przyjęta ustawa, zgod-

nie z jej art. 2, wejdzie w życie w dniu wskazanym w odpowiednim ogłoszeniu. 
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Postanowienia dotyczące umów o macierzyństwo zastępcze znala-
zły się w części 4. tego aktu, w artykułach od 42 do 45. Pierwszy ze 
wskazanych artykułów określa zakres pojęciowy komercyjnej umowy 
o macierzyństwo zastępcze oraz umowy o macierzyństwo zastępcze, 
przy czym ta pierwsza jest defi niowana jako umowa o macierzyństwo 
zastępcze obejmująca opłatę lub wynagrodzenie dla kobiety, która rodzi 
lub zamierza urodzić dziecko będące przedmiotem umowy. Defi nicja 
umowy o macierzyństwo zastępcze nie odbiega od defi nicji zawartych 
w aktach prawnych innych stanów, jednak ta dotycząca komercyjnej 
umowy wprowadza bardzo nieprecyzyjne sformułowanie, które może 
być przedmiotem różnej interpretacji. Nie jest bowiem jasne, jak należy 
traktować opłaty, które są dokonywane, nawet w altruistycznej umowie 
o macierzyństwo zastępcze, na rzecz kobiety lub w jej imieniu, mające 
na celu pokrycie wydatków w związku z zajściem w ciążę, samą ciążą 
oraz porodem. Oczywiście można przyjąć, iż płatności te nie są doko-
nywane na rzecz kobiety, a na rzecz podmiotu, który dokonuje poszcze-
gólnych zabiegów medycznych lub leczniczych, zatem nie mieściłyby 
się one w zakresie defi nicji wskazanej w art. 42 defi nicja 1, nawet, jeśli 
wynagrodzenie płatne jest na ręce kobiety, która ma urodzić dziecko. 

Art. 43 omawianej ustawy zakazuje zawierania, aranżowania czy 
przyjmowania korzyści związanych z odpłatną umową o macierzyń-
stwo zastępcze, niezależnie czy płatność jest dokonywana na rzecz od-
biorcy świadczenia czy osoby trzeciej. Działanie sprzeczne z zakazem 
jest zagrożone karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2. Przy 
czym ustawodawca rozróżnił wysokość kary pieniężnej w zależności 
od statusu sprawcy uznając, że osoby korporacyjne powinny płacić 
więcej38.

Takie same kary przewidziano dla podmiotów, które publikują lub 
powodują, że zostaje opublikowana informacja, która w zamierzeniu 
ma zachęcić osobę do zawarcia komercyjnej umowy o macierzyństwo 
zastępcze. Zakres czynów zagrożonych karą jest rozszerzony o publiko-
wanie informacji, które wskazują, że ktoś ma zamiar zawrzeć umowę, 
poszukuje innych osób w celu zawarcia tejże, chce zorganizować albo 
chce uzyskać dla siebie lub innej osoby korzyść majątkową,  wynikającą 

38 Maksymalna kara dla osoby korporacyjnej wynosi 2500 jednostek karnych, a dla pozostałych 1000 
jednostek.
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z komercyjnej umowy o macierzyństwo zastępcze. Z powyższego wy-
nika, że ustawodawca z Nowej Południowej Walii nie zakazuje publi-
kacji informacji, które zawierają te same dane, jeśli przedmiotem ich 
będzie umowa o macierzyństwo zastępcze bez wynagrodzenia. 

Ostatni z przepisów, art. 45, wskazuje, że wszystkie umowy o macie-
rzyństwo zastępcze są nieważne.

G) Zachodnia Australia
Jak wskazano powyżej, Zachodnia Australia nie wprowadziła regu-

lacji prawnych, które określałyby status umów o macierzyństwo zastęp-
cze. Jednak już od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku rząd stanowy 
i parlament rozważały możliwość wprowadzenia stosownych przepi-
sów. W 1983 r. powołany został Komitet do spraw Etyki Zapłodnienia 
in vitro39, który w raporcie z października 1986 r. stwierdzał, że „macie-
rzyństwo zastępcze nie powinno, na dzień dzisiejszy, być przyjęte lub 
możliwe do realizacji, jako akceptowalna procedura.” 40 Dalsze prace 
toczone w latach 1988 – 1999 przyniosły różne propozycje41, ale dopie-
ro w ostatnim czasie przedstawiono rozwiązania bardziej złożone. 

W 2007 r. przedstawiony został projekt nowej regulacji, która ma 
przyjąć nazwę Ustawa o Macierzyństwie Zastępczym (Projekt)42. Pro-
jekt zawiera aż 36 artykuły regulujące kwestie umowy i statusu prawne-
go dziecka, oraz 9 artykułów wprowadzających zmiany w ustawodaw-
stwie dotychczasowym. Treść szczegółowych przepisów jest bardzo 
podobna do regulacji zawartych w Ustawie ACT, w szczególności 
w zakresie wniosku o uznanie pochodzenia dziecka, rygorów i kryte-
riów oceny poprawności działania stron. 

Umowa o macierzyństwo zastępcze oznacza, zgodnie z art. 3 Projek-
tu, porozumienie, na mocy którego kobieta (matka rodząca) zamierza 
zajść w ciążę i urodzić dziecko, zaś osoba lub osoby inne niż matka 
rodząca (rodzic zamawiający, rodzice zamawiający) zobowiązują się 

39 Pełna nazwa: Committee to Inquire Into the Social, Legal and Ethical Issues relating to in vitro Fertili-
zation and its Supervision.

40 Cytat za: Substitute Parentage Agreements, Raport nr 20, Canberra, Grudzień 2003 r., s. 10– .
41 Zob.: Report to the Minister for Health for Western Australia, Health Department of Western Australia, 

Perth, 1988, Select Committee on The Human Reproductive Technology Act 1991 oraz WA Select Committee 
on The Human Reproductive Technology Act 1991, 1999, s. 243 oraz s. 274.

42 http://ezproxy.lib.unimelb.edu.au/login?url=http://www.austlii.edu.au/au/legis/wa/bill.
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do wychowania tego dziecka. Ciekawym jest wyłączenie z defi nicji, 
spotykanych w innych jurysdykcjach, zobowiązania kobiety do odda-
nia dziecka, jeśli kobieta jest już w ciąży, jako umowy o macierzyń-
stwo zastępcze. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy taka umowa 
z kobietą ciężarną byłaby odmianą umowy o macierzyństwo zastępcze 
mającej za strony te same podmioty. 

Tak jak w przypadku regulacji ACT, wprowadza się rozróżnienia na 
odpłatną i nieodpłatną umowę o macierzyństwo zastępcze. Wyłącza się 
z zakresu odpłatności pokrycie kosztów ciąży i porodu, oraz innych 
wskazanych w Projekcie, w rozsądnej wysokości. 

Art. 7 Projektu wskazuje, że umowa o zastępcze macierzyństwo 
jest niewiążąca, ale, zgodnie z art. 12 tego dokumentu, będzie jednym 
z warunków koniecznych do uzyskania prawa do opieki nad dzieckiem 
przez stronę zamawiającą. Propozycje przepisów art. 8 – 11 Projektu 
wskazują na czyny, który popełnienie grozi odpowiednia karą. Za prze-
stępstwo uznaje się również zawarcie odpłatnej umowy o macierzyń-
stwo zastępcze, pośrednictwo w jej zawarciu, niezależnie od tego czy 
umowa ta jest odpłatna czy nie oraz świadome świadczenie usług mają-
cych na celu wykonanie odpłatnej umowy o macierzyństwo zastępcze, 
z wyłączeniem świadczeń na rzecz matki rodzącej, po jej zajściu w cią-
żę43. Projekt wydaje się dopuszczać reklamę i ogłoszenia w odniesie-
niu zawarcia altruistycznej umowy o macierzyństwo zastępcze, gdyż 
art. 10 Projektu nakłada karę grzywny jedynie na działania mające za 
przedmiot komercyjną umowę. 

III. Podsumowanie

Na przykładzie tych kilku aktów wyraźnie widać w społeczeństwie 
australijskim tendencję do akceptacji umów o macierzyństwo zastępcze. 

43 Stanowisko to przedstawione zostało w Uzasadnieniu do Projektu. Zob. http://www.parliament.wa.gov.
au/ web/newwebparl.nsf/iframewebpages/Bills+-+All. Zamiarem projektodawców było wprowadzenie zakazu 
świadczenia usług w zakresie technologii reprodukcji w celu zajścia w ciążę, jak i świadczenia np.: usług praw-
nych w zakresie przygotowania dokumentów w związku z odpłatną umową. W konsekwencji Projekt według 
Projektu nie jest karalne udzielanie pomocy i świadczenie usług w związku z darmową umową o macierzyń-
stwo zastępcze.
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Sama defi nicja umowy jak i jej skutki są niemal jednolite w całej 
Australii. Podobnie jest z zakazem publikowania reklam i ogłoszeń. 
Specyfi czne dla każdego ze stanów rozwiązania odnoszą się raczej do 
formalnych wymogów poddania się procedurze zapłodnienia in vitro 
lub innemu zabiegowi mającemu na celu poczęcie. 

W odniesieniu do ustawodawstwa wyraźnie rysuje się linia podzia-
łu pomiędzy całkowitym odrzuceniem komercyjnych umów o macie-
rzyństwo zastępcze, a pełną, z wyjątkiem Queensland, aprobatą umów 
altruistycznych. 

Dynamiczny rozwój nauk medycznych w zakresie zabiegów inse-
minacyjnych oraz badań genetycznych, jak również szerszy dostęp 
do efektów badań naukowych, ma olbrzymi wpływ na kształtowanie 
się opinii społecznej co do akceptacji nie tylko samych wyników prac 
naukowych, ale i stosowania ich w praktyce. Przepływ informacji jak 
i otwartość społeczeństwa na zmiany, będący efektem, między innymi, 
wielokulturowości, wsparte silnymi działaniami lobbistycznymi, spra-
wiają, że zmiany w prawie następują stosukowo szybko. 

Autor nie zamierza komentować etycznej i moralnej strony zacho-
dzących zmian, jak i etycznych i moralnych aspektów skutków przy-
jętych aktów prawnych. Zwraca jednak uwagę na fakt, iż wszelkie 
podejmowane decyzje w odniesieniu do wprowadzania zmian są dys-
kutowane i opiniowane nie tylko w ramach parlamentu, ale i poprzez 
lokalne grupy społeczne, które bardzo aktywnie działają w ramach tego 
procesu. Można zatem przyjąć, iż wprowadzenie tych regulacji jest 
realnym wyrazem dążeń społeczeństwa do przyjęcia ich w brzmieniu 
przedstawionym w niniejszym artykule, ale nie narzuconym przez ja-
kąś mniej lub bardziej określoną grupę społeczną. 
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Prawne aspekty wysyłkowej sprzedaży produktów 
leczniczych

Wprowadzenie

Wraz z rozwojem konkurencyjności na rynku gospodarczym pojawiła 
się potrzeba poszukiwania dodatkowych – innych od tradycyjnych – spo-
sobów dystrybucji towarów i usług. Tendencja ta wydaje się coraz bardziej 
widoczna w ostatnich latach – w dobie dynamicznego rozwoju nowoczes-
nych technologii komunikacji na odległość. Możliwość zastosowania 
w szerszym zakresie nowych form dystrybucyjnych towarów i usług rodzi 
potrzebę prawnej regulacji tych kwestii, w tym określenia ich prawnych 
ograniczeń. Prawne dookreślenie zasad prowadzenia dystrybucji towa-
rów, m.in. ich sprzedaży, znajduje szczególne uzasadnienie w odniesie-
niu do produktów, których obrót powinien się odbywać z zachowaniem 
przyjętych standardów. Dotyczy to w szczególności produktów zalicza-
nych do grupy „produktów wrażliwych”, podlegających zróżnicowanym 
ograniczeniom w obszarze ich produkcji i dystrybucji – ograniczeniom 
mającym na celu w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa ich stoso-
wania. Do tej grupy zalicza się produkty lecznicze. Wszystkie produkty 
zakwalifi kowane do kategorii produktów leczniczych podlegają rygorom 
prawa farmaceutycznego. Są one związane z produkcją, dopuszczeniem 
do obrotu, a także dystrybucją, w tym również w formie wysyłkowej, 
która w ostatnich latach staje się coraz bardziej powszechna. Potrzeba 
wprowadzania ograniczeń w zakresie dystrybucji produktów leczniczych, 
także w formie wysyłkowej, wynika przede wszystkim z konieczności 
zagwarantowania odpowiedniego nadzoru farmaceuty nad wydawaniem, 
a następnie stosowaniem leków przez pacjentów, a w konsekwencji – co 
najistotniejsze – ochrony życia i zdrowia pacjentów.
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Pojęcie produktu leczniczego

Pojęcie produktu leczniczego zostało zdefi niowane expressis ver-
bis w art. 2 pkt 32 ustawy Prawo farmaceutyczne1. Zgodnie z jego 
brzmieniem, produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina 
substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania 
lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana 
w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia 
lub modyfi kacji fi zjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie 
farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Stosownie do 
tej defi nicji, do kategorii produktów leczniczych zalicza się zarówno 
produkty, którym przypisuje się właściwości lecznicze (kryterium su-
biektywne), a także takie, których wpływ leczniczy na organizm ludz-
ki został stwierdzony w świetle aktualnej wiedzy medycznej (kryte-
rium obiektywne)2. Wystarczy zatem prezentowanie jakiegoś produktu 
w sposób sugerujący, że jest to produkt leczniczy, dla zastosowania 
zakazów i ograniczeń uregulowanych w ustawie Prawo farmaceutycz-
ne3. Szeroki zakres pojęcia produktu leczniczego został uzupełniony 
przez ustawodawcę przepisem art. 3a ustawy Prawo farmaceutyczne, 
recypującym ugruntowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości stanowisko w kwestii kwalifi kacji tzw. „produktów 
z pogranicza”. Zgodnie z tym stanowiskiem, jeżeli dany towar spełnia 
przesłanki więcej niż jednej defi nicji, tzn. może być uznany zarów-
no za kosmetyk czy środek spożywczy, jak i za produkt leczniczy, ze 
względu na ochronę zdrowia publicznego powinien być zaklasyfi ko-
wany jako produkt leczniczy4. Analogiczne rozwiązania przyjął polski 
ustawodawca. W myśl wspomnianego art. 3a ustawy Prawo farmaceu-
tyczne, do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu lecz-
niczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suple-

1 Ustawa z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, (t.j. Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zm.).
2 Por. Z. Okoń, Inne ograniczenia reklamy wynikające z implementacji prawa wspólnotowego, [w:] Prawo 

reklamy i promocji, red. E. Traple, Warszawa 2007, s. 123. 
3 Zob. J. Adamczyk, M. Świerczyński, Wybrane problemy prawne z zakresu reklamy produktów leczni-

czych, cz. I, Monitor Prawniczy 2005, nr 15, s. 755.
4 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 21 marca 1991 r., sygn. C-369/88, Zbiory Orzeczni-

ctwa Trybunału Europejskiego 1991, Strona I-01487 (baza EUR-Lex, CELEX number: 61988J0369). 
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mentu diety lub kosmetyku, określone odrębnymi przepisami, stosuje 
się przepisy niniejszej ustawy5. 

Zarówno zakres pojęcia produktu leczniczego, jak i zakres zastoso-
wania ustawy Prawo farmaceutyczne zostały zakreślone przez ustawo-
dawcę dość szeroko. Ma to zapobiegać obchodzeniu rygorów prawa 
farmaceutycznego, w tym też tych odnoszących się do dystrybucji pro-
duktów leczniczych, również w formie wysyłkowej. 

Pojęcie sprzedaży wysyłkowej

W odróżnieniu do terminu produktu leczniczego, pojęcie sprzeda-
ży wysyłkowej produktów leczniczych nie zostało zdefi niowane przez 
ustawę Prawo farmaceutyczne. Brak zarówno defi nicji legalnej tego 
określenia, jak i odesłania wprost do innych regulacji sprawiają wiele 
problemów interpretacyjnych związanych z określeniem istoty sprzeda-
ży wysyłkowej, utrudniając tym samym egzekwowanie przestrzegania 
ograniczeń w sferze obrotu produktami leczniczymi. Z tego też względu 
wielokrotnie zarówno w praktyce orzeczniczej organów administracji 
publicznej, jak i sądów administracyjnych, podejmowano próby zdefi -
niowania tego pojęcia także poprzez odwołanie do przepisów innych 
ustaw. Wykładnia określonych pojęć na bazie defi nicji legalnych za-
wartych w innych aktach prawnych wymaga rozważenia czy nie zosta-
ły one skonstruowane jedynie dla potrzeb konkretnego aktu prawnego, 
znajdując zastosowanie tylko w danej, konkretnej dziedzinie. 

Pojęcie „sprzedaży wysyłkowej” zostało wprost określone przez 
art. 2 pkt. 23 i 24 ustawy o podatku od towarów i usług6, zgodnie z któ-
rymi sprzedażą wysyłkową jest dostawa towarów wysłanych i transpor-
towanych przez sprzedającego. Wątpliwości związane z bezpośrednim 
zastosowaniem tej defi nicji do określania znamion sprzedaży wysyłko-
wej produktów leczniczych sygnalizował w wyrokach Naczelny Sąd 
Administracyjny, zwracając uwagę nie tylko na treść defi nicji, ale także 

5 Z regulacją tą korespondują także przepisy ustaw dotyczących produktów spożywczych, czy kosmetycz-
nych, zakazujące przypisywania im właściwości zapobiegania lub leczenia chorób – zob. np. art. 46 ust. 1 pkt 2 
ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225 ze zm.).

6 Ustawa z 11 marca 2004 r., (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.).
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ma specyfi kę gałęzi prawa, tj. prawa podatkowego, do której znajduje 
ona zastosowanie7. 

Zastrzeżenia co do rozumienia analizowanego pojęcia Naczelny Sąd 
Administracyjny zgłaszał także w odniesieniu do art. 544 § 1 kodeksu 
cywilnego8, nawiązującego do tego rodzaju sprzedaży. Zgodnie z tym 
przepisem, „jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę 
do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się 
w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu 
dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją 
przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego samego rodza-
ju”. Cytowany przepis odnosi się w zasadzie do kwestii powierzenia rze-
czy przez sprzedawcę przewoźnikowi w celu dostarczenia jej na miejsce 
przeznaczenia wyznaczone porozumieniem pomiędzy sprzedawcą a ku-
pującym, nie posługując się wyraźnie zwrotem „sprzedaż wysyłkowa”. 
W doktrynie znajdujemy poglądy o możliwości posiłkowego stosowa-
nia wskazanego przepisu kodeksu cywilnego do sprzedaży produktów 
leczniczych9. Jednak także w odniesieniu do bezpośredniej zastosowal-
ności tej defi nicji sprzedaży wysyłkowej do produktów leczniczych syg-
nalizowano w orzecznictwie wątpliwości10. Określenie „sprzedaż wy-
syłkowa” zastosowano wyraźnie w ustawie o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia jako synonim „sprzedaży (…) na odległość, w tym sprzedaży 
przez internet”, nie wyjaśniając jednakże istoty tej formy sprzedaży11. 

Żadna z powołanych ustaw nie formułuje takiej defi nicji sprzedaży 
wysyłkowej, która bez zastrzeżeń znalazłaby bezpośrednie zastosowa-
nie przy wyjaśnianiu istoty sprzedaży wysyłkowej produktów leczni-
czych. Niewątpliwie ta forma sprzedaży w odniesieniu do produktów 
leczniczych wiąże się z koniecznością podjęcia przez uprawnioną ap-
tekę lub punkt apteczny określonych czynności organizatorskich mają-
cych na celu wydanie produktu leczniczego poza lokalem apteki czy też 
punktu aptecznego, w tym także związanych z przyjęciem zamówienia 

7 Zob. wyrok NSA z 20 stycznia 2009 r., sygn. II GSK 631/08, wyrok NSA z 2 września 2009 r., sygn. II 
GSK 5/09, (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

8 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).
9 Zob. N. Łojko, M. Świerczyński, Apteki internetowe w Polsce. Uwarunkowania prawne, Prawo Nowych 

Technologii 2008, nr 3, Lex 101222/1.
10 Zob. powołane wyżej wyroki NSA z 20 stycznia 2009 r. oraz z 2 września 2009 r.
11 Zob. art. 63 ust. 2 pkt. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
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na określony produkt i jego wysłaniem. Wydaje się, iż w przypadku, 
gdy apteka, punkt apteczny w ramach świadczenia usługi farmaceu-
tycznej określonej w art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, 
polegającej na wydawaniu produktów leczniczych, podejmuje działania 
zmierzające do dostarczenia produktu w drodze wysyłki (np. poprzez 
kuriera, pocztę itp.), czyli za pośrednictwem osób trzecich, do miejsca 
innego niż lokal, w którym prowadzona jest działalność, mamy do czy-
nienia ze sprzedażą w formie wysyłkowej. 

Warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

Ustawodawca artykułem 68 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne 
dopuścił prowadzenie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, 
poddając ją jednakże istotnym ograniczeniom12.

Po pierwsze, wysyłkowa sprzedaż może dotyczyć jedynie produk-
tów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (czyli tzw. leków 
OTC13). A contrario ustanowiono tym samym zakaz sprzedaży wysył-
kowej pozostałych produktów leczniczych, tj. wydawanych z przepi-
su lekarza – na receptę (Rp), z przepisu lekarza – do zastrzeżonego 
stosowania (Rpz), z przepisu lekarza, zawierających środki odurzają-
ce i substancje psychotropowe, określonych w odrębnych przepisach 
(Rpw) oraz stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym (Lz)14. 
Zaliczenie produktu leczniczego do kategorii dostępności OTC, a tym 
samym dopuszczenie go do sprzedaży w formie wysyłkowej, następuje 
w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu tego produktu w przypad-
ku niespełnienia warunków przewidzianych w przepisach w zakresie 
zakwalifi kowania do pozostałych grup o ograniczonej dostępności15. 

12 Do końca kwietnia 2007 roku obowiązywał całkowity zakaz wysyłkowej sprzedaży produktów leczni-
czych. Ustawą z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, (Dz. U. 2007, Nr 75, poz. 492) dopuszczono możliwość prowadzenia przez apteki ogólnodostęp-
ne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (art. 68 
ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne obowiązujący od 1 maja 2007 r.). 

13 Skrót OTC pochodzi z języka angielskiego „over-the-counter”.
14 Por. art. 23a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Kategorie dostępności produktów leczniczych wete-

rynaryjnych klasyfi kuje się jako: OTC lub wyłącznie z przepisu lekarza weterynarii.
15 Warunki te określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zalicze-

nia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności, (Dz. U. 2008, Nr 206, poz. 1292).
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Przyporządkowanie produktu leczniczego do danej kategorii odbywa 
się na podstawie naukowych dowodów, w szczególności dotyczących 
bezpieczeństwa jego stosowania, zawartych w dokumentacji rejestra-
cyjnej produktu leczniczego przedstawianej przed odpowiedzialny pod-
miot. Wprowadzony przez ustawodawcę zakaz wysyłkowej sprzedaży 
leków zaliczanych do innej niż OTC kategorii dostępności motywowa-
ny jest koniecznością ochrony zdrowia pacjentów poprzez zapewnienie 
ściślejszego nadzoru farmaceuty nad ich wydawaniem16. 

Po drugie, wysyłkowa sprzedaż może być prowadzona tylko przez 
apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Apteki ogólnodostępne to 
placówki ochrony zdrowia publicznego przeznaczone do zaopatrywa-
nia ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, 
wyroby medyczne i inne artykuły oraz do wykonywania przez osoby 
uprawnione usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla aptek (w tym 
m.in. sporządzanie leków recepturowych, leków aptecznych, udziela-
nie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych)17. 
Punkty apteczne natomiast to placówki podobnie jak apteki uprawnione 
do prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi, jednak-
że w ograniczonym – w porównaniu z aptekami – zakresie18. Dopusz-
czenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych do prowadzenia 
sprzedaży produktów leczniczych w formie wysyłkowej oznacza tym 
samym wyłączenie spośród katalogu podmiotów uprawnionych do pro-
wadzenia takiej sprzedaży innych kategorii aptek (tj. aptek zakłado-
wych i szpitalnych19), a także tzw. placówek obrotu pozaaptecznego, 

16 Por. wyrok NSA z 15 października 2008 r., sygn. VII SA/Wa 780/08, Lex nr 470071. Podobnie też stwier-
dził Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 11 grudnia 2003 r., sygn. C-322/01, Lex nr 192580.

17 Zob. art. 86 ust. 1 i 2 oraz 87 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. 
18 Zob. art. 70 ww. ustawy. Kategorie produktów leczniczych wyłączonych z obrotu w punktach aptecz-

nych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfi kacji produktów 
leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach 
aptecznych, (Dz. U. 2009, Nr 24, poz. 151). Stosownie do przepisów ww. rozporządzenia, do obrotu w punktach 
aptecznych dopuszczono produkty lecznicze z kategorią dostępności – wydawane bez przepisu lekarza (OTC), 
oraz produkty lecznicze z kategorią dostępności – wydawane z przepisu lekarza (Rp) spełniające określone 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia kryteria (np. wyłączono z obrotu produkty lecznicze zawierające w swoim 
składzie substancje odurzające, psychotropowe określonej grupy, produkty lecznicze przeciwnowotworowe).

19 Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, apteki szpitalne to apteki, zaopatrujące oddziały szpitalne 
lub inne niewymienione z nazwy zakłady przeznaczone dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania 
całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych wykonywanych w tym zakładzie lub jednostce orga-
nizacyjnej wchodzącej w skład zakładu, natomiast apteki zakładowe to apteki zaopatrujące w zakładach opieki 
zdrowotnej, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, 
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czyli sklepów zielarsko-medycznych, sklepów specjalistycznego za-
opatrzenia medycznego, sklepów ogólnodostępnych20. 

Po trzecie, apteki ogólnodostępne i punkty apteczne mogą prowa-
dzić wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych dostępnych bez prze-
pisu lekarza tylko z zachowaniem wymogów przewidzianych wyraź-
nie przez ustawodawcę. Warunki wysyłkowej sprzedaży produktów 
leczniczych wydawanych bez recepty oraz sposób ich dostarczania do 
odbiorców określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 marca 
2008 r.21 

Rozpoczęcie działalności polegającej na sprzedaży wysyłkowej pro-
duktów leczniczych wymaga uprzedniego (nie później niż na 14 dni 
przed planowanym rozpoczęciem) zgłoszenia do właściwego woje-
wódzkiego inspektora farmaceutycznego zamiaru prowadzenia wysył-
kowej sprzedaży produktów leczniczych wraz z danymi dotyczącymi 
adresu strony internetowej oraz jej domeny. Na głównej stronie interne-
towej należy umieścić odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowa-
dzenie placówki, które zamieszcza się na stronie w formacie pdf22. Wy-
syłkowa sprzedaż produktów leczniczych prowadzona jest na podstawie 
zamówienia złożonego: w miejscu prowadzenia placówki, telefonicz-
nie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej placówki. Warunkiem realizacji 
zamówienia jest podanie określonych danych, w tym danych identyfi ku-
jących placówkę, dotyczących zamawiającego oraz odbiorcy (jeśli nie 
są zgodne z danymi zamawiającego), a także zamawianego produktu 
leczniczego23. W związku z realizowaniem takiej sprzedaży na placów-
ce ciążą określone obowiązki informacyjne. Stosownie do postanowień 
ww. rozporządzenia placówka informuje o: nazwie, siedzibie przedsię-
biorcy, adresie placówki oraz organie, który wydał zezwolenie na pro-
wadzenie takiej placówki, i numerze zezwolenia, cenie zamawianego 

izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne niewymienione z nazwy zakłady przeznaczone dla osób, 
których stan zdrowia wymaga udzielenia całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych wykony-
wanych w tym zakładzie lub jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład zakładu. 

20 Zob. art. 71 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.
21 Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży 

produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 374). 
22 Zob. § 6 ust. 1–3 ww. rozporządzenia. 
23 Zob. § 2 ust. 1–3 ww. rozporządzenia. 
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produktu leczniczego, sposobie zapłaty, kosztach przesyłki oraz termi-
nie i sposobie dostawy, kosztach wynikających z korzystania ze środków 
porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż 
wedle normalnej taryfy, terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie 
mają charakter wiążący, minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta 
umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe, możliwości odstąpienia od 
umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego bez 
ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu24. Przepi-
sy przewidujące możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu 
produktów nabytych w formie sprzedaży wysyłkowej stanowią lex spe-
cialis w stosunku do ustawy Prawo farmaceutyczne przewidującej zakaz 
zwrotu produktów leczniczych25 wprowadzony ze względu na koniecz-
ność ochrony pacjentów przed zakupem produktu, który znalazł się już 
w obrocie poza łańcuchem dystrybucji nadzorowanym przez farmaceu-
tę. W celu zneutralizowania tych zagrożeń, a jednocześnie zapewnienia 
– poprzez możliwość zwrotu produktów – dodatkowej ochrony konsu-
mentom zawierającym transakcje na odległość, przewidziano koniecz-
ność unieszkodliwienia zwróconych produktów. Tym samym, z jednej 
strony zapewniono zgodność z przepisami dyrektyw Wspólnot Europej-
skich26 oraz wydanej w związku z obowiązkiem ich wdrożenia ustawy 
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny27, z drugiej zaś – za-
gwarantowano ochronę przed niebezpieczeństwami, jakie dla zdrowia 
pacjentów mogłyby wyniknąć na skutek ponownej sprzedaży produktu 
leczniczego, który znalazł się już w obrocie i pozostawał przez pewien 
czas poza nadzorem farmaceuty.

Ponadto, w celu zagwarantowania jakości oraz bezpieczeństwa 
stosowania zamówionych produktów placówka zobowiązana jest za-
pewnić odpowiednie warunki wysyłki. Produkt leczniczy powinien 
być należycie zapakowany, a opakowanie opatrzone etykietą przymo-
cowaną w sposób trwały, zawierającą określone dane dotyczące m.in. 

24 Zob. § 3 ww. rozporządzenia. 
25 Zob. art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne.
26 Przykładowo z dyrektywą WE z 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów 

zawieranych na odległość, (Dz. Urz. WE L 144 z 04.06.1997).
27 Ustawa z 2 marca 2000 r., (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.).
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placówki, odbiorcy, zamówienia. Transport produktu leczniczego od-
bywa się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu, zapewnia-
jących właściwe zabezpieczenie produktów leczniczych, w tym także 
przed dostępem osób nieupoważnionych28. Prowadzenie wysyłkowej 
sprzedaży wymaga także spełnienia przez placówkę prowadzącą taką 
działalność dodatkowych wymogów lokalowych, a także zapewnienia 
odpowiedniej opieki farmaceuty przy realizacji wysyłki produktów. 
Podmiot prowadzący placówkę wyznacza farmaceutę posiadającego 
prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub technika farmaceutycz-
nego posiadającego dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze 
czasu pracy, odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży 
wysyłkowej, w tym m.in. za identyfi kację produktu leczniczego i pla-
cówki oraz zabezpieczenie produktu przed uszkodzeniem. Zważywszy 
na konieczność zagwarantowania pacjentom możliwości korzystania 
z porad farmaceutów w zakresie jakości i bezpieczeństwa stosowania 
produktu leczniczego na podmiot prowadzący placówkę nałożono obo-
wiązek zapewnienia pacjentom możliwości kontaktu telefonicznego 
w godzinach pracy placówki oraz przez dwie godziny po ustalonych 
godzinach dostaw w odniesieniu do produktów będących przedmio-
tem sprzedaży wysyłkowej29. Określone obowiązki nałożono także na 
kierownika placówki prowadzącej taką sprzedaż. Dotyczą one zatwier-
dzenia odpowiednich procedur w zakresie: czynności wykonywanych 
przy sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych mających wpływ 
na ich jakość, czynności należących do pracownika wydającego pro-
dukty lecznicze oraz przygotowującego je do wysyłki oraz sposobu do-
kumentowania wykonywanych czynności, postępowania dotyczącego 
produktów leczniczych nieodpowiadających wymaganiom jakościo-
wym, w tym wstrzymanych lub wycofanych z obrotu30.

Mając na uwadze konieczność umożliwienia weryfi kacji prawidło-
wości prowadzonej sprzedaży zrealizowane zamówienia na produkty 
lecznicze podlegają zaewidencjonowaniu z uwzględnieniem danych 
enumeratywnie wyszczególnionych dotyczących zamówienia oraz 
wysyłki. System ewidencyjny prowadzony w formie elektronicznej 

28 Szerzej § 4 ww. rozporządzenia. 
29 Por. § 5–7 ww. rozporządzenia.
30 Szerzej § 9 ww. rozporządzenia.
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 wymaga zastosowania odpowiedniego systemu komputerowego unie-
możliwiającego usuwanie danych dotyczących zrealizowanych zamó-
wień. Placówka zobowiązana jest do udostępniania organom Państwo-
wej Inspekcji Farmaceutycznej wydruków z ewidencji zrealizowanych 
zamówień na każde ich żądanie31. To bowiem Państwowa Inspekcja 
Farmaceutyczna sprawuje kontrolę nad prawidłowością obrotu produk-
tami leczniczymi, w tym także polegającego na wysyłkowej sprzedaży. 
W przypadku stwierdzenia uchybień w prowadzeniu sprzedaży wysył-
kowej produktów leczniczych wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
nakazuje w drodze decyzji ich usunięcie poprzez w szczególności za-
przestanie prowadzenia sprzedaży niezgodnej z obowiązującymi prze-
pisami32.

Zakończenie

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług farmaceutycznych, 
a w konsekwencji zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa pacjentów, ustawodawca utrzymał zakaz prowadzenia wy-
syłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu 
lekarza, jednocześnie dookreślając precyzyjnie wymogi w zakresie or-
ganizowania wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych typu OTC. 
Dopuszczenie w ogóle możliwości prowadzenia sprzedaży określo-
nych produktów leczniczych w formie wysyłkowej przy jednoczesnym 
doprecyzowaniu warunków jej organizowania stanowi wyraz kompro-
misu pomiędzy dążeniem do zaspokojenia społecznych oczekiwań, 
m.in. w związku z rozwojem nowych technologii komunikacyjnych, 
a koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony życia 
i zdrowia pacjentów. Z tego też względu umożliwienie przez ustawo-
dawcę prowadzenia takiej sprzedaży ocenia się w literaturze pozytyw-
nie, choć zauważa się również w związku z tym pewne zagrożenia33. 
Apteki i punkty apteczne prowadzące sprzedaż wysyłkową dopuszczo-

31 Szerzej §2 ust. 4–6 ww. rozporządzenia. 
32 Zob. art. 120 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.
33 Zob. szerzej M. Podleś, Apteki internetowe w Polsce – status prawny i funkcjonowanie na tle porównaw-

czym, Monitor Prawniczy 2007, nr 22, dodatek Prawo Mediów Elektronicznych nr 7, s. 60–61.
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nych do takiej sprzedaży produktów leczniczych muszą spełnić sze-
reg dodatkowych wymogów, m.in. kadrowych, lokalowych, transpor-
towych, w celu zapewnienia właściwej jakości produktów leczniczych 
i ich bezpiecznego stosowania, a więc takiego, który nie będzie zagra-
żał dobru pacjentów. Ustawodawca słusznie zdecydował się na większą 
restrykcyjność w zakresie zasad rządzących wysyłkowym obrotem pro-
duktów leczniczych, precyzyjnie regulując warunki jego prowadzenia. 
Uzasadnione wątpliwości budzić może brak wyraźnego dookreślenia 
pojęcia wysyłkowej sprzedaży, w praktyce przysparzający szereg wąt-
pliwości interpretacyjnych34. Podmioty prowadzące wysyłkową sprze-
daż produktów leczniczych podejmują niekiedy próby zmierzające do 
przyjęcia takiej interpretacji, która miałaby na celu albo uczynienie 
ustawowych ograniczeń mniej restrykcyjnymi, albo też całkowite wy-
łączenie ich stosowania w konkretnych sytuacjach. 

34 Por. T. Pietryga, Apteki omijają prawo, Gazeta Prawna 2006, nr 113, s. 21.
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Wątpliwości interpretacyjne art. 59a ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej

W niniejszym artykule nie stawiam sobie za cel rozstrzygnięcie 
wszelkich wątpliwości występujących przy analizie przedmiotowego 
przepisu, a raczej wskazanie rozbieżności interpretacyjnych mogących 
powstać przy jego stosowaniu oraz zainicjowanie dyskusji na ten te-
mat. Powyższe zagadnienie w praktyce ma bardzo doniosłe znaczenie 
z uwagi chociażby na fakt, iż dotyczy tak wrażliwej sfery jak wynagro-
dzenia, po wtóre, niezastosowanie lub błędne zastosowanie powodu-
je odpowiedzialność kierownika sp zoz, do jego zwolnienia włącznie 
(art. 67b ust. 2 ustawy o zoz).

Omawiany przepis przy jego bliższej analizie rodzi wiele wątpliwo-
ści interpretacyjnych. Tym samym może stwarzać zagrożenie różnego 
(nawet przeciwstawnego) jego stosowania w praktyce przez samodziel-
ne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, organy założycielskie, Pań-
stwową Inspekcję Pracy czy wreszcie przez sądy powszechne. Taka sy-
tuacja (różnorodnej praktyki stosowania tego samego przepisu prawa) 
może uzasadniać zarzut niezgodności tej regulacji z zasadą przyzwoitej 
legislacji oraz z zasadą pewności prawa wynikających z ustanowionej 
w art. 2 Konstytucji RP zasady państwa prawnego, a tym samym może 
być przedmiotem zaskarżenia art. 59a w trybie skargi konstytucyjnej 
lub wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją skierowanego do Try-
bunału Konstytucyjnego. Takie wątpliwości miał również Główny In-
spektor Pracy, który pismem z dnia 7 sierpnia 2008r wstrzymał stoso-
wanie „wydawania środków prawnych regulujących nieprawidłowości 
w tym zakresie”.1

1 www.oipip-bp.pl/pliki/biuletyny3_08;
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Zakres czasowy art. 59a

Art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został wprowadzony 
ustawą z dnia 5 września 2007r. o zmianie ustawy o przekazaniu środ-
ków fi nansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz 
o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej2. Nowelizacja ta nie 
zawiera żadnych przepisów przejściowych, nie przewidywała też żad-
nego vacatio legis dla wprowadzanych przez nią regulacji. Nowela ta 
również nie normowała wprost wpływu dodawanego przez nią art. 59a 
do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (zwanej dalej ustawą o zoz) 
na stosunki pracy, w szczególności na wzrost przewidzianych w nich 
wynagrodzeń pracowniczych (zwłaszcza od jakiej daty wynagrodze-
nia mają ulec zwiększeniu), ani też oddziaływania na trwające umowy 
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych zawartych przez samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej (dalej zwany sp zoz) z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(dalej NFZ lub Fundusz). W art. 4 ustanawiała jedynie bezpośrednie od-
działywanie wprowadzanych przepisów do ustawy o przekazaniu środ-
ków fi nansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Mając 
powyższe na uwadze można uznać, iż przepisy te mają zastosowanie 
pro futuro, do umów, które dopiero w przyszłości będą zawierane przez 
sp zoz z NFZ. Przy przyjęciu takiego założenia trwające w dacie wej-
ścia w życie noweli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
zawartych z Funduszem stanowiłyby przewidziany w art. 59a ust. 1 
ustawy o zoz układ odniesienia dla porównania ewentualnego wzrostu 
kwoty zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy. Jednakże zachodzi 
wątpliwość czy w taki sposób (niejako pośredni) będą miały zastoso-
wanie nowowprowadzone przepisy do trwających umów na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych. Należy przy tym mieć na uwadze zasadę ogól-
ną wyrażoną w art. 3 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą : „Ustawa nie 
ma mocy wstecznej, chyba że wynika to z jej brzmienia lub celu.” (Na 
marginesie jedynie zauważyć należy, iż oczywistym jest, że umowa na 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest umową  nazwaną prawa 

2 Dz. U. Nr 181, poz.1290;
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cywilnego, pomimo że nie została stypizowana w przepisach Kodek-
su cywilnego. A wobec tego będą do niej miały zastosowanie przepisy 
K.c., o ile ich nie wyłączy ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 
fi nansowanych ze środków publicznych jako lex specialis). Wydaje się, 
iż za bezpośrednim stosowaniem omawianych przepisów opowiedział 
się Departament Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia3 stwier-
dzając: „Nadmienić należy, iż świadczeniodawca przystępując do rea-
lizacji art. 59a powinien uwzględnić kwotę zobowiązania wynikającą 
z realizowanej w roku bieżącym umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. Przepis ten będzie miał zatem zastosowanie do środków 
fi nansowych wynikających z aneksu do umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej podpisanego po 16 października 2007 r. i odnoszące-
go się do świadczeń wykonywanych po tym dniu.”

Kolejną wątpliwością przy interpretacji „wzrostu zobowiązania” jest 
kwalifi kacja kwot, które NFZ przekazuje świadczeniodawcom jako po-
średnik w wykonaniu zobowiązania budżetu państwa, które to kwoty 
w żadnym razie nie są jego zobowiązaniem. Chodzi tu o środki fi nan-
sowe przekazywane w wyniku udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej 
nieubezpieczonym, którzy mają prawo do bezpłatnego ich otrzymania 
(art. 2 i 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych4). Zważyć należy, iż zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu 
fi nansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej5 koszty 
świadczeń określonych w art. 2 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków pub-
licznych pokrywane są z budżetu państwa za pośrednictwem Fundu-
szu. W tych sytuacjach NFZ jest jedynie pośrednikiem w fi nansowaniu 
przedmiotowych świadczeń, zapłata za które nie jest jego „własnym” 
zobowiązaniem. Wobec powyższego zachodzi pytanie czy wzrost kwo-
ty fi nansowania świadczeń z tego tytułu stanowi wzrost kwoty zobo-
wiązania NFZ w rozumieniu art. 59a? Uważam, że z uwagi na bez-
sporny fakt, iż zapłata przez Fundusz za te świadczenia zdrowotne nie 
jest realizacją własnego zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy, 

3 pismo z dnia 6.04.2008 r. znak MZ-DS-OP-643-2590-1/BJ/08;
4 Dz. U. Nr 137, poz. 858;
5 Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.
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a Fundusz jedynie pośredniczy w przekazaniu sp zoz kwot z rezerwy 
budżetowej ministra właściwego do spraw zdrowia, kwoty te (wzrost 
ich wysokości) są prawnie obojętne w świetle art. 59a i nie stanowią 
wzrostu kwoty zobowiązania, o którym mowa w tym przepisie.

Wzrost zobowiązania NFZ

Interpretowany przepis posługuje się wyrażeniem „wzrostu zobo-
wiązania Narodowego Funduszu Zdrowia (…) w stosunku do kwoty 
wynikającej z poprzedniej umowy (…)” Wobec tego zachodzi pyta-
nie czy ustawodawca objął dyspozycją tego przepisu wszystkie zobo-
wiązania NFZ czy tylko zobowiązania wynikające z zawartych umów 
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? Przepis ten jest na tyle 
nieprecyzyjny, iż można bronić obydwu przeciwstawnych stanowisk 
i uzasadniać taki pogląd brzmieniem ustawy. Albowiem z jednej strony 
prawodawca użył zwrotu „wzrost zobowiązania” bez dodatkowej jego 
kwalifi kacji jako zobowiązania umownego, co implikuje twierdzenie, 
iż oceniać należy wzrost wszystkich zobowiązań Funduszu niezależnie 
od źródła ich powstania. Na gruncie prawa cywilnego oczywistym jest, 
iż zobowiązanie może wynikać ze zdarzeń nie skutkujących powsta-
niem stosunku umownego (zobowiązania bezumowne np. ex delicto, 
ex lege) np. fi nansowanie przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielonych w warunkach określonych w art. 7 ustawy o zoz, o czym 
świadczy jednolite w tym zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego.6

Co prawda w omawianym aspekcie zagadnienie tzw. świadczeń po-
nadlimitowych obecnie ma w praktyce marginalne znaczenie, albowiem 
NFZ zawiera ze świadczeniodawcami ugody i na ich podstawie włą-
cza kwoty za świadczenia udzielone w warunkach art. 7 ustawy o zoz 
(w drodze aneksów) do umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Jak wspomniałem, może być również prezentowane drugie stano-
wisko, uznające za istotne dla oceny wzrostu zobowiązania Funduszu 
tylko wzrost kwoty fi nansowania świadczeń opieki zdrowotnej na pod-
stawie zawartej umowy. Twierdzenie to znajduje oparcie w  obowiązku 

6 np. wyrok z 15. 12. 2005r, II CSK 21/05, OSNC 2006/9/157;
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 porównania aktualnej kwoty zobowiązania „w stosunku do kwoty wyni-
kającej z poprzedniej umowy”. Uważam, iż takie stanowisko jest właś-
ciwe. Albowiem nieracjonalnym byłby nakaz porównywania wzrostu 
kwoty wynikającej ze wszystkich zobowiązań (nie tylko umownych) 
Funduszu wobec świadczeniodawcy jedynie w stosunku „do kwoty 
wynikającej z poprzedniej umowy” – a więc tylko w stosunku do zo-
bowiązania umownego. Opierając się na założeniu racjonalności usta-
wodawcy przyjąć należy, iż gdyby w przepisie art. 59a ust. 1 chodziło 
o wzrost kwot wszystkich zobowiązań NFZ wobec sp zoz byłoby to 
wprost wyrażone, a ustawodawca nakazałby porównanie aktualnych 
kwot zobowiązań z wielkością zobowiązań poprzednich, nie zawęża-
jąc tego „punktu odniesienia” tylko do zobowiązań wynikających z po-
przedniej umowy.

Kolejnym problemem wynikającym z omawianego artykułu jest 
zagadnienie okresów, które są istotne dla porównania wzrostu zobo-
wiązaniu Funduszu. W szczególności zachodzi pytanie czy należy po-
równywać tzw. okresy rozliczeniowe (roczne) czy też okresy, na które 
zostały zawarte umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? 
Powyższe zagadnienie nie ma znaczenia w przypadku zawarcia umowy 
na okres roczny (w tym przypadku okres rozliczeniowy jest tożsamy 
z okresem obowiązywania umowy), jednakże ma to istotne – a nawet 
fundamentalne znaczenie – w przypadku umów wieloletnich (z reguły 
3-letnich). Stosując wykładnię językową (gramatyczną) art. 59a ust. 1 
należałoby przyjąć, iż znaczenie ma okres, na który została zawarta 
umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych fi nansowanych ze środ-
ków publicznych. Albowiem taki wniosek wynika z nakazu porówna-
nia aktualnej kwoty zobowiązania NFZ „w stosunku do kwoty wynika-
jącej z poprzedniej umowy”. Przyjęcie takiego stanowiska powoduje 
daleko idące implikacje. Przede wszystkim wzrost wynagrodzenia był-
by – w przypadku umów wieloletnich – dokonywany po zakończeniu 
obowiązywania tych umów, a więc, co do zasady, po trzech latach. 
Albowiem pracodawca (sp zoz) wcześniej nie będzie w stanie stwier-
dzić czy nastąpił wzrost wobec niego kwoty zobowiązania Funduszu. 
Powoduje to niebezpieczeństwo dla pracowników sp zoz, iż mogą nie 
uzyskać żadnego wzrostu wynagrodzenia w przypadku kompensowa-
nia wzrostu zobowiązań NFZ wobec świadczeniodawcy z ich zmniej-
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szeniem w poszczególnych okresach rozliczeniowych w ramach czasu 
trwania umowy. Wydaje się, iż w ten sposób interpretuje ten przepis 
Departament Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia w piśmie 
z 20.11.2008 r.7, w którym stwierdzono: „Odnosząc się do podnoszo-
nych w piśmie wątpliwości związanych z uwzględnieniem właściwe-
go terminu realizacji obowiązku określonego w art. 59a, wydaje się, 
iż naliczenie wzrostu wynagrodzeń powinno nastąpić na podstawie 
rzeczywistego aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej.” Powyższe stanowisko można odnieść – w moim przekonaniu 
– do całości umowy. Oczywistym jest, co słusznie podkreśla Minister-
stwo Zdrowia, że dla realizacji art. 59a znaczenie ma faktyczny wzrost 
zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, a nie przewidziany 
w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W takim razie 
ewentualne prognozowane w trakcie obowiązywania umowy przyrosty 
wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 59a muszą ulec skorygo-
waniu po jej zakończeniu.

Jednakże przeciwko przyjęciu takiego rozumienia powyższych 
przepisów przemawia argument natury faktycznej: przy porównywaniu 
wielkości kwot zobowiązań z uwzględnieniem okresów obowiązywa-
nia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej istnieje niebez-
pieczeństwo, że w ten sposób obliczony wzrost wynagrodzenia NFZ 
wobec świadczeniodawcy będzie na tyle duży, iż przekroczy możliwo-
ści fi nansowe sp zoz. Wątpić należy czy jakikolwiek sp zoz mógłby 
podołać tak skomasowanemu obciążeniu fi nansowemu prowadzącemu 
do skokowego wzrostu wynagrodzeń jego pracowników.

Nadto uznanie za istotne dla stosowania art. 59a okresów obowią-
zywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może pro-
wadzić do sytuacji, w której pracownicy sp zoz nie otrzymają wzrostu 
wynagrodzeń, pomimo iż w poszczególnych okresach rozliczeniowych 
kwota zobowiązań Funduszu uległa – nawet znacznemu – zwiększe-
niu. Zdarzyć się to może w przypadku, gdy w następnych okresach 
rozliczeniowych kwota zobowiązania NFZ ulegnie obniżeniu. Albo-
wiem, jak już wcześniej wskazano, nastąpi kompensacja zwiększenia 
zobowiązania Funduszu z jego obniżeniem w następnych okresach 

7 MZ-DS-024-2267-35/AK/08
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 rozliczeniowych w ramach obowiązywania jednej umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Zważywszy na wyżej przedstawione wyniki zastosowania wy-
kładni gramatycznej uważam, iż bardziej właściwe będzie zasto-
sowanie wykładni funkcjonalnej. Uznać należy, iż celem ustawo-
dawcy był wzrost wynagrodzenia osób zatrudnionych w sp zoz-ach 
w każdym przypadku wzrostu zobowiązania Funduszu. Skutkuje 
to twierdzeniem, że każde podwyższenie zobowiązania wprowadzo-
ne do umowy poprzez aneks stanowi podstawę do zwiększenia wy-
nagrodzeń w trybie określonym w art. 59.

Taki pogląd prezentuje również Główny Inspektor Pracy po konsul-
tacji z Ministerstwem Zdrowia, który uznał, iż „Zarówno aneksy, jak 
i ugody powodujące wzrost, na który opiewa umowa, należy trakto-
wać jako wzrost kwoty zobowiązania, o którym mowa w art. 59a ust. 1 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wypada przy tym podkreślić, 
że ugoda ma charakter umowy i jako taka wiąże strony postanowienia-
mi w niej zawartymi.”8 Podobne stanowisko przyjmuje Ministerstwo 
Zdrowia w piśmie do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Za-
wodowego Pielęgniarek i Położnych.9 

Z wyżej omawianym zagadnieniem wiąże się następna wątpliwość: 
w przypadku uznania, że relewantny dla obliczania wzrostu wynagro-
dzenia jest okres rozliczeniowy, to jeżeli okres rozliczeniowy obejmuje 
okres krótszy (lub dłuższy) niż roczny, czy przy obliczaniu przyrostu 
wynagrodzenia należy stosować stosowną proporcję? 

W moim przekonaniu koniecznym jest zastosowanie odpowiedniej 
proporcji, albowiem inne stanowisko nie realizowałoby celu tego prze-
pisu. Mogłoby bowiem dojść do sytuacji, w których poprzez zmniejsze-
nie kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy doszłoby 
do skompensowania wcześniejszego wzrostu, tym samym pracownicy 
nie uzyskaliby wzrostu wynagrodzenia. Nadto, zgodnie z verba legis, 
jeżeli umowa kończy się w trakcie roku kalendarzowego, to tę datę 
należy przyjąć jako relewantną dla stwierdzenia czy nastąpił wzrost zo-
bowiązania Funduszu. 

8 vide : przypis nr 1;
9 pismo MZ z 5. 02. 2008r znak MZ-DS-OP-079-2502-3/BJ/08
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Zakres podmiotowy

Oczywistym jest, iż zakres podmiotowy art. 59a ustawy o zoz obej-
muje zarówno podmioty zobowiązane, jak i uprawnione na jego pod-
stawie. Wskazanie podmiotów zobowiązanych nie stwarza żadnych 
trudności, bowiem przepis wprost wskazuje podmioty – samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Tym samym wyłączone z jego 
zakresu zostały niepubliczne zoz-y oraz publiczne zoz-y prowadzone 
w formie jednostki lub zakładu budżetowego.

Zdecydowanie więcej problemów stwarza określenie, kto jest upraw-
niony na podstawie art. 59a. Przepis ten nie przesądza wprost o zakresie 
uprawnionych, użyty w nim zwrot „osoby zatrudnione w zakładzie” nie 
rozstrzyga wątpliwości. W praktyce można spotkać dwa stanowiska.

Jedno zakłada, iż określenie „zatrudnieni w zakładzie” jest tożsame 
z defi nicją pracownika zawartą w art. 2 Kodeksu pracy, czyli wzrost wy-
nagrodzenia dotyczy osób zatrudnionych „na podstawie umowy o pra-
cę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.” 
Drugie z kolei uznaje, że zakres sformułowania „osoby zatrudnione” 
obejmuje zatrudnienie zarówno pracownicze, jak i niepracownicze – na 
podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż sama ustawa o zoz expressis 
verbis dopuszcza zatrudnienie niepracownicze w stosunku do kierowni-
ka zakładu (art. 44a ust. 3). Uważam, iż treść art. 59 ust. 1 ustawy nie 
daje wystarczających podstaw do zawężenia zakresu benefi cjentów tego 
przepisu tylko do pracowników zakładu w rozumieniu art. 2 Kodeksu 
pracy. Nie jest właściwe utożsamianie „osób zatrudnionych” z pracow-
nikami. Przyjmując założenie racjonalności ustawodawcy należy stwier-
dzić, iż celowo w omawianym przepisie szeroko określono krąg upraw-
nionych. Gdyby wolą ustawodawcy było ograniczenie zakresu tylko do 
pracowników sp zoz-ów, nic nie stało na przeszkodzie, aby posłużył się 
takim zwrotem, jak to czynił wielokrotnie, np. art. 4a ustawy z 16 grudnia 
1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń u przedsiębiorców i zmianie niektórych ustaw albo zwro-
tem opisowym, jak to dokonano w art. 2 pkt 5 lit. a ustawy o przekazaniu 
środków fi nansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. 
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Jak wskazano wyżej, prawodawca – jak się zdaje – celowo posłużył 
się tak szerokim pojęciem, a tym samym umożliwił dysponentom kwot 
wynikających z wzrostu zobowiązania Funduszu wobec sp zoz również 
wydatkowanie ich na podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych 
na podstawie umów prawa cywilnego. Takie stanowisko przyjmuje 
również Ministerstwo Zdrowia.10

Również użycie przez ustawodawcę określenia „wynagrodzenie” 
nie może wpływać na kwalifi kację zakresu uprawnionych do wzrostu 
wynagrodzenia. Albowiem wynagrodzenie nie jest wyłącznie właściwe 
dla stosunku pracy – chociaż zgodnie z art. 22 Kp jest to warunek ko-
nieczny nawiązania stosunku pracy – pojęciem tym posługuje się rów-
nież prawo cywilne w szeregu umów nazwanych. W moim przekonaniu 
nie ma wystarczających podstaw aby zakres art. 59a zawężać jedy-
nie do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

Nastepnie należy rozważyć czy art. 59a kreuje roszczenie o doko-
nanie przyrostu wynagrodzenia. W przepisie tym wprowadzono obo-
wiązek przeznaczenia 40% wzrostu zobowiązania Funduszu wobec 
świadczeniodawcy „na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym 
zakładzie.” Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca nie posłużył się 
zwrotem „przysługuje”, który to w sposób oczywisty ustanawia roszcze-
nie. Takim sformułowaniem posłużył się prawodawca w art. 4a ust. 1 i 2 
ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.11 For-
muła „przysługuje” dała podstawę Sądowi Najwyższemu w uchwale z 10 
stycznia 2002r sygn. III PZP 32/0112 do stwierdzenia, że art. 4a ustawy 
negocjacyjnej ustanawia indywidualne uprawnienie każdego pracowni-
ka sp zoz do uzyskania przyrostu wynagrodzenia o kwoty przewidziane 
w tym artykule. Nadto Sąd Najwyższy w powołanej uchwale uznał, że 
uprawnienie to ma charakter roszczeniowy i może być dochodzone na 
drodze sądowej. SN stwierdził: „Przepis art. 4a ustawy z 16 grudnia 

10 vide przypis nr 9. W piśmie stwierdzono: „Podstawą obliczenia środków, które na mocy ustawy kierow-
nik spzoz jest zobowiązany przekazać na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w zakładzie, zarówno na 
podstawie umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych (podkreślenie autora), stanowi kwota wzrostu zobo-
wiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy wynikająca z podpisanego po dniu wejścia 
w życie ustawy tj. po 16 października 2007r aneksu do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (…)”

11 Dz. U. z 1995r. Nr 1, poz. 5 ze zm.
12 OSNP 2002/10/229;
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1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przecięt-
nych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. z 1995r Nr 1, poz. 2 ze zm.) stanowi podstawę indywidualnych 
roszczeń pracowników zatrudnionych w samodzielnych publicznych za-
kładach opieki zdrowotnej o podwyższenie o kwotę nie niższą niż 203 zł 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.” Jak wyjaśniono w uza-
sadnieniu powołanej uchwały: „Wskaźnikowi temu (203 zł – dopisek 
autora) nadał bowiem roszczeniowy charakter, na co niedwuznacznie 
wskazuje sformułowanie «przysługuje». Tym sposobem wspomniana 
podwyżka płac może być zarówno przedmiotem żądań indywidualnych 
dochodzonych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu pra-
wa pracy, jak też żądań zbiorowych, formułowanych i wymuszanych 
w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 ze zm.).” Powyższe stanowisko 
należy uznać za utrwalone w orzecznictwie SN, jedynie dla przykła-
du można wskazać postanowienie z 24 września 2003 r. sygn. III PZP 
9/0313, w którym stwierdzono: „Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnego przyrostu 
wynagrodzeń ma charakter szczególny i stanowi źródło indywidualnych 
roszczeń pracowniczych.”

Za brakiem roszczenia o dokonanie wzrostu wynagrodzenia na pod-
stawie art. 59a ustawy o z.o.z. przemawia okoliczność, iż przepis ten 
nie wskazuje o jaką wielkość ma wzrosnąć wynagrodzenie. Przepis ten 
nakazuje jedynie przeznaczenie co najmniej 40% wzrostu zobowią-
zania na podwyższenie wynagrodzeń. Oczywistym jest, iż u różnych 
świadczeniodawców będą to różne kwoty. I o tę wartość powinien być 
zwiększony fundusz płac w danym zakładzie opieki zdrowotnej. Inny-
mi słowy, w oparciu o art. 59a ust. 1 nie wiadomo na jaką kwotę miało-
by opiewać roszczenie.

Kolejnym argumentem potwierdzającym wyżej prezentowane sta-
nowisko jest sposób ustalania, konkretyzacji wzrostu wynagrodzeń dla 
pracowników sp zoz. Zgodnie z art. 59 ust. 2 wykonanie obowiązku 
dokonania wzrostu wynagrodzeń następuje w uzgodnieniu z zakłado-
wą organizacją związkową, a jeżeli w zakładzie nie działa organizacja 

13 Wokanda 2004/2/28
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związkowa, to wg ust. 3 uzgodnienia należy dokonać z przedstawicie-
lem załogi. Natomiast jeżeli nie dojdzie do uzgodnień, o których mowa 
wyżej, w terminie 30 dni od daty przekazania propozycji, decyzję o spo-
sobie realizacji tego obowiązku podejmuje zgodnie z ust. 4 kierownik sp 
zoz. Zauważyć trzeba, że sposób realizacji art. 59a ust. 1 jest identyczny 
jak określony w art. 5 ust. 4–6 ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przeka-
zaniu środków fi nansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagro-
dzeń14. Podobna aczkolwiek nie tożsama jest regulacja art. 4 ust. 1–3 
ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

Już fakt odesłania przez ustawodawcę w powołanych przepisach do 
ustaleń między partnerami społecznymi pozbawia te regulacje roszcze-
niowego charakteru. Uważam, iż do art. 59a można odnieść stanowisko 
Sądu Najwyższego dotyczące art. 4 ustawy o negocjacyjnym syste-
mie, albowiem, jak już wskazano, zachodzą daleko idące podobień-
stwa między tymi przepisami. I tak w wyroku z 22 września 1999r. 
sygn. I PKN 267/9915 SN stwierdził : „Z art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z 16 
grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie (…) nie wynika roszczenie 
pracownika o podwyższenie wynagrodzenia. W przepisie tym uregu-
lowano podwyższenie przeciętnego wynagrodzenia, a zatem nie doty-
czy on w ogóle wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników 
i ich ewentualnego podwyższenia. Podwyżka przeciętnego wynagro-
dzenia u danego pracodawcy nie oznacza konieczności podwyższania 
wszystkich wynagrodzeń, tym bardziej w jednakowym (przeciętnym) 
stopniu.” Brak roszczeniowego charakteru wzrostu wynagrodzeń prze-
widzianego w art. 59a implikuje twierdzenie o pozostawieniu stronom 
swobody w określeniu jakim grupom zawodowym przyznać wzrost wy-
nagrodzeń i w jakiej wysokości. Oznacza to, że nie wszyscy uprawnieni 
mogą uzyskać wzrost wynagrodzenia oraz to, iż w uzgodnieniu zawar-
tym w trybie art. 59a ust. 2 i 3 jego strony mogą różnicować wysokość 
wzrostu wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych.

Należy przeanalizować czy uprawnieni na podstawie dokonanego 
uzgodnienia mają roszczenie o wypłatę uzgodnionego wzrostu wynagro-

14 Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.
15 OSNP 2001/2/38
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dzenia? Innymi słowy zachodzi pytanie czy uzgodnienie, o którym mowa 
w omawianych przepisach, stanowi specyfi czne źródło prawa pracy w ro-
zumieniu art. 9 Kodeksu pracy? Zgodnie z powołanym przepisem Kodek-
su porozumienie stanowi prawo pracy, jeżeli jest ono oparte na przepisie 
ustawy oraz określa prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Co prawda, 
ustawodawca w art. 59a posłużył się określeniem „uzgodnienie”, a nie 
„porozumienie”, jednakże uważam, że jest to zwrot tożsamy z porozu-
mieniem, o którym mowa w art. 9 K.p. Oczywistym jest, iż uzgodnienie 
to jest „oparte na ustawie”, albowiem, jak już wskazano, przepisy art. 59a 
ust. 2 i 3 wprost stanowią o ustaleniu dokonania wzrostu wynagrodzeń 
w trybie uzgodnień. Nadto partnerzy społeczni w takim uzgodnieniu 
konkretyzują wysokość wzrostu wynagrodzeń dla poszczególnych grup 
pracowników czy nawet konkretnych pracowników,16 a odbiciem tego 
jest ustalenie obowiązku pracodawcy dokonania takiego wzrostu płac. 
Tym samym zostaje spełniony drugi warunek stawiany przez Kodeks 
pracy, aby to uzgodnienie traktować jako specyfi czne źródło prawa pra-
cy. W piśmiennictwie17 przyjmuje się szerokie rozumienie specyfi cznych 
źródeł prawa pracy, podobnie Sąd Najwyższy18 w swoim orzecznictwie. 
W związku z powyższymi ustaleniami wydaje się, iż osoba, której 
uprawnienie do wzrostu wynagrodzenia skonkretyzowano w uzgod-
nieniu dokonanym na podstawie art. 59a ustawy o z.o.z., będzie mia-
ła roszczenie o wzrost wynagrodzenia, które będzie mogła dochodzić 
przed sądem pracy. Jednakże – co należy podkreślić – roszczenie to 
nie wynika z art. 59a ust. 1, ale z konkretyzacji uprawnienia w doko-
nanym przez partnerów społecznych uzgodnieniu.

Brak roszczenia indywidualnego nie stoi na przeszkodzie – a nawet 
uzasadnia – wszczęcie przez zakładową organizację związkową sporu 
zbiorowego19 o zawarcie uzgodnienia warunków podziału. 

16 Jednakże, uwzględnienie części pracowników określonej grupy zawodowej pominięciem pozostałych 
może rodzić uzasadniony zarzut naruszenia zasady niedyskryminacji równego traktowania i zakazu dyskrymi-
nacji wynikający z art. 112, 113 i 183a Kodeksu pracy.

17 A. Jedliński, L. Kaczyński : Statut jako źródło prawa pracy, PiP 1999/4/28
18 np. wyrok SN z 11. 06. 1997r sygn. I PKN 201/97, OSNP 1998/10/296, w którym bez wyraźnej podstawy 

kodeksowej uznał umowę spółki jako specyfi czne źródło prawa pracy. Odmiennie w wyroku z 18.01.2005r sygn. 
II PK 131/04, OSNP 2005/16/249, w którym Sąd Najwyższy odmówił uznania statutu sp zoz za autonomiczne 
źródło prawa pracy (szerzej, krytycznie J. Ciechorski : Statut zoz jako źródło prawa pracy, PiM nr 3/2006);

19 art. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 mają 1991r o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, 
poz. 236 ze zm.
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Art. 59a ust. 1 stanowi o wzroście wynagrodzenia, jednakże przepis ten 
nie wskazuje jaki element wynagrodzenia pracownika powinien ulec zwięk-
szeniu. W szczególności nie wiadomo czy pracodawca na jego podstawie 
jest obowiązany dokonać wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowni-
ków czy też jedynie określonego składnika wynagrodzenia lub też czy może 
wprowadzić nowy składnik wynagrodzenia za pracę (np. dodatek) i po-
przez takie czynności wypełnić nałożony na niego obowiązek ustawowy?

Zauważyć należy, iż nic nie stało na przeszkodzie, aby ustawodaw-
ca wskazał jaki składnik wynagrodzenia powinien ulec zwiększeniu na 
podstawie omawianego przepisu. Taką metodą legislacyjną posłużył się 
prawodawca np. w art. 10d ust. 2 ustawy o przekazaniu środków fi nan-
sowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Przepis ten sta-
nowi: „W przypadku osób, o których mowa w art. 2 pkt 5 lit.a – świad-
czeniodawcy, o których mowa w art. 10c – są obowiązani przeznaczyć 
środki fi nansowe uzyskane z tytułu wzrostu kwoty zobowiązania, o któ-
rej mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, i stawki kapitacyj-
nej, zgodnie z art. 10c, na wynagrodzenia zasadnicze wraz z innymi 
składnikami i pochodnymi od tych wynagrodzeń.” W tym przypadku 
ustawodawca w sposób wyraźny wskazał jakie składniki pracowników 
mają ulec zwiększeniu w oparciu o tę regulację.

Zakładając racjonalność ustawodawcy można zasadnie twierdzić, iż 
było to działanie celowe prawodawcy umożliwiające w omawianym 
zakresie podjęcie decyzji o sposobie wzrostu wynagrodzeń przez part-
nerów społecznych w trybie art. 59a ust. 2 i 3 lub przez pracodawcę 
w trybie art. 59a ust. 4 ustawy o z.o.z.

Uważam, iż wykonanie obowiązku nałożonego w tym przepisie na 
pracodawcę może nastąpić w każdy z wymienionych wyżej sposób: 
poprzez zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego albo zwiększenie 
innego konkretnego składnika, albo poprzez wprowadzenie nowego 
składnika wynagrodzenia (dodatku). Takie stanowisko prezentuje Mi-
nisterstwo Zdrowia w powołanym piśmie z 20.11.2008r.20

20 W piśmie tym stwierdzono : „Przepisy omawianej ustawy nie wskazują, w jakiej formie powinien na-
stąpić wzrost wynagrodzenia. Tryb podejmowania decyzji o sposobie rozdysponowania środków fi nansowych 
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Interpretując powyższy obowiązek nie można abstrahować od orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego. Przede wszystkim wskazać należy na stano-
wisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w uchwale z 7 sierpnia 2001 r. 
sygn. III ZP 13/01.21, w której stwierdzono, iż sąd pracy zasądzając wy-
nagrodzenie za pracę uznał, iż nie można odliczać zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fi zycznych ani składek na ubezpieczenie społeczne. 
Sąd Najwyższy podkreślił, że wynagrodzenie stanowi zgodnie z art. 22 
§ 1 Kodeksu pracy niezbędny element stosunku pracy. Wynagrodzenie 
jest zdefi niowane w przepisach prawa pracy, zgodnie z którymi wyna-
grodzenie należy się pracownikowi, stanowiąc całość obejmującą rów-
nież składniki potrącane przez pracodawcę. Zgodnie ze stanowiskiem 
Sądu Najwyższego nie jest dopuszczane konstruowanie defi nicji wyna-
grodzenia za pracę, która odróżniać będzie część wynagrodzenia, którą 
pracownik będzie otrzymywał (wynagrodzenie netto) i część, której pra-
cownik nie będzie uzyskiwał. Sąd Najwyższy z dotychczasowego swe-
go orzecznictwa wywiódł twierdzenie, że jeżeli przepis nie odnosi się 
wyraźnie do konkretnego składnika wynagrodzenia, to przyjąć należy, 
że przepis taki dotyczy całości wynagrodzenia. Wobec powyższego nie 
można uznać, iż przepis art. 59a ust. 1 nakazuje podwyższenie wyna-
grodzenia zasadniczego. Uważam, że obowiązek ten pracodawca może 
wypełnić zarówno poprzez zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego, 
zwiększenie innego składnika wynagrodzenia, jak i przyznanie specjal-
nego dodatku. W moim przekonaniu nie ma przeszkód prawnych, aby 
uznać wypłacanie dodatku jako realizację dyspozycji art. 59a ustawy 
o z.o.z. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym stanowi-
skiem jest orzecznictwo Sądu Najwyższego wykładające przepisy art. 4a 
ustawy z dnia 16 grudnia 1994r o negocjacyjnym systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), które można 
w drodze analogii zastosować do omawianego przepisu, albowiem na 
gruncie art. 4a ustawy negocjacyjnej również powstał spór dotyczący 

został określony w art. 59a ust. 2–4 ustawy. W związku z powyższym, kierownik zakładu w uzgodnieniu z za-
kładową organizacją związkową lub pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów 
może zdecydować o podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego pracowników, bądź przekazaniu im kwoty na 
mocy ustawy w postaci dodatku do wynagrodzenia.”

21 OSNAPiUS 2002/2/3;
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możliwości wypełnienia tego przepisu poprzez przyznanie pracowniko-
wi określonego dodatku. Spór ten został rozstrzygnięty przez Sąd Naj-
wyższy w wyroku z dnia 10 maja 2006r. sygn. BP 2/06 22, w tezie które-
go stwierdzono: „Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
nie niższy niż 203 zł miesięczne na podstawie art. 4a ustawy z dnia 16 
grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu prze-
ciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. z 1995r, Nr 1, poz. 2 ze zm.) dotyczył całości wynagro-
dzenia za pracę (wszystkich jego składników) i mógł być zrealizowany 
przez przyznanie szczególnego dodatku.” W uzasadnieniu cytowanego 
wyroku SN wyjaśnił: „Przepis art. 4a ustawy z 16 grudnia 1994r. stano-
wi o przyroście wynagrodzenia, nie odnosząc się do jego konkretnych 
składników, a w szczególności z jego treści nie wynika, że przyrost wyna-
grodzenia ma dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego. Wręcz odwrotnie, 
z jego treści wynika, że przyrost wynagrodzenia ma dotyczyć przyrostu 
wynagrodzenia «łącznie ze skutkami wzrostu wszystkich składników 
wynagrodzenia». Gdyby więc miało być podwyższone wynagrodzenie 
zasadnicze, to minimalny przyrost o kwotę 203 zł. (…) dotyczy łącz-
nie przyrostu wynagrodzenia zasadniczego i wzrostu wszystkich innych 
składników wynagrodzenia, czyli tak zwanych składników pochodnych, 
obliczanych jako odpowiednia część (procent) wynagrodzenia zasadni-
czego (dodatków funkcyjnych, stażowych itp. w tym także wynagrodze-
nia za dyżury). (…) Rozumienie art. 4a ust. 1 ustawy w ten sposób, że 
przyrost o co najmniej 203 zł ma dotyczyć wynagrodzenia zasadnicze-
go jest więc niezgodne z treścią przepisu, a jak każdy przepis płacowy 
powinien on być interpretowany ściśle, z wyłączeniem wykładni roz-
szerzającej, ścieśniającej lub analogii. (…) Nie było jednak przeszkód, 
aby pracodawca przyznał pracownikowi szczególny dodatek w kwocie 
203 zł. Nie wchodząc do wynagrodzenia zasadniczego nie powodował 
on skutków w zakresie wysokości innych składników wynagrodzenia, 
a równocześnie stanowiło to wykonanie dyspozycji art. 4a ust. 1 usta-
wy, gdyż wynagrodzenie «łącznie ze wzrostem wszystkich składników 
wynagrodzenia» zwiększało się co najmniej o 203 zł w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy.” Stanowisko to Sąd Najwyższy potwierdził 

22 OSNP 2007/9-10/127



Prawo i Medycyna 4/2009 (37, vol. 11) 119

Wątpliwości interpretacyjne art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

w uchwale 7 sędziów z dnia 20 lipca 2006r. sygn. III PZP 4/0623 uznając: 
„Na poczet przyrostów wynagrodzeń przewidzianych w art. 4a ust. 1 
i 2 ustawy z 16 grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) zalicza się wzrost 
wszystkich składników wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 i 3 tej 
ustawy.”

Wątpliwości również budzi kwestia trwałości skutków dokonanego 
wzrostu wynagrodzenia, a w szczególności dotyczy to następującego 
zagadnienia: czy obowiązek nałożony na pracodawców w art. 59a ust. 1 
może być zrealizowany poprzez jednorazową wypłatę osobom upraw-
nionym równowartości 40% zwiększonego zobowiązania? Czy też wy-
pełnienie tego obowiązku następuje jedynie poprzez trwałe zwiększe-
nie wynagrodzenia osób zatrudnionych w samodzielnym publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej?

Wydaje się, że można bronić obydwu stanowisk. Za pierwszym 
przemawiają argumenty funkcjonalne i ekonomiczne. Realizacja dys-
pozycji art. 59a poprzez jednorazową wypłatę jest przede wszystkim 
bezpieczna dla pracodawcy. Albowiem nie rodzi to trwałego skutku 
na wynagrodzeniach, a jest to istotne z uwagi na niepewność wyso-
kości przyszłych środków, które w przyszłości będzie przekazywał 
Fundusz na podstawie nowozawartych umów na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych fi nansowanych ze środków publicznych. Przy trwałym 
 zwiększeniu wynagrodzeń pracodawca musiałby kwoty te wypłacać ze 
środków własnych. Wydaje się, iż za powyższym poglądem przemawia 
twierdzenie, iż państwo nie może nakładać na podmioty prawa dodatko-
wych obowiązków fi nansowych bez zapewnienia pokrycia kosztów ich 
realizacji. Oczywistym jest, iż sp zoz mógłby w trybie art. 42 Kodeksu 
pracy wypowiedzieć warunki płacy, jednakże dotychczasowe warunki 
wynagradzania i tak by obowiązywały przez okres wypowiedzenia.

Z kolei drugi pogląd może być uzasadniany celem nowelizacji usta-
wy o z.o.z., którym jak się zdaje, było podniesienie z reguły niskich 
wynagrodzeń pracowników publicznej opieki zdrowotnej i to podnie-
sienie o stałym charakterze.

23 Biul. SN 2006/7/21
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Jak już wcześniej wskazano – obydwa stanowiska mogą być uznane 
za poprawne i dopuszczalne. O tym, jak będzie realizowany obowią-
zek wynikający z omawianego przepisu, decydują partnerzy społecz-
ni w uzgodnieniu zawartym na podstawie art. 59 ust. 2 lub 3 ustawy 
o z.o.z. Jednakże ważne jest, aby mieli świadomość konsekwencji przy-
jętego rozwiązania, zwłaszcza dla kondycji fi nansowej zakładu opieki 
zdrowotnej.

Podsumowanie

Reasumując wyżej przedstawione rozważania przyjąć należy, iż :
1. każdy wzrost kwoty zobowiązania NFZ wobec świadczeniodaw-

cy aktualizuje obowiązek dokonania wzrostu wynagrodzeń osób za-
trudnionych w sp zoz i to niezależnie, czy jest on wynikiem wzrostu 
ceny świadczenia (wartości punktu), tzw. nadwykonań czy zwiększenia 
ilości świadczeń zdrowotnych;

2. zakresem podmiotowym art. 59a ust. 1 objęci są nie tylko pracow-
nicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy ale również osoby świadczą-
ce usługi na podstawie umów cywilnoprawnych;

3. art. 59a ust. 1 nie stwarza po stronie uprawnionych roszczenia 
o dokonanie wzrostu wynagrodzenia. Takie roszczenie natomiast wy-
nika z uzgodnienia dokonanego w oparciu o art. 59a ust. 2 lub 3, które 
konkretyzuje uprawnienie przewidziane w ustawie;

4. art. 59a nie wskazuje jaki składnik wynagrodzenia ma ulec pod-
wyższeniu, można podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze, jak i wzrost 
wypłacać w formie dodatku;

5. wzrost wynagrodzenia może nastąpić zarówno poprzez jednora-
zową wypłatę, jak i włączenie go na stałe do składników płacy. Za-
leży jaka forma dokonania wzrostu wynagrodzenia zostanie przyjęta 
w uzgodnieniu między pracodawcą a związkami zawodowymi (albo 
przedstawicielem załogi).
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Wyrok Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Lublinie 
z dnia 1 lutego 2006 r., I C 213/04

Błędem lekarskim jest operacja biodra, w którym na podstawie doku-
mentacji medycznej i opinii biegłego nie można było stwierdzić zmian 
chorobowych dających podstawę do dokonania zabiegu operacyjnego. 

Z uzasadnienia

Wyrokiem z dnia 1 lutego 2006 r. Sąd Okręgowy zasądził od Dzie-
cięcego Szpitala Klinicznego w L. na rzecz powoda K. Ch. kwotę 
70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 
2 lutego 2006 r. do dnia zapłaty z zastrzeżeniem możliwości zmiany 
wysokości odsetek z tytułu zadośćuczynienia, kwotę 10.000 zł (dzie-
sięć tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 2 II 2006 r. do dnia za-
płaty z zastrzeżeniem możliwości zmiany wysokości odsetek z tytułu 
odszkodowania oraz ustalił, że Dziecięcy Szpital Kliniczny w L. pono-
sić będzie odpowiedzialność za ewentualne dalsze następstwa zabiegu 
operacyjnego, jakiemu poddany został powód w dniu 25 IX 2003 r.; 
w pozostałej zaś części powództwo zostało oddalone.

Podejmując takie rozstrzygnięcie Sąd po pierwsze, miał na wzglę-
dzie, że powództwo było uznawane „co do zasady”, a co za tym idzie, 
pozwany szpital nie kwestionował swojej odpowiedzialności. Jest 



Prawo i Medycyna 4/2009 (37, vol. 11)122

Mirosław Nesterowicz

 bowiem w niniejszej sprawie niesporne, że w wyniku błędu lekarskiego 
u powoda zoperowano biodro prawe, w którym na podstawie zgroma-
dzonej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzonej opinii biegłe-
go nie można było stwierdzić zmian chorobowych, które stanowiłyby 
podstawę do wykonania zabiegu operacyjnego. Oznacza to, że powód 
w wyniku zawinionego działania personelu medycznego pozwanego 
szpitala został poddany „zbędnemu” z punktu widzenia medycznego 
zabiegowi chirurgicznemu. Sąd w oparciu o zebrany w sprawie mate-
riał dowodowy nie podzielił poglądu prezentowanego przez stronę po-
zwaną, iż powód ze względu na specyfi kę schorzenia bioder i tak zosta-
łaby poddany, jeżeli nie od razu, to w najbliższej przyszłości, zabiegowi 
operacyjnemu prawego biodra. Pogląd taki, po pierwsze, nie znajduje 
poparcia w dołączonej do akt sprawy dokumentacji medycznej (któ-
ra w przeważającej części została sporządzona w pozwanym szpitalu), 
a po drugie, w świetle nie kwestionowanej przez strony opinii biegłego 
brak było medycznych wskazań do przeprowadzenia takiego zabiegu.

Nie może również budzić wątpliwości fakt, iż powód w wyniku 
dokonania zabiegu, zbędnego z punktu widzenia wiedzy medycznej, 
doznał uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 444 k.c. w zw. 
z art. 445 k.c. Zgodnie z ich treścią w przypadku uszkodzenia ciała 
lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu 
odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę. 

Powód w niniejszej sprawie wystąpił między innymi z żądaniem za-
sądzenia od pozwanego na jego rzecz tytułem zadośćuczynienia kwoty 
70.000 zł. 

Zdaniem Sądu powyższa kwota jest adekwatna do rozmiaru cierpień 
powoda. 

Na wstępie wskazać należy, iż bezspornym w sprawie jest, iż po-
wód doznał co najmniej rozstroju zdrowia polegającego na przedłuża-
jącym się procesie zrostu w miejscu osteotomii. Do czasu zamknięcia 
rozprawy proces ten nie został zakończony, a co za tym idzie (w sy-
tuacji, gdy proces leczenia biodra lewego został zakończony – nastą-
pił zrost) i powód nie odzyskał pełnej sprawności. Narażony będzie 
również w przyszłości na konieczność poddania się zbiegowi usunięcia 
„blaszki” z prawego biodra. Jego obecny stan zdrowia nie pozwala mu 
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na czynne uczestniczenie w zabawach z rówieśnikami oraz powoduje, 
że narażony jest on na konieczność kontynuowania leczenia, która to 
okoliczność nie miałaby miejsca, gdyby nie wykonano u niego operacji 
prawego biodra. Nie może również ujść uwadze sądu, iż powód podjął 
naukę w szkole, co z uwagi na jego stan zdrowia może narazić go na 
dodatkowy stres, albowiem egzystować będzie w środowisku „dzieci 
zdrowych”, co dodatkowo może wywrzeć negatywny wpływ na jego 
psychikę. Nie będzie mógł bowiem tak jak inne dzieci uczestniczyć we 
wszystkich zajęciach i zabawach, a ze względu na kontynuację lecze-
nia prawdopodobnie zostanie zmuszony do częstego opuszczania za-
jęć. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia trzeba mieć na uwadze 
fakt, że krzywda wynagradzana zadośćuczynieniem pieniężnym jest 
szkodą niemajątkową. Przepis art. 445 § 1 k.c. określa, że Sąd tytułem 
zadośćuczynienia winien przyznać pokrzywdzonemu sumę odpowied-
nią i pozostawia określenie wysokości tego zadośćuczynienia swobod-
nemu uznaniu sędziowskiemu. Sformułowanie „suma odpowiednia” 
ma charakter niedookreślony, jednakże bogata judykatura z tego zakre-
su określa kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu kwoty 
zadośćuczynienia. I tak w doktrynie przyjmuje się, iż zadośćuczynienie 
ma charakter kompensacyjny, tak więc nie może stanowić zapłaty sym-
bolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. 
Wartość ta nie może jednakże być nadmierna w stosunku do doznanej 
krzywdy, a jej odpowiedniość polega na utrzymaniu jej w rozsądnych 
granicach przy uwzględnieniu stopy życiowej społeczeństwa oraz jego 
aktualnym warunkom bytowym (wyrok SN z dnia 28 IX 2001 r., III 
CKN 427/00, LEX nr 52766). Nadto zadośćuczynienie z jednej strony 
ma służyć złagodzeniu doznanej krzywdy i jednocześnie nie prowa-
dzić do nadmiernego wzbogacenia osoby uprawnionej do otrzymania 
zadośćuczynienia (wyrok SN z dnia 9 II 2000 r., III CKN 58/98). Pod-
nieść także należy, iż zadośćuczynienie zgodnie z poglądami tak dok-
tryny, jak i judykatury winno mieć charakter całościowy i obejmować 
wszelkie cierpienia fi zyczne, jak i cierpienia psychiczne, również te 
możliwe do wystąpienia w przyszłości (…).

Sąd miał na uwadze, iż pojęcie krzywdy mieści w sobie wszelkie 
ujemne następstwa uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zarówno 
w sferze cierpień fi zycznych, jak i psychicznych.
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I tak w ocenie Sądu krzywda, jakiej doznał powód, jest ogromna 
i praktycznie trudna do całościowego określenia. Powód jest osobą 
bardzo młodą, która w wyniku zaistniałego wypadku doznała szeregu 
cierpień. Powód został pozbawiony możliwości w miarę „normalnego” 
funkcjonowania w środowisku rówieśników. Nadto powód przez długi 
okres czasu przebywał w szpitalu, przechodząc szereg bolesnych zabie-
gów, co również powodowało u niego dodatkowe cierpienia moralne 
oprócz fi zycznych, których z całą pewnością doznaje.

W ocenie Sądu całość rozmiaru cierpień powoda, niejasne progno-
zy co do szansy na poprawę jego stanu zdrowia, uzasadnia w świet-
le art. 445 § 1 k.c. ustalenie wysokości zadośćuczynienia na kwotę 
70.000 złotych. Powyższa kwota powinna zapewnić powodowi złago-
dzenie jego cierpień fi zycznych i psychicznych również poprzez umoż-
liwienie mu nabycia dóbr w postaci koniecznego sprzętu do rehabilita-
cji, jak i usług w postaci fachowej opieki rehabilitacyjnej mających na 
celu poprawienie komfortu życia powoda. (…). 

Żądanie w przedmiocie odszkodowania w ocenie Sądu zasługiwało 
w całości na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wy-
wołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wy-
nikłe z tego powodu koszty. (…).

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że szkodę majątkową stanowi 
różnica między obecnym stanem majątkowym poszkodowanego, a tym sta-
nem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Za-
daniem wynagrodzenia szkody jest wyrównanie tej różnicy. Odszkodowanie 
obejmuje wszystkie utracone korzyści, a więc i utracone od chwili wypadku 
do momentu wytoczenia powództwa (orzecz. SN z dnia 11 VI 1957 r., II CR 
304/57 OSNCK 1958/376 – aktualne i przy obecnym stanie prawnym). 
Na wstępie należy stwierdzić, że doświadczenie życiowe przemawia za 
przyjęciem, że rodzice powoda, przynajmniej na pierwszym etapie leczenia 
po zabiegu nie gromadzili rachunków czy też innych dowodów związanych 
z wydatkami na jego leczenie. Ścisłe więc udowodnienie wielu kosztów, np. 
dojazdów do szpitali, przebywania w hotelach w okresie hospitalizacji syna, 
koszty zakupów leków, byłoby nader utrudnione. Uzasadnione jest więc za-
stosowanie normy art. 322 k.p.c. i zasądzenie odpowiedniej sumy według 
oceny Sądu opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.
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Z uwagi na stan zdrowia syna związany z przeprowadzeniem za-
biegu „na zdrowym biodrze” (a co za tym idzie, w pełni uzasadnioną 
w ocenie Sądu utratą zaufania do personelu kliniki, gdzie był dotych-
czasowo leczony) i koniecznością kontynuowania dalszego leczenia 
(operacji lewego biodra), zmuszeni byli do „znalezienia” ośrodka, 
gdzie dalszy proces leczenia byłby kontynuowany. Związane to było 
z koniecznością ponoszenia kosztów dojazdu (do Sosnowca, Łodzi czy 
Otwocka, gdzie ostatecznie leczenie było kontynuowane). Ze względu 
na oddalenie tych ośrodków oraz wiek powoda, rodzice zmuszeni byli 
również do ponoszenia kosztów pobytu w tych miastach (pobyty w ho-
telach, koszty wyżywienia, dojazdów do szpitala, gdzie znajdował się 
powód). Zostały również poniesione przez nich koszty związane z le-
czeniem farmakologicznym, jak również rehabilitacją prawej kończyny 
(koszty dojazdów). Niewątpliwie powód w okresie rekonwalescencji 
po „zbędnym zabiegu” zmuszony był do lepszego odżywiania (dieta 
uzupełniona o składniki pokarmowe przyspieszające lub wspomaga-
jące proces zrostu kości). Został też zakupiony sprzęt rehabilitacyjny 
umożliwiający wykonywanie ćwiczeń usprawniających w warunkach 
domowych. Zważywszy na powyższe należy uznać, iż żądana kwota 
10.000 zł z tytułu odszkodowania nie wydaje się wygórowana i znaj-
duje odzwierciedlenie w materiale dowodowym zebranym w sprawie 
i jednocześnie odpowiada kryteriom przewidzianym w art. 322 k.p.c.

Sąd pozytywnie odniósł się do żądania powoda w zakresie ustalenia 
odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszło-
ści na skutek zaistniałego wypadku. Wskazać należy, iż w sprawie o na-
prawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju 
zdrowia zasądzenie określonego świadczenia nie wyłącza jednoczes-
nego ustalenia w sentencji wyroku odpowiedzialności pozwanego za 
szkody mogące powstać w przyszłości z tego samego zdarzenia. Pogląd 
taki wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 IV 1970 r., która to 
uchwała ma moc zasady prawnej (uchwała z dnia 17 IV 1970 r., III PZP 
34/69, OSNC 1970/12/217). Wskazać należy, iż szkody na osobie nie 
zawsze powstają jednocześnie ze zdarzeniem, które wywołało uszkodze-
nie ciała. Są one z istoty swej rozwojowe. Poszkodowany z reguły nie 
może w chwili wszczęcia procesu dochodzić wszystkich roszczeń, jakie 
mogą mu przysługiwać z określonego stosunku  prawnego.  Następstwa 
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 bowiem uszkodzenia ciała są z reguły wielorakie i zwłaszcza w wypad-
kach cięższych uszkodzeń wywołują niekiedy skutki, których dokładnie 
nie można określić ani przewidzieć, gdyż są one zależne od indywidual-
nych właściwości organu organizmu, osobniczej wrażliwości, przebiegu 
leczenia i rehabilitacji oraz wielu innych czynników. (…)

Wyrok ustalający odpowiedzialność za mogące powstać w przyszło-
ści szkody oznacza, że pozwany z takiego wyroku odpowiada za ca-
łość szkody. Rozstrzygnięcie takie jest uzasadnione tym, że u powoda 
w następstwie wypadku w dalszym ciągu trwa proces leczenia, a w jego 
toku mogą ujawnić się nowe komplikacje mające źródło bezpośrednio 
w wypadku. Powód doznał uszkodzeń ciała, które wymagają intensyw-
nej rehabilitacji, a w przyszłości czeka go kolejny zabieg operacyjny. 

G L O S A

1. Sąd rozstrzygając proces o odszkodowanie powiedział, że zabieg 
chirurgiczny operacji prawego biodra małoletniego powoda był zbęd-
ny. Pozwany szpital zresztą tego nie kwestionował, jak i swojej od-
powiedzialności za szkodę, co do zasady. Próbował jedynie łagodzić 
tę odpowiedzialność argumentując, że powód ze względu na specyfi kę 
schorzenia bioder i tak tej operacji zostałby poddany, jeżeli nie od razu, 
to w najbliższej przyszłości. Oczywiście tak niedorzeczny pogląd zo-
stał przez sąd odrzucony.

Pozostaje jednak w tej sprawie pytanie czy ta zbędna operacja bio-
dra była rzeczywiście błędem sztuki lekarskiej, skoro nie było żadnych 
przesłanek medycznych do zabiegu. Jeżeli na podstawie dokumentacji 
medycznej i opinii biegłego sąd uznał, że „nie można było stwierdzić 
(u powoda) zmian chorobowych, które stanowiłyby podstawę do wy-
konania zabiegu operacyjnego”, to na jakiej podstawie zabieg został 
dokonany? Nie było przecież błędu diagnostycznego, gdyż diagnoza 
była prawidłowa, lecz dotyczyła drugiego, lewego biodra, gdyż ono 
było dotknięte schorzeniem. Nie było też błędu terapeutycznego, gdyż 
sam zabieg operacyjny był dokonany prawidłowo, lecz nie na tym bio-
drze. Przyjmując obiektywną teorię błędu w sztuce lekarskiej trzeba 
przypomnieć, że błąd jest to postępowanie w zakresie diagnozy i terapii 
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sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej (orzecz. SN z 1 IV 1955 r., 
IV CR 39/54, OSN 1/1957, poz. 7), odróżniane od winy w znaczeniu 
subiektywnym1. Tu nie było postępowania sprzecznego z medycyną, 
tylko nie dotyczyło ono właściwego biodra. Trudno zakładać, że chi-
rurg czy ortopeda dokonujący operacji nie miał elementarnej wiedzy 
i kompetencji, aby stwierdzić, na którym biodrze ma wykonać zabieg. 
Przeprowadzono również należyte badania wstępne, skoro z dokumen-
tacji medycznej nie wynika, aby biodro prawe było objęte zmianami 
chorobowymi, lecz lewe, które następnie leczono. Stan faktyczny spra-
wy jest dość lakoniczny, przypuszczam jednak, że nastąpiła pomyłka, 
wynikła z braku staranności, z niedbalstwa co do ustalenia, które biodro 
ma być poddane operacji. 

Nie ma więc uzasadnienia, aby postępowanie lekarza podciągać pod 
błąd sztuki lekarskiej. Ocenić je trzeba jako niedbalstwo i to rażące. 
Przy prawidłowym funkcjonowaniu szpitala i dołożeniu przez lekarza 
choćby minimalnej staranności takie zdarzenie w ogóle nie powinno 
mieć miejsca. Ponieważ pojęcie błędu jest dość dyskusyjne, a niekie-
dy bardzo rozszerzane2, to według innych defi nicji, przyjmowanych 
zwłaszcza w kręgach lekarskich, w danej sytuacji zachodziłby błąd or-
ganizacyjny3, co oczywiście nie zmniejsza odpowiedzialności, zwłasz-
cza zakładu leczniczego.

Traktując operację prawego biodra jako zbędną trzeba powiedzieć, 
że niestety, nie jest to pierwszy w Polsce taki przypadek dokonania za-
biegów oczywiście zbędnych. Wskazać można choćby amputację obu 
piersi młodej kobiety, mimo że nie było żadnego złośliwego procesu 
nowotworowego, jak uważał chirurg, a jedynie łagodna dysplazja sutka 
piersi, nie wymagająca leczenia operacyjnego (wyrok SO w Bydgosz-
czy z 19 VII 1999 r., I C 1150/98, OSP 4/2002, poz. 59, z glosą M. Neste-
rowicza); zabieg operacyjny brzuszno-kroczowego odjęcia jelit wraz ze 
zwieraczami na podstawie omyłkowej diagnozy, wewnętrznie sprzecz-
nej, niesprawdzonej i niepotwierdzonej (wyrok SO w  Katowicach 

1 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. VIII, Toruń 2007, s. 186 i n.; M. Sośniak, Cywilna odpo-
wiedzialność lekarza, wyd. II, Warszawa 1977, s. 108 i n.; J. Sawicki, Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym 
w prawie karnym, doktrynie i orzecznictwie, Warszawa 1965, s. 64 i n. 

2 Zob. M. Legień, M. Kobek, Problematyka błędu lekarskiego w ocenie sędziów i prokuratorów, PiM 
4/2000; P. Daniluk, Błąd w sztuce lekarskiej – wybrane problemy, PiM 2/2005.

3 Zob. Z. Marek, Błąd medyczny, Kraków 2007, s. 66 i n. 
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z 12 XII 2003 r., II 911/01/5, PiM 2/2005, z glosą M. Nesterowicza), 
zbędna operacja nerki w oparciu o zdjęcie urografi czne innego pacjenta 
(orzecz. SN z 21 III 1973 r., I CR 73/73); zbędna operacja wszczepienia 
zastawki komorowo-otrzewnej pod czaszką pacjentki na skutek pomył-
kowego rozpoznania choroby na podstawie zdjęcia tomografi i kompu-
terowej innej pacjentki (wyrok SN z 24 II 2005 r., V KK 375/04, PiM 
1/2006, z glosą J. Wyrębiaka); zbędna operacja wycięcia nerki i che-
mioterapii zamiast leczenia przeciwzapalnego i przeciwbakteryjnego 
u małoletniej dziewczynki (orzecz. SN z 10 III 2006 r., IV CSK 80/05, 
OSP 1/2007, poz. 11, z glosą M. Nesterowicza).

W każdym z tych przypadków pacjent (lub jego przedstawiciel usta-
wowy) wyraził zgodę na zabieg operacyjny, był szczegółowo informo-
wany o ryzyku i skutkach, o konieczności zabiegu. Zgoda była więc 
„świadoma”, lecz dotyczyła innego stanu faktycznego, który nie istniał. 
Należy wówczas przyjąć, iż taka zgoda jest bezskuteczna, a więc lekarz 
w istocie działał bez zgody pacjenta. 

2. Dokonanie zabiegu oczywiście zbędnego samo w sobie stanowi 
winę lekarza. Stwierdził to Sąd Najwyższy w orzecz. z 12 IV 1976 r. 
(IV CR 83/76, OSPiKA 11/1978, poz. 199): „Dopuszczenie do poważ-
nego zabiegu operacyjnego oczywiście zbędnego w świetle wiedzy me-
dycznej i doświadczenia lekarskiego, jest zaniedbaniem…”. W tej spra-
wie wina lekarza nie była sporna, można się więc dziwić, że w ogóle 
doszło do procesu, skoro roszczenia powoda (10.000 zł tytułem odszko-
dowania na pokrycie kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją 
prawej nogi; 70.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę) 
były niewygórowane. Szpital powinien je był uznać bez postępowania 
sądowego. W procesie sąd żądania powoda uwzględnił w pełni. 

Sąd Okręgowy przyznając małoletniemu powodowi zadośćuczynie-
nie za doznaną krzywdę na skutek cierpień fi zycznych i psychicznych 
przyjął trafne kryteria: zbędność operacji, bolesność zabiegów, pozba-
wienie normalnego przebywania w środowisku rówieśników, uczest-
niczenia we wszystkich zajęciach i zabawach, stresy psychiczne z tym 
związane oraz młody wiek powoda i niejasne prognozy co do jego sta-
nu zdrowia.

Poszedł jednak torem dawnego orzecznictwa (począwszy od wyroku 
SN z 24 VI 1965 r., I PR 203/65, OSPiKA 4/1966, poz. 92), które gło-
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siło, że wysokość zadośćuczynienia musi być utrzymana w rozsądnych 
granicach uwzględniających przeciętny stopień życiowy społeczeń-
stwa. To ustalone przed laty stanowisko było krytycznie przyjmowane 
w doktrynie4. Trzeba więc zauważyć, że Sąd Najwyższy w kilku wyro-
kach od tego stanowiska odszedł (orzecz. SN z 12 IX 2002 r., IV CKN 
1266/00; z 30 I 2004 r., CKN 131/03, OSN 2/2005, poz. 40; z 10 III 
2006 r., IV CSK 80/05, OSP 1/2007, poz. 11, z glosą M. Nesterowicza) 
uznając, że zasada miarkowania wysokości zadośćuczynienia z wyso-
kością stopy życiowej społeczeństwa ma tylko uzupełniający charakter 
w stosunku do rozmiaru krzywdy, który trzeba ocenić indywidualnie. 
Można uważać, że jest to nowa linia orzecznictwa.

4 Zob. M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w „procesach lekarskich”, PiP 3/2005; 
M. Wałachowska, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, Toruń 2007, s. 129 i n. 
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Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – 
I Wydział Cywilny z dnia 4 lipca 2008 r., I ACa 278/081

1) W sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki me-
dyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieod-
wracalnego upośledzenia płodu, rodzice mają prawo świadomego 
podjęcia decyzji, czy chcą i mogą obciążyć siebie i swoją rodzinę 
skutkami urodzenia upośledzonego dziecka; mają prawo w takiej 
sytuacji podjąć decyzję o przerwaniu ciąży.

2) Uniemożliwienie rodzicom wykonania tych praw prowadzące 
do urodzenia, wbrew ich woli, dziecka upośledzonego, rodzi po stro-
nie podmiotu odpowiedzialnego obowiązek zapłaty odpowiedniego 
zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. za doznaną krzywdę 
w wyniku naruszenia ich dóbr osobistych.

3) Rodzice mogą też żądać wyrównania uszczerbku majątkowe-
go wynikającego z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów 
utrzymania i wychowania, związanych z upośledzeniem dziecka, 
których nie planowali, nie godzili się ponosić i nie musieliby pono-
sić, gdyby nie zostało naruszone ich prawo do planowania rodziny 
i podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży.

1. W glosowanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Białymstoku roz-
strzygnął ostatecznie toczący się od kilku lat, zaprzątający uwagę opinii 
publicznej i bulwersujący ją, spór znany z mediów jako tzw. „sprawa 
łomżyńska”. Chodziło o niezwykle interesujący z jurydycznego punk-
tu widzenia, a dramatyczny w swej wymowie społecznej i etycznej 
proces toczony na tle sprawy należącej do kategorii skarg określanych 

1 Teza wyroku wraz z glosą M. Nesterowicza opublikowana w: Prawo i Medycyna 2009, nr 2, s. 126 i n. 
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w literaturze zagranicznej terminami wrongful birth, wrongful life oraz 
wrongful conception. W pierwszym przypadku chodzi o roszczenia ro-
dziców dziecka zaskoczonych jego upośledzonym przyjściem na świat 
(a zawinionym przez lekarza lub szpital), w drugim – o skargi kalekich 
dzieci utrzymujących, że byłoby dla nich lepiej, gdyby w ogóle się nie 
narodziły (a rodzą się z powodu czyjegoś zawinienia). Trzeci termin 
obejmuje przypadki skarg rodziców niechcianego, gdyż nieplanowane-
go dziecka (na ogół jednak zdrowego), które rodzi się na skutek zawi-
nienia lekarza (szpitala, a czasem aptekarza).

Warto przypomnieć, iż pierwsze sprawy tego typu znane są z judy-
katury zagranicznej (głównie anglo-amerykańskiej oraz niemieckiej) 
już z lat 20-tych i 30-tych XX wieku2. Zagraniczna opinia publiczna 
zdążyła już się do nich przyzwyczaić. W niektórych krajach z czasem 
doszło do stworzenia uregulowań ustawowych (np. we Francji, Wiel-
kiej Brytanii), w innych (podobnie jak w Polsce) sprawa pozostawiona 
została doktrynie i judykaturze. Można powiedzieć, że znalazły one już 
wyważone, możliwe do zaakceptowania, a przede wszystkim poprawne 
jurydycznie rozwiązanie i skargi tego typu przestały emocjonować. 

Kończący sprawę wyrok Sądu Apelacyjnego natomiast ma w pra-
wie polskim poniekąd charakter precedensowy. Warto przypomnieć, że 
tocząca się od lat „sprawa łomżyńska” dwukrotnie przechodziła przez 
wszystkie instancje sądowe, z rozpoznającym kasację Sądem Najwyż-
szym włącznie3. Szczególne znaczenie orzeczenia Sądu Apelacyjnego 
polega także na tym, że „wcielił on w życie” (wydając przecież orze-
czenie kończące postępowanie) wytyczony przez Sąd Najwyższy kie-
runek orzecznictwa4. 

2 Szeroko na ten temat: T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cy-
wilnej, Kraków 2003. Zob. też M. Safjan, Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny, Prawo i Medycyna 
1999, nr 1; M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza wobec narodzonego dziecka z tytułu wrongful 
life w prawie francuskim [w:] Prawo. Społeczeństwo. Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003.

3 Wyrok z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6, poz. 71 z glosami: M. Nesterowi-
cza, T. Justyńskiego (PiP 2006, z. 7) i W. Borysiaka (PiP 2006, z. 7).

4 Po raz pierwszy w judykaturze polskiej podobna sprawa była przedmiotem rozstrzygania w wyroku 
SN z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03, OSN 2003, nr 6 z glosami: S.Rudnickiego (Monitor Prawniczy 
2004, nr 10), M.Nesterowicza (OSP 2004, nr 10, poz. 125), T.Justyńskiego (PiP 2004, nr 9). Chodziło wówczas 
o „zmuszenie kobiety” do urodzenia zdrowego dziecka pochodzącego z gwałtu (a więc „wrongful concep-
tion”). Na temat ewolucji orzecznictwa sądów polskich zob.: T.Justyński, Wrongful conception, wrongful birth 
i wrongful life w orzecznictwie sądów polskich, Rodzina i Prawo 2007, nr 2, s. 5 i n.
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Tezy orzeczenia zasługują na aprobatę. Naruszenie prawa kobiety do 
przerwania ciąży z powodów eugenicznych niewątpliwie powodować 
musi odpowiedzialność za wywołaną w ten sposób szkodę majątkową. 
W pełni słuszny jest również pogląd dopuszczający możliwość doma-
gania się zadośćuczynienia za krzywdę (a więc szkodę niemajątkową, 
czyli cierpienie) spowodowaną pokrzyżowaniem prawa do planowania 
rodziny. Istotny niedosyt pozostawia natomiast teza trzecia. Właśnie 
ona skłania do napisania glosy. Ona też będzie zasadniczym przedmio-
tem uwag.

Niezwykle obszerne (liczące 46 stron) uzasadnienie glosowanego 
wyroku obfi tuje w ciekawe problemy. W wąskich ramach glosy nie 
sposób byłoby poruszyć wszystkich kwestii, które rozważył Sąd5. Za-
sługują one na oddzielne, daleko bardziej obszerne opracowanie. Dlate-
go też dalsze uwagi z konieczności ograniczone zostaną w zasadzie do 
dwóch, wybijających się na pierwszy plan, problemów.

Po pierwsze, chodzi o zagadnienie „prawa podmiotowego”. Otóż 
centralną kwestią, zaczynającą już budzić spory oraz emocje w roz-
poczynającej się w literaturze polskiej dyskusji na temat problemów 
związanych z niechcianym urodzeniem, jest kwestia istnienia prawa 
podmiotowego po stronie kobiety (rodziców), którego naruszenie przez 
lekarza (szpital) mogłoby rodzić jego odpowiedzialność. Bez doznają-
cego uszczerbku prawa podmiotowego nie ma przecież odpowiedzial-
ności odszkodowawczej. 

Drugie zagadnienie wiąże się z zakresem szkody doznanej przez ro-
dziców. Nie budzi, oczywiście, wątpliwości przyznanie odszkodowania 
z tytułu utraconych zarobków (6.899 zł jednorazowo oraz renta „wy-
równawcza” w kwocie 1.129 zł miesięcznie), zwrotu kosztów leczenia 
matki w okresie 6 miesięcy od urodzenia dziecka oraz zadośćuczynie-
nie zarówno dla matki, jak i ojca z powodu naruszenia ich prawa do 
niezakłóconego planowania rodziny. Zastrzeżenia wywołuje natomiast 
przyjęte przez Sąd Apelacyjny ograniczenie szkody związanej z koszta-
mi utrzymania kalekiego dziecka do kosztów „zwiększonych”. A więc 
jedynie do tych, które wynikają z upośledzenia (1.106 zł miesięcznie). 
Nie wydaje się to właściwe, a w szczególności dogmatycznie  poprawne. 

5 Wiele z nich poruszył M. Nesterowicz w glosie powołanej w przypisie nr 1.
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W moim przekonaniu, należało zasądzić pełne koszty utrzymania dzie-
cka. Mimo to wyrok wydaje się słuszny in concreto, gdyż brak w tym 
zakresie skompensowany został, w pewnym przynajmniej stopniu, sto-
sunkowo wyższym zadośćuczynieniem na rzecz każdego z rodziców 
z tytułu naruszenia ich prawa do planowania rodziny (a więc z powodu 
ich cierpienia; odpowiednio 60.000 zł i 30.000 zł). Nota bene w judyka-
turze państw obcych zadośćuczynienie w tego typu sprawach nie odgry-
wa podstawowej roli i przyznawane jest sporadycznie. Na ogół jedynie 
wtedy, gdy przebieg ciąży i porodu związany był z dodatkowymi cier-
pieniami. Krzywda jest zatem związana z rozstrojem zdrowia (np. po-
padnięciem w depresję wobec rozmiarów upośledzenia dziecka)6, nie 
zaś z samym faktem naruszenia prawa do planowania. Wychodzi się 
z założenia, że w sprawach wrongful birth zasądzenie pełnych kosztów 
utrzymania upośledzonego dziecka zwykle w pełni przywraca zachwia-
ną równowagę majątkową.

2. Analiza zasygnalizowanych kwestii nie wymaga szczegółowej re-
konstrukcji stanu faktycznego, na tle którego orzeczenie zapadło. Oba 
problemy mają bowiem charakter ogólny i są w pełni czytelne nawet 
w całkowitym oderwaniu od konkretnej sprawy. Mimo to, ze względów 
„poglądowych”, warto go przybliżyć.

Otóż powodowie (małżonkowie W.) z uwagi na poważne kalectwo 
pierwszego dziecka, problemy zdrowotne powódki i złą sytuację mate-
rialną wystrzegali się drugiej ciąży. Na początku marca 1999 r. okazało 
się jednak, że powódka jest w ciąży. W dniu 4 marca 1999 r. otrzymała 
ona od lekarza poradni „K” skierowanie na konsultację do pozwanego 
P., ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala w Ł. Ten 
zaś odmówił stwierdzenia podstaw do przerwania ciąży, a także odmó-
wił uzasadnionemu żądaniu powódki skierowania jej na specjalistyczne 
badania do poradni genetycznej. Uważał bowiem (błędnie), że wystę-
pująca u pierwszego dziecka choroba genetyczna (nieuleczalna ciężka 
dysplazja kręgosłupowo-przynasadowa, objawiająca się na zewnątrz 
karłowatością i skróceniem kończyn) nie jest wskazaniem ani do doko-
nania aborcji ani do skierowania pacjentki na badania prenatalne. Na żą-

6 Szerzej: T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka…, s. 216 i 217.
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danie powódki wykonał jedynie badanie USG, a w karcie informacyjnej 
poradni konsultacyjnej wpisał, iż ciąża jest wysokiego ryzyka i wystę-
puje podejrzenie choroby genetycznej. Dyrekcja pozwanego Szpitala 
odmówiła interwencji, wyjaśniając, że szpital mógłby mieć problemy, 
gdyby wykryto wadę genetyczną, gdyż nie ma w tym zakresie umowy 
z Kasą Chorych. Jednocześnie zapewniono powódkę, że dziecko urodzi 
się zdrowe. Powódki nie stać było na wyjazdy ani leczenie w innych 
placówkach, pozostała zatem pod opieką poradni „K” w Ł.

We wrześniu, podczas kolejnego badania USG zauważono dyspro-
porcje między długością kości udowej a średnicą główki płodu, co 
mogło wskazywać na występowanie tej samej choroby, która dotknę-
ła pierwsze dziecko. Powódka doznała szoku. Nie wyraziła zgody na 
przeprowadzenie dalszych badań ginekologicznych przez pozwanego 
lekarza P. Ten zaś oświadczył, iż nie ma możliwości wykonania badań 
przez innego lekarza i wypisał pacjentkę z oddziału. Powódka została 
skierowana do poradni konsultacyjnej w Białymstoku, gdzie w dniu 
17 października lekarz na podstawie wywiadu ocenił, że szanse urodze-
nia dziecka zdrowego wynoszą zaledwie 50%. Natomiast po wykona-
niu badania USG stwierdził istnienie wady płodu.

W dniu 27 października 1999 r. w Szpitalu w Białymstoku powódka 
urodziła córkę, u której, podobnie jak u jej pierwszego dziecka, wy-
stępuje ciężka dysplazja kręgosłupowo-przynasadowa o podłożu gene-
tycznym. 

3. Sąd Apelacyjny trafnie przyjął (przyłączając się tym samym do 
już wyraźnie wytyczonego przez Sąd Najwyższy kierunku orzecz-
nictwa), że skoro ustawa o planowaniu rodziny przyznaje rodzicom 
prawo do świadomego planowania rodziny, a kobiecie prawo do prze-
rwania ciąży (m.in. z powodu tzw. przyczyn eugenicznych), to prawa 
te należy uznać za prawa podmiotowe rodziców, których naruszenie 
rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą. W szczególności w sytua-
cji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na 
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia 
płodu, rodzice mają prawo do świadomego podjęcia decyzji czy chcą 
i mogą obciążyć siebie i swoją rodzinę skutkami urodzenia dziecka 
upośledzonego. 
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Stanowisko to w pełni przekonuje. Regulacja dopuszczająca prze-
rwanie ciąży w określonych przypadkach w sposób ewidentny przyzna-
je kobiecie prawo do aborcji (które jest fragmentem szerszego prawa, 
mianowicie: prawa do planowania rodziny). Co więcej, chodzi niewąt-
pliwie o roszczenie. W określonych sytuacjach kobieta może przecież 
żądać aby lekarz przerwał ciążę. A na nim ciąży obowiązek przeprowa-
dzenia zabiegu. 

Niczego nie zmienia tu spostrzeżenie, iż w pewnych sytuacjach le-
karz może powołać się na tzw. klauzulę sumienia (art. 39 ustawy o za-
wodzie lekarza7) i aborcji nie przeprowadzić. Że tak właśnie jest (tzn., 
że na lekarzu ciąży obowiązek a kobiecie służy roszczenie) przekonują 
trzy spostrzeżenia. Otóż po pierwsze, klauzula sumienia jest wyjątkiem 
od reguły. Reguły tworzącej obowiązek przerwania ciąży, jeśli zażą-
da tego (w okolicznościach określonych ustawą) kobieta. Po drugie, 
z klauzuli tej lekarz może skorzystać jedynie wówczas, gdy rzeczywi-
ście zaistnieje sytuacja konfl iktu sumienia. A zatem wówczas, gdy jego 
przekonania światopoglądowe nie dadzą się pogodzić z aborcją w kon-
kretnym przypadku. Lekarz nie ma tu zatem pełnej swobody. Konfl ikt 
sumienia musi rzeczywiście wystąpić, aby mógł on „usprawiedliwić” 
zwolnienie z obowiązku. Niedopuszczalna byłaby zatem sytuacja, 
w której lekarz „przed godz. 15-tą” odmawia przeprowadzenia aborcji, 
natomiast po tej godzinie, w ramach praktyki prywatnej, chętnie za-
biegu się podejmuje. I po trzecie, klauzula sumienia została w prawie 
polskim tak skonstruowana, że odmawiając przeprowadzenia zabiegu 
lekarz ma obowiązek wskazać pacjentce realną możliwość jego wyko-
nania. Konstrukcja obowiązku lekarza, a tym samym roszczenia służą-
cego pacjentce, jest zatem ewidentna. 

Nie sposób byłoby zatem rozsądnie utrzymywać, że znaczenie prze-
pisów zezwalających na aborcję miałoby ograniczać się do stworzenia 
niezbędnego kontratypu (czyli okoliczności uchylającej bezprawność 
prawnokarną, nie kreującej jednak w płaszczyźnie prawa cywilnego 
uprawnienia)8. O tym można by ewentualnie mówić, gdyby ustawa nie 
nakładała na określone podmioty obowiązku aktywnej pomocy  kobiecie 

7 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. ( Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1946 ze zm.).
8 Zob. jednak nietrafnie: M. Wild, Roszczenia z tytułu wrongful birth w prawie polskim, PS 2005, nr 1, 

s. 51.
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jeszcze zanim„czyn zostanie popełniony”, a jedynie ograniczała się do 
tolerowania przeprowadzonej aborcji. Ale tak przecież nie jest9.

Warto zasygnalizować jeszcze jedną ważną okoliczność związaną 
z naruszonym prawem podmiotowym. Otóż, co ważne, Sąd Apelacyjny 
nie miał również wątpliwości, że prawo do planowania rodziny słu-
ży także mężczyźnie. Także on może zatem domagać się naprawienia 
szkody powstałej w wyniku jego naruszenia. Wprawdzie trudno za-
przeczyć, że prawo ojca jest (w pewnym sensie) słabsze od prawa ko-
biety. W przypadku pokrzyżowania prawa do planowania rodziny (jak 
tu) poprzez uniemożliwienie przeprowadzenia aborcji (czy też poprzez 
odmowę badań prenatalnych, które mogłyby do aborcji prowadzić) 
przesłanką roszczeń mężczyzny jest stanowisko kobiety (a więc jej żą-
danie aborcji).

Szkoda jedynie, że Sąd nie pokusił się o bliższe naświetlenie natury 
prawa mężczyzny do planowania rodziny. Z uzasadnienia nie dowiadu-
jemy się np. czy w grę wchodziłaby podstawa deliktowa, czy też może 
kontraktowa. 

4. Sąd Apelacyjny słusznie przyjął, że szkodą rodziców nie jest sam 
fakt urodzenia dziecka dotkniętego wadą genetyczną, bowiem urodze-
nie się człowieka w żadnym wypadku nie może być uznane za szkodę 
w rozumieniu prawa cywilnego. Szkodą taką jest natomiast uszczerbek 
majątkowy wynikający z konieczności ponoszenia kosztów utrzymania 
dziecka. 

Podobnie jak wcześniej Sąd Najwyższy również Sąd Apelacyjny 
ograniczył jednak odszkodowanie do kosztów wynikających z upośle-
dzenia dziecka. Rozstrzygnięcie to prima facie może wydać się spra-
wiedliwe. Utrzymanie dziecka kalekiego kosztuje przecież więcej niż 
dziecka zdrowego. Zatem trudno oprzeć się pokusie ograniczenia rosz-
czeń odszkodowawczych rodziców dziecka właśnie do owej różnicy. 
Pokusie tej uległ nie tylko Sąd Apelacyjny rozstrzygając „przypadek 
łomżyński”. Ulegały jej wcześniej sądy zagraniczne10, a także niektó-
rzy przedstawiciele doktryny obcej11. Stosunkowo szybko dostrzeżono 

9 Stanowisko takie obszernie uargumentowałem w glosie do orzeczenia SN 
10 Szerzej T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka…, s. 214–216.
11 Ibidem.
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jednak, że poprawne dogmatycznie uzasadnienie takiego podejścia nie 
jest możliwe. W szczególności nie da się go pogodzić z akceptacją dla 
istnienia szkody w postaci kosztów utrzymania dziecka.

Warto zatem tej właśnie kwestii poświęcić nieco więcej uwagi. 
Sąd Apelacyjny przyjął mianowicie, że gdyby płód nie był dotknięty 

wadami genetycznymi i powodowie nie mieli prawa do przerwania cią-
ży (w świetle ustawy o planowaniu rodziny), musieliby ponosić koszty 
utrzymania dziecka zdrowego. Prima facie stanowisko to może wydać 
się przekonujące. Jednak gdy przyjrzeć mu się bliżej, dostrzegalna staje 
się wyraźna jego niespójność.

Rozumowanie to wydaje się przekonujące dopóki nie zastanowić się 
nad tym, w jaki sposób w prawie polskim ustala się wysokość szko-
dy. Otóż zgodnie z powszechnie obecnie akceptowaną metodą dyfe-
rencyjną szkodę stanowi różnica pomiędzy aktualnym stanem dobra 
naruszonego, a stanem, w którym znajdowałoby się ono, gdyby zdarze-
nie sprawcze nie miało miejsca. Ustalenie stanu aktualnego nie budzi 
oczywiście wątpliwości. Są nim istniejące koszty utrzymania dziecka 
upośledzonego. Powstaje natomiast kardynalne pytanie, jaki to stan ist-
niałby w tym zakresie wówczas, gdyby zdarzenie sprawcze nie miało 
miejsca? Odpowiedź na to pytanie podważa stanowisko zajęte przez 
Sąd Apelacyjny (i wcześniej przez Sąd Najwyższy). Otóż swe ustalenia 
Sąd odniósł do sytuacji urodzenia się dziecka zdrowego(czyli powsta-
nia odpowiednich kosztów jego utrzymania), następnie zaś oba te stany 
zbilansował. W sprawach wrongful birth punktem odniesienia nie mogą 
być jednak koszty utrzymania dziecka zdrowego. Już dość dawno w li-
teraturze zagranicznej dostrzeżono, że jedynym punktem odniesienia 
dla ustalenia wysokości szkody może być nieistnienie dziecka12. Taki 
bowiem stan występowałby, gdyby zdarzenie sprawcze nie miało miej-
sca. Nie można przecież nie dostrzegać tego, że zdarzeniem sprawczym 
jest tu nieprawidłowe zachowanie się lekarza, który uniemożliwia abor-
cję (lub jak tu: przeprowadzenie badań prenatalnych mogących pro-
wadzić do aborcji). Gdyby lekarz zachował się prawidłowo, dziecka 
nie byłoby. Sąd Apelacyjny natomiast, owym zdarzeniem sprawczym 
czyni uszkodzenie genetyczne płodu. W uzasadnieniu czytamy prze-

12 Por. T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka…, s. 215.
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cież: „gdyby bowiem płód nie był dotknięty wadami genetycznymi…”. 
Takie odniesienie byłoby prawidłowe na tle „klasycznych” już, również 
dla judykatury polskiej, spraw prenatal iniuries (ewentualnie precon-
ception injuries). Czyli spraw opierających się na stawianym (na ogół 
lekarzowi, lub personelowi medycznemu) zarzucie uszkodzenia płodu. 
W sprawach wrongful birth zarzut stawiany lekarzowi nie polega jed-
nak na tym, że uszkodził płód. Chodzi wyłącznie o to, że niejako zmusił 
rodziców, aby wbrew ich woli obciążyli się utrzymaniem dziecka upo-
śledzonego.

Spostrzeżenia te nie podważają trafności wyroku in casu. Powodo-
wie zgłosili przecież roszczenie o pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
właśnie w zakresie przekraczającym „zwykłe” koszty. Sąd Najwyższy, 
a za nim Sąd Apelacyjny żądanie to słusznie uznał za zasadne. O pozo-
stałych kosztach utrzymania kalekiego dziecka Sąd nie miał obowiązku 
orzekać.
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